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DOBRÉ SLOVO ŠTEFÁNIKOVCOM SÚCIM NA SLOVO…
Pred tridsiatimi rokmi bola ustanovená 
„Spoločnosť Milana Rastislava Štefáni-
ka“. Jej vznik iniciovali nadšenci, ktorí 
už v predchádzajúcom režime udržia-
vali a chránili Štefánikovho génia loci. 
Keď „November 1989“ zmenil dovte-
dy platné súdy, získal generálov rod-
ný kraj nový rozmer a s ním i mandát 
na konštituovanie nášho občianskeho 
združenia. Tak sa, v duchovnej náväz-
nosti na medzivojnovú „Štefánikovu 
spoločnosť“ v Trenčíne, zrodila v bre-
zovskom Národnom dome Štefániko-
vom 24. februára 1990 „Spoločnosť M. 
R. Štefánika“. Jej hlavnou úlohou bolo 
a zostalo organizovanie spolkovej čin-
nosti v zmysle myšlienkového odkazu 
generála doktora M. R. Štefánika.
Na ustanovujúce zhromaždenie pri-
šlo viac ako tristo ľudí z celého Čes-
koslovenska i zo zahraničia. Prítomní 
boli zástupcovia Francúzskej ambasá-
dy v Prahe, členovia vlády Slovenskej 
socialistickej republiky, Federálneho 
ministerstva obrany, Demokratickej 
strany, Strany slobody, Národnej únie 

Slovákov, Spolku slovenských spisova-
teľov, Astronomického ústavu SAV, Štú-
rovej spoločnosti, Slovenského hydro-
meteorologického ústavu, Masaryko-
vej spoločnosti z Hodonína… Pracov-
ný program ozdobili pásmom hudby 
a umeleckého slova brezovskí ochot-
níci pod vedením Jaroslava Mikláša. 
Čítali sa telegramy, ktoré poslali básnik 
Milan Rúfus, minister kultúry Ladislav 
Chudík, predseda Matice slovenskej 
Viliam Gruska, spisovateľka Hana Po-
nická, predseda Klubu priateľov TGM 
a MRŠ v Martine Branislav Geryk, člen-
ka Výboru Masarykovej spoločnosti 
v Prahe Jana Seifertová - Plichtová, 
richtár Cechu Tatarôv v Bratislave Igor 
Riečanský.
No netrvalo dlho a spoznali sme, kto 
s akým úmyslom do Spoločnosti M. R. 
Štefánika vstupoval. Keďže ona sa od 
nasledujúceho – prvého valného zhro-
maždenia 5. mája 1990 – až dodnes, 
riadila prijatými stanovami, teda dô-
sledne demokraticky, nadstranícky, 
nadkonfesionálne, nadnárodne a v du-

chu československého porozumenia, 
tak nás mnohí z pôvodných nadšencov 
prekvapujúco opustili. Avšak i napriek 
tomu naše spoločenstvo postupne na-
rástlo na osemsto a viac registrovaných 
členov s množstvom sympatizantov 
i priaznivcov. Na samom začiatku bol 
zvolený 35 členný výbor, na čele kto-
rého stála trinásťčlenná „Rada výboru 
Spoločnosti M. R. Štefánika“ v zložení: 
Mgr. Peter Uhlík – predseda, Dr. Ján 
Štohl a Ing. Ivan Tvarožek – podpred-
sedovia, Mgr. Ján Iždinský – tajomník, 
Anna Michálková – ekonómka; ostat-
nými členmi Rady boli Ing. Anton 
Hykisch (za sekciu edičnú, po roku 
Dr. Ivan Panenka), Dr. František Kele 
(sekcia zahraničná), Dr. Ján Danek (sek-
cia mládeže), podnikateľ Ján Valihora 
(sekcia manažérska), Vladimír Zuberec 
(sekcia historická), akad. sochár Milan 
Greguš, Ing. Juraj Borgula a Michal An-
tal (členovia). Rada výboru a uvedené, 
kvázi záujmové oddelenia, mali našu 
Spoločnosť zviditeľniť. A tá svojimi ak-
tivitami, už po prvých dvoch volebných 
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obdobiach, výrazne posunula naše 
občianske združenie do povedomia 
verejnosti. Zo spomenutých osobností 
už šesť zomrelo, no ich pamiatka medzi 
nami je stále živá.
Autor týchto riadkov, Mgr. Peter Pa-
vel Uhlík, bol predsedom v rokoch 
1990 - 2002 a až doteraz ako „čestný 
predseda“ zostáva v epicentre diania. 
V rokoch 2003 - 2014 viedol S MRŠ 
Ing. Ján Tatara (Piešťany), dnes tiež už 
„čestný predseda“. Po ňom kratučko 
pôsobil generál Marián Mikluš (Tren-
čín), ktorého po náhlej smrti v roku 
2015 dočasne zastupovala Mgr. Má-
ria Gallová (Banská Bystrica). Na 25. 
Valnom zhromaždení bol do vedenia 
zvolený primátor Partizánskeho Dr. Ján 
Božik (2016 - 2019). Od posledného, 
29. valného zhromaždenia riadi SMRŠ 
generálmajor v. v., Ing. Peter Novotňák 
(Sliač).
Naše tohoročné tridsaťročné jubileum 
je príležitosťou poďakovať zo srdca 
všetkým doterajším predsedom! Veď 
robiť neplatenú funkciu v dobrovoľnom 
občianskom združení nebolo a nie je 
vôbec jednoduché. Ako historicky prvý 
predseda som svojim následníkom 
vďačný za to, že spolu s ostatnými člen-
mi Správnej rady, hlavne dlhoročnými 
podpredsedami, udržali historickú kon-
tinuitu nášho hnutia, otvárali ho svetu, 
inovovali a robili flexibilným. Vo funk-
ciách podpredsedov najdlhšie vydržali 
Mgr. Ján Iždinský, profesor MUDr. Igor 
Riečanský, Ing. Svetozár Naďovič, as-
tronóm Milan Antal, Mgr. Mária Gal-
lová, Branislav Neumair, dlhoročnou 
tajomníčkou bola Mgr. Jela Juríčko-

vá, aktívnymi členmi Rady Ing. Bra-
nislav Nosko, Dr. Vlastimil Kátlovský, 
Mgr. Svetozár Mosný, MUDr. h.c. Ján 
Ciran, Michal Maliarik, Ján Križka, Ján 
Rusnák, ale aj ďalší… Všetkým patrí 
veľká vďaka!
V prvých dvoch volebných obdobiach, 
počas rozbehu našej činnosti, zohra-
li dôležitú úlohu aj brezovskí členo-
via sekretariátu, hlavne Štefan Ciran, 
Oľga Sadáková, Mgr. Oľga Lacková, 
Mgr. Anna Valihorová, Ing. Jana Kraj-
čírová, Viera Hegedüšová. Rokmi sme 
si zvykli na pomoc Anny Hruškovej 
a Ing. Ivany Langovej z Brezovej, Anny 
Gregorovičovej a Ing. Miroslava Ba-
biaka z Bratislavy, Mgr. Ivana Cape-
ka z Myjavy, Ing. Ladislava Koudelku 
DrSc. z Prievidze, Ing. Evy Groh z Ko-
šíc, Milana Mariňáka z Lady, Ing. Jána 
Maniačka z Nitry, Ing. Jaroslava Bar-
tánusa z Lipt. Mikuláša, PhDr. Ruženy 
Kormošovej a Mgr. Jolany Prochotskej 
zo Spišskej Novej Vsi, Mgr. Jany Ba-
voľárovej z Budimíra, manželov Pet-
rovovcov z Dudiniec, manželov Masa-
rykovcov a Daniely Valovej z Piešťan, 
Dr. Ferdinanda Vrábela z Bratislavy, 
Mgr. Ireny Chovančíkovej z Hodonína, 
PhDr. Vojtecha Čelka, Mgr. Janky Halu-
kovej a Mgr. Zuzany Bukovskej z Prahy, 
JUDr. Josefa Kramářa z Val. Meziřičí, 
plukovníka Bohumila Vlacha z Příbora, 
plukovníka Přemysla Filipa z Rožnova 
pod Radhoštem, ale aj ďalších… Je 
nám ľúto, že niektorí nás už opustili.
Na úrovni členskej základne ako prvý 
vznikol brezovský klub, vedený po celý 
čas existencie Petrom Uhlíkom. Naň 
potom organizačne nadviazali ďalšie 

kluby v Bratislave, Starej Turej, Piešťa-
noch, Dudinciach, Prievidzi, Trenčíne, 
Košiciach, Partizánskom, Nitre, Lip-
tovskom Mikuláši Spišskej Novej Vsi, 
Brezne, Trenčianskych Tepliciach, Zvo-
lene, Trnave, Považskej Bystrici, Brati-
slave… Počas prvého obdobia prijalo 
čestné členstvo v našich radoch množ-
stvo osobnosti a ich počet sa postupne 
rozrástol na 72.
Najväčšou udalosťou v prvom decéniu 
našej činnosti bolo rozdelenie Česko-
slovenska, o ktorého vznik sa popri T. 
G. Masarykovi rozhodujúcou mierou 
zaslúžil práve Milan Rastislav Štefánik. 
Zánik spoločnej vlasti sme si ako štefá-
nikovci nepriali, ale svoj nový štát – de-
mokratickú Slovenskú republiku – sme 
1. januára 1993 prijali ako svoju. Ona, 
s pokračujúcim fenoménom dobrej 
slovensko - českej spolupráce, zostala 
v modifikovaných stanovách ako je-
den z najdôležitejších článkov. Návrat 
k Štefánikovi, poznanie a uznanie jeho 
zásluh na oslobodení oboch národov, 
sme si stanovili ako základný program. 
Lebo práve ten nás musel motivovať 
k lepšiemu občianskemu i ľudskému 
dorozumeniu. Áno, aby nás Štefánik 
v národe nerozdeľoval, ale spájal!, čo 
zdôraznil počas prvej návštevy Bradla 
2. mája 2003 prezident Michal Kováč.
Aj preto bola našou prioritou snaha 
o prijatie „Zákona o zásluhách M. R. 
Štefánika “. Na mysli sme mali Štefá-
nikov rozhodujúci podiel na formovaní 
Slovákov ako moderného národa. Ta-
kého, ktorý má rešpekt k Ústave a slo-
bode všetkých občanov štátu. Naša 
snaha bola korunovaná po siedmych 
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rokoch, keď 3. novembra 2000 bol 
„Zákon o zásluhách M. R. Štefánika 
o slovenský národ“ prijatý Národnou 
radou SR. Generálov príklad, napĺňanie 
jeho odkazu, sa mohol stať bezpečným 
kompasom pre štát i naše spolkové úsi-
lie.
Ešte predtým, v septembri 1992, pod 
vedením Františka Keleho, sa usku-
točnila „Expedícia Mt. Blanc“, ktorej 
členovia na počesť Štefánika vystúpi-
li zo Chamonix na najvyšší vrchol Eu-
rópy. Pri príležitosti 73. a 74. výročia 
vzniku ČSR, sa 28. októbra zúčastnili 
zástupcovia S MRŠ na Pražskom hrade 
slávnostného vyznamenávania Radom 
TGM nášho rodáka Jána Papánka, in 
memoriam Dušana Jurkoviča, Štefa-
na Osuského a Samuela Osuského. 
V decembri toho istého roka bola z ini-
ciatívy S MRŠ založená Nadácia M. R. 
Štefánika. V roku 1994 bolo dôležité 
„Vyhlásenie Spoločnosti MRŠ k 50. vý-
ročiu SNP“ i účasť predstaviteľov nášho 
združenia 30. 8. 1994 na odhalení Šte-
fánikovej sochy v Prahe a v septembri 
toho istého roka na oslave 75. výročia 
novomestského Gymnázia M. R. Štefá-
nika. V októbri sa uskutočnila expedícia 
TAHITI 94 SLOVAKIA, ktorej účastníci 
František Kele, Miroslav Musil, Jozef 
Husár a Juraj Husár na ostrovoch Tahiti 
a Vavau pripevnili pamätné tabule, pri-
pomínajúce Štefánikove pozorovania.
Významnou udalosťou v živote S MRŠ 
bolo aj ukončenie generálnej opravy 
Štefánikovej mohyly na Bradle (1988-
1996) a jej sprístupnenie na celoná-
rodnej slávnosti 4. mája 1996. Okrem 
investora, Mesta Brezová pod Bradlom 
a dodávateľa stavby Conzorcia Bradlo 
i ďalších inštitúcií, pričinila sa o tento 
úspech morálnym dozorom aj Spoloč-
nosť M.R.Štefánika. Mohylu verejnosti 
odovzdal predseda NR SR Ivan Gaš-
parovič, keď prezidentovi Michalovi 
Kováčovi, na príkaz premiéra Vladimí-
ra Mečiara, nebolo poslané pozvanie. 
Najvyšší ústavný činiteľ prišiel potom 
na Bradlo 28. 6. 1996 súkromne s man-
želkou.
Prvé desaťročie činnosti sme zavŕšili 
21. júla 1999 slávnostným zhromažde-
ním v Košariskách, kde Spoločnosť M. 
R. Štefánika, spolu so Spolkom rodá-
kov MRŠ, Nadáciou M. R. Štefánika 
a Múzeom MRŠ vyhlásili „Rok generá-
la, doktora M. R. Štefánika“, ktorý vyvr-
cholil 21. júla 2000, pri príležitosti 120. 
výročia jeho narodenia. Záštitu nad 
podujatím mal prezident Slovenskej re-
publiky Rudolf Schuster. Jeho program 
sme naplnili predovšetkým finanč-
ne nenáročnými podujatiami. Boli to 
prednášky, besedy, slávnostné akadé-

mie, spomienkové stretnutia, výlety, te-
matické zájazdy a exkurzie po stopách 
M. R. Štefánika, jeho spolupracovníkov 
i legionárov…V dlhodobých víziách 
však boli aj také podujatia, na realizá-
ciu ktorých bola potrebná pomoc štát-
nych orgánov, samospráv, vedeckých 
inštitúcií či štedrých sponzorov. V pláne 
bolo opätovné postavenie Štefánikovej 
sochy v Bratislave, rozšírenie expozície 
v košarišskom Múzeu M. R. Štefánika, 
zriadenie Múzea Dušana Jurkoviča 
v Brezovej, vydanie pamätnej medaile 
a podobne. Všetko sa v ďalších rokoch 
realizovalo… Nosnou ideou „Roka ge-
nerála, doktora M. R. Štefánika“ bola 
„Výzva“ Spoločnosti M. R. Štefánika 
k občianskej zodpovednosti, prijatá na 
spomínanom košariskom zhromaždení. 
Hovorilo sa v nej, že „M. R. Štefánik 
zostáva dominantnou osobnosťou 
našich dejín 20. storočia, čo treba 
rešpektovať a podľa toho konať. Na-
pĺňanie cieľa urobí zo Slovenska po-
zitívny obraz doma i vo svete.“
Po získaných skúsenostiach sme sa 
aj v ďalších dvoch dekádach opierali 
o vydávanie časopisu Bradlo. Médium 
nás už 30 rokov názorovo zjednocuje. 
Pri jeho zrode stáli Mgr. Ján Iždinský, 
Ing. Ivan Tvarožek a Mgr. Peter Uhlík, 
posledne menovaný bol zodpoved-
ným redaktorom do roku 2010, odvte-
dy až dodnes redakciu vedie Mgr. Má-
ria Gallová (za praktickej pomoci rodiny 
Tatarovej- expedícia časopisu). Význam 
časopisu neklesol ani potom, keď pri-
budli naše stránky na internete, ktoré 
pomáhajú pružnejšie organizovať, hlav-
ne však prezentovať našu činnosť.
Veď každoročne sa pomocou a účas-
ťou podieľame na bradlianskych má-
jových spomienkach a na júlových 
oslavách v Košariskách. Vyhlásili sme 
ďalšie „Roky Štefánika“ k 125. a 130. 
výročiu jeho narodenia i k 100. výročiu 
smrti. Všetky obsahovali bohatú náplň 
tradičných aktivít, ale aj organizovania 
literárnych súťaží so štefánikovskou 
tematikou, vydávanie stanovísk k his-
torickým výročiam, ale aj k aktuálnej 
situácii. Cenná, v spolupráci s Múze-
om M. R. Štefánika a Múzeom Duša-
na Jurkoviča, bola a je naša sprievod-
covská činnosť poskytovaná v Brezovej 
pod Bradlom i na Bradle. Počas tridsia-
tich rokov ju využili tisíce návštevníkov 
zásluhou už zosnulých Štefana Cirana, 
Mgr. Ladislava Valáška, Mgr. Svetozá-
ra Mosného Mgr. Petra Rechtorisa, ale 
aj Jána Nosku, Dr. Matúša Valihoru či 
Mgr. Petra Uhlíka.
Dôležitá bola a je edičná činnosť. Od 
ustanovenia nášho združenia bolo vy-
dané množstvo kníh, publikácií a zbor-

níkov. Autormi veľkého percenta prác 
sú členovia našej Spoločnosti. Plodná 
je i spolupráca so školami, ktoré v názve 
nesú meno Štefánika. Usporiadaných 
bolo nemálo seminárov i konferencií 
o živote a diele M. R. Štefánika a jeho 
spolupracovníkov. Veľmi náročná bola 
druhá expedícia z Chamonix na Mt. 
Blanc 2008, ktorú opäť viedol Dr. Fran-
tišek Kele. Pomáhali sme pri organizá-
cii viacerých ročníkov supermaratónov 
z Ivanky k Štefánikovej mohyle, ktoré 
obnovil Igor Bazala. Podobne sa konali 
i viaceré ročníky cyklistických pretekov 
z Bratislavy na Bradlo, keď v organizač-
nom výbore výdatne pomáhal náš zá-
stupca Dr. Ján Danek. Pre členskú zák-
ladňu sme pripravili množstvo tematic-
kých zájazdov po Slovensku, do Českej 
republiky, Poľska, Maďarska, Srbska, 
Chorvátska, Slovinska, Rakúska, Talian-
ska, Španielska, Francúzska, Monaka, 
Lichtenštajnska, Švajčiarska, Luxem-
burska, Belgicka, Nemecka, niekde 
viackrát…, lebo za najdôležitejšie na-
ďalej považujeme osobné kontakty čle-
nov v kluboch a medzi klubmi, ale i na 
cestách svetom.
Veľmi úspešnou možno nazvať našu 
spoluprácu s analogickými občiansky-
mi združeniami, predovšetkým s Klu-
bom TGM a MRŠ v Martine, Masary-
kovou spoločnosťou a Spoločnosťou 
Jana Masaryka v Prahe, Masarykovou 
spoločnosťou v Hodoníne, Masaryko-
vým demokratickým hnutím, Spoloč-
nosťou gen. Milana Rastislava Štefánika 
v Prahe, Československou obcou legi-
onářskou… Navzájom sa podporujeme 
v predsavzatiach, raz ročne sa navšte-
vujeme na valných zhromaždeniach, čo 
pozitívne vplýva na naše snaženie.
Vážení členovia a priaznivci Spoločnos-
ti M. R. Štefánika, srdečne Vám v mene 
„Správnej rady Spoločnosti M. R. Šte-
fánika“ a v mene svojom gratulujem 
ku krásnemu jubileu nášho občian-
skeho združenia. Odviedli sme spolu 
veľa dobrovoľnej práce a urobili mno-
ho záslužného, aby sme „najväčšie-
ho Slováka“ generála M. R. Štefánika 
zviditeľnili. Robili sme to v skromných 
podmienkach, predovšetkým z Vašich 
členských príspevkov a darov. Preto 
s pokračujúcou starostlivosťou o naše 
štefánikovské duše, udržujme naďa-
lej zdravý kolektívny demokratizmus. 
Všetci máme zásluhu na tridsaťročnej 
existencii nášho združenia a poprajme 
si, aby tento stav pokračoval aj našimi 
dobrými nasledovníkmi.

V dobrej viere Peter Pavel Uhlík,
čestný predseda SMRŠ
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* Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková odovzdala 25. ok-
tóbra 2019 pri príležitosti 101. výročia vzniku Českosloven-
skej republiky na pôde Materialovotechnologickej fakukty 
STU v Trnave ocenenia aktérom projektu výroby a inštalo-
vania sochy Štefánika v Meudone pri príležitosti 20.výročia 
odhalenia sochy. Ocenenia boli udelené za šírenie dobrého 
mena v zahraničí. Ocenenia prevzali umelecký zlievač Eu-
gen Belica, členovia vtedajšej delegácie v Meudone Igor 
Schmidt a manželky po nežijúcich osobnostiach, iniciato-
roch inštalácie sochy Vladimíra Valacha a Vladimíra Faška 
- Elena Fašková a Eva Valachová, mesto Brezno zastupoval 
zástupca primátora Martin Juhaniak. Aktu sa zúčastnil aj de-
kan MTF Miloš Čambal. Za S MRŠ sa podujatia zúčastnil Ján 
Tatara. Súčasťou slávnostného aktu bola výstava návrhov 
sôch a búst Eugena Belicu.

* 28. októbra 2019 za aktívnej účasti veľvyslanca Spojené-
ho kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andy John 
Gartha, vnučky dr. Setona-Watsona Catriony Litschka a pri-
mátora Bratislavy Matúša Valla mali možnosť návštevníci 
vidieť spomienkové podujatie „Večer dvoch výročí - dra-
matický rok 1919, Scotus Viator a Slováci“ v Slovenskom 
rozhlase. Prvá časť podujatia – komponovaný program na 
námet Jána Juráša, v réžii Barbory Nitschovej, vernisáž vý-
stavy obrazov Oľgy Lajčiakovej vo foyer „Škótske impresie“, 
filmy z Národného filmového ústavu v Prahe tvorili kostru 
prvej časti programu. V druhej časti okrem slovenských her-
cov a hudobníkov vystúpil spevom a hrou na gitaru škótsky 
umelec Angus Roxburgh, ktorý kvalitnou slovenčinou pri-
blížil publiku Škótsko, jeho jazyky a paralely medzi Sloven-
skom a Škótskom. (Peter Bzdúch)

* 29. októbra 2019 bola v priestoroch SNM – Historické-
ho múzea v Rytierskej sieni Bratislavského hradu slávnostne 
sprístupnená výstava „Milan Rastislav Štefánik, Generál – 
Osloboditeľ“. Spoluorganizátorom výstavy bol Vojenský 
historický ústav v Bratislave. Výstava predstavovala osob-
nosť MRŠ v celej šírke jeho životných osudov od narodenia 
až po tragickú smrť. Výstava trvala do mája 2020.

* Na koncoročnom rokovaní Vojenskej rady veliteľa vzduš-
ných sil vo Zvolene 12. decembra 2019 slávnostne odo-
vzdal obraz gen. Milana Rastislava Štefánika od Miroslava 
Škrabalu do rúk gen.mjr. Lubomíra Svobodu predseda klu-
bu AERO Slovakia Aviatik Viliam Miklík. Zároveň vzdušným 
silám venoval zo svojej súkromnej zbierky historickú publi-
káciu o gen. Štefánikovi a zapožičal bronzovú sošku s jeho 
stvárnením. Všetky tieto predmety budú vystavené v miest-
nosti tradicií Vzdušných síl OS SR.

* 23. januára 2020 v priestoroch Zrkadlovej siene Prima-
ciálneho paláca v Bratislave bola otvorená výstava „Milan 
Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali“. Z úvodných slov 
autora výstavy Dr. Slavomíra Michálka vyberáme: „Osudy 
slovenských diplomatov, počnúc M.R.Štefánikom sa začali 
písať pred takmer jeden a polstoročím a reflektujú nielen 
dynamiku a tragédie minulého storočia, ale aj obrovský 
vývojový oblúk, ktorým Slováci prešli na národnom i me-
dzinárodnom poli. Štefánik a jeho následovníci verili v spra-
vodlivosť, možnosť mierového rozvoja a spolupráce. Ich prí-
behy okrem iného poukazujú na to, aký význam mala a má 
diplomacia pre demokraciu a slobodu.“ Výstavu realizovalo 

v spolupráci Hlavné mesto SR Bratislava, Historický ústav 
SAV a Archív mesta Bratislavy. Záštitu nad podujatím pre-
vzal primátor hlavného mesta SR Ing.arch. Matúš Vallo.

Akadémia európskeho seniora
a M. R. Štefánik

Október je mesiac úcty k starším a v meste Banská Bystri-
ca je pozornosť počas celého mesiaca upriamená práve na 
tých, ktorí prežívajú jeseň života. Tento rok sa uskutočnil už 
19. ročník Akadémie európskeho seniora (AES), ktorý  pon-
úkol bohatý program a aktivity pre všetkých seniorov.  Bol 
venovaný osobnosti slovenského národa -  Milanovi Rasti-
slavovi Štefánikovi. „Túto ústrednú tému sme zvolili preto, 
lebo si pripomíname 100. výročie jeho úmrtia. Väčšina ak-
tivít preto bola zameraná na pripomenutie si tohto veliká-
na slovenských dejín,“ približuje Ivana Kružliaková, vedúca 
odboru sociálnych vecí MsÚ. Aj z tohto dôvodu sme pri prí-
prave programu intenzívne spolupracovali so Spoločnosťou 
Milana Rastislava Štefánika. Za ich ochotu pomôcť vyslovu-
jeme veľké poďakovanie.
Myšlienka Akadémie európskeho seniora je najmä o plno-
hodnotnom využití času, či už vedomostnou alebo zábav-
nou formou. Primátor mesta Banská Bystrica, Ján Nosko sa 
na slávnostnom otvorení AES 2019  2. októbra  v Robotníc-
kom dome prihovoril seniorom a vyzdvihol ich aktívnu účasť 
na verejnom živote v meste. Tohoročnú tému AES – M. R. 
Štefánika priblížila p. Mária Gallová. Potom už zneli takty 
známych hitov Otta  Weitera.
Tradične populárna Olympiáda seniorov začínala chladným 
ránom v areáli základnej školy v Radvani.  150 účastníkov 
bojovalo o medaily v rôznych náročných aj menej náročných 
disciplínach. Obdiv si zaslúžia najstarší účastníci, 88-ročná 
pani Barbora  a 93-ročný pán Cyril. Svoje vedomosti si se-
niori mohli otestovať vo vedomostnom kvíze o M. R. Štefá-
nikovi, jeho detstve, politickej a vedeckej kariére, ako aj o 
vzniku Československej republiky. Kvíz pripravilo Múzeum 
SNP. Na precvičovanie vedomostí bol zameraný workshop  
Pamäťové cvičenie,  ktorý sa uskutočnil pod vedením a v 
priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Pre záujemcov pri-
pravili rozmanité úlohy zamerané na pozornosť, zmyslové 
vnímanie, krátkodobú pamäť a cvičenia využívajúce dlho-
dobú pamäť.  V častiach mesta- Sásová a Rudlová - sú  bus-
ty M.R.Štefánika. Mesto v spolupráci so Spoločnosťou M. 
R. Štefánika  pripravilo prehliadku týchto búst, spojenú so 
zaujímavým výkladom.
„Keďže M. R. Štefánik pôsobil aj ako vedec a učarila mu aj 
astronómia. Práve oblasť, ktorej sa venoval, nás inšpirovala 
k tomu, aby sme seniorom pripravili výlet do sveta astronó-
mie a to návštevu Krajskej hvezdárne a planetária Maximi-
liána Hella v Žiari nad Hronom. Na podujatí bola zaujímavá 
diskusia s účastníčkou prvej oficiálnej návštevy slovenskej 
výpravy na ostrove Tupai vo Francúzskej Polynézii, kde Šte-
fánik pôsobil, pani Luciou Škvareninovou“ hovorí ďalej Iva-
na Kružliaková. 
Ďalšími zaujímavosťami bol zaujímavý dokumentárny film 
zapožičaný od Spoločnosti M. R. Štefánika  o expedícii na 
novozélandský ostrov Vava‘u. Film dokumentuje pôsobenie 
Štefánika na ostrove v rokoch 1911 – 1912. Cieľom expe-
dície bolo zachovať kultúrne dedičstvo Slovákov, artefakt, 
ktorý dokumentuje pôsobenie Milana Rastislava Štefánika 
ako astronóma. Sú to dva stĺpy na kopci Paris  ktoré sa za-
chovali z jeho statívu. 

4. máj 2019 – ROK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA – 21. júl 2020 
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AES  bola slávnostne ukončená dňa 28. októbra 2019. Vi-
ceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík a vedúca 
odboru sociálnych vecí  Ivana Kružliaková spolu s redakč-
nou radou pokrstili prvé číslo Občasníka denných centier  
„OKO“, ktoré si seniori rozhodli vydávať a takto informovať 
o svojom aktívnom živote v každom veku.
                                                                                                                                    MsÚ BB

Výstava
TRI PODOBY M. R. ŠTEFÁNIKA

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum sa k rôznym podu-
jatiam organizovaným v Roku M. R. Štefánika pripojila vý-
stavou predstavujúcou M. R. Štefánika v troch podobách 
- ako astronóma, ktorý pre astronomické pozorovania pre-
cestoval aj odľahlé končiny sveta, ako vojaka 1. svetovej 
vojny zameraného najmä na rodiace sa vojenské letectvo 
a nakoniec ako politika, diplomaticky pôsobiaceho v pro-
spech vzniku Československej republiky.
Nesmierne bohatý život pripomínajúca výstava má 4 uce-
lené bloky. Tvorcovia scenára a výtvarnej podoby tejto 
výstavy sa chceli vyhnúť tradičnému spôsobu zobrazenia 
významnej osobnosti založenému na opisnom texte, ktorý 
zvykne sprevádzať podobné „životopisné výstavy.“ Preto na 
tejto výstave návštevník nenašiel dlhé texty o Štefánikovom 
detstve, dospievaní, práci, živote a podobne, ale jednotlivé 
Štefánikove činnosti boli predstavené prostredníctvom au-
tentických výrokov, pochádzajúcich priamo od neho alebo 
od jeho spolupracovníkov, priateľov a z rôznych dobových 
dokumentov. Takéto poňatie dodáva výstave väčšiu dyna-
miku a nenúti návštevníka venovať príliš veľa času čítaniu 
rozsiahlych textov. Všetko bolo doplnené známymi aj me-
nej publikovanými fotografiami. Jadro výstavy tvorili hlav-
ne slovenské a československé poštové známky, výtvarné 
návrhy poštových známok a iné poštové produkty zobrazu-
júce osobnosť Štefánika, jeho aktivity a dobu, v ktorej žil – 
astronómiu, cestovanie, prvú svetovú vojnu, letectvo, for-
movanie a pôsobenie československých vojsk v zahraničí, 

diplomatické aktivity smerujúce ku vzniku Československej 
republiky. Návštevník videl tlačové listy poštových známok 
a známky z obdobia medzivojnovej Československej re-
publiky, vojnovej Slovenskej republiky, ako aj z obdobia po 
druhej svetovej vojne a zo súčasnosti. Výstava bola dopl-
nená aj niekoľkými trojrozmernými predmetmi a publikácia-
mi. Výstava trvala od 24. 10. 2019 do konca februára 2020. 
K výstave bola pripravená aj príležitostná poštová pečiatka 
počas jedného týždňa.
Predsedníctvo Spoločnosti M. R.Štefánika pri svojom rokovaní 9. 
januára 2020 v Banskej Bystrici navštívilo výstavu a poďakovalo 
vedeniu Poštového múzea za jej realizáciu. Viď foto.

Príležitostná pečiatka je osobitne 
vydarená: symbolika gen. čiapky, 
hvezdársky ďalekohľad a obrysy 
vtedajších hraníc ČSR, na vzni-
ku ktorej má podiel, dokonale v 
stručnosti vyjadrujú Štefánikovu 
osobnosť. 

HUDBA
Život M. R. Štefánika prerozprávaný hudbou – inštrumen-
tálny album Startalker od slovenského gitaristu a skladateľa 
Daniela Salontaya, ktorého téma „Štefánik“ sprevádzala od 
detstva. Vyšiel v deň 100. výročia smrti Štefánika vo Vyda-
vateľstve Slnko Records.

AJ SOCHY MAJÚ SVOJU HISTÓRIU

Liptovský Hrádok
Prvú bustu Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Hrádku 
odhalili na reprezentačnom mieste 27. októbra 1928 v par-
ku Štátnych lesov. Bronzová stála pod korunami starej lipo-
vej aleje, ktorú pomenovali Sady M.R.Štefánika. Busta na 
svojom mieste vydržala celých 20 rokov. Bola odstránená 
v roku 1948 – ale nebola zničená. Hrádočania ju uchova-
li dobre zabalenú a podľa spomienok Ľudovíta Gloneka 
a Ivana Senšeľa st. ju ukryli pod uhlie v skladoch. Na svoje 
miesto sa vrátila okolo rokov 1968 – 69, ale v roku 1971 ju 
opäť odstránili. Veľmi dôsledne – bustu roztavili.
3. 9. 2019 sa busta M.R.Štefánika vďaka dobrovoľnej zbier-
ke dostala opäť na svoje miesto. Kým na bustu v roku 1928 
sa skladali lesné správy, na bustu v roku 2019 sa skladali 
obyvatelia mesta, prispeli grantové zdroje, finančné dary 

hrádockých firiem… Primátor mesta Branislav Tréger o.i. 
uviedol: „Pokladali sme za morálnu povinnosť vrátit bus-
tu späť do Štefánikových sadov. Pri nej sa stretávali v máji 
ľudia, rodiny, ktorí si ctili túto osobu. Boli tu spolky, ktoré 
dotvárali Československú republiku a mali k soche pevné 
väzby. Predpokladám, že také si vybudujeme aj teraz, keď 
je socha opäť nainštalovaná.“ Genealóg Peter Vítek hovorí: 
„Treba povedať, že Slovensko má málo osobností, v kto-
rých sa stretáva vedec, politik a vojak. V prípade generála 
Štefánika sú všetky tieto tri ingrediencie človeka namiešané 
v rovnakých množstvách a s plnokrvným skupenstvom.“
Dnešnú podobizeň busty M.R.Štefánika vytvoril akad. so-
chár Peter Gáspár za 6 mesiacov. (Foto busty v čísle 78)

Trenčín
6. mája 2019 na župnom úrade Trenčianskeho samospráv-
neho kraja odhalili štyri busty významným rodákom kraja: 
M. R. Štefánikovi, J. M. Hurbanovi, A. Dubčekovi a Ľudoví-
tovi Štúrovi.
Pod každou bustou sa nachádza určitá myšlienka, ktorú tie-
to osobnosti vyslovili, ale ňou aj žili. Ich slová prežili desiat-
ky rokov a zostávajú aktuálnymi i v dnešnej dobe. Autori 
búst boli traja: akad. sochár Igor Mosný (A. Dubček), sochár 
Milan Struhárik (J. M. Hurban) a Dominik Monček (MRŠ a Ľ. 

Nové artefakty o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
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Štúr). Autori pri realizácii búst po prvýkrát využili QR kód. 
Ten po načítaní odhalí nielen ich dátumy narodenia a úmr-
tia, ale aj míľniky a zaujímavosti ich života.

Trenčianske Teplice
Autor busty na podstavci: akad. sochár Igor Mosný. Cha-
rakteristika: bronzová busta na podkladnej konzole s plas-
tickým textom mena, je nakotvené na mohutnom opra-
covanom pilieri zo svetlosivej žuly. Pre navrhovanú stavbu 
pamätníka je charakteristické použite svetlosivej sliezskej 
žuly, kombinovanej s čiernym dekoratívnym kamenivom, 
ktoré je použité na spevnenú plochu okolo pamätníka.

Trstená
Matica slovenská vydala v máji minulého roku výzvu na 
predkladanie žiadostí na dotácie na účely zhotovenia a osa-
denia búst a pamätných tabúľ v roku 2019. Mesto Trste-

ná spolu s Miestnou 
organizáciou Matice 
slovenskej v Trstenej 
navrhlo zapojiť sa do 
tejto výzvy s projek-
tom busty M.R. Šte-
fánika. Návrh busty 
a jej následné zho-
tovenie vypracoval 
výtvarník a umelec 
Hieroným Balko.
Slávnostné odha-
lenie busty Milana 
Rastislava Štefáni-
ka sa uskutočnilo 
dňa 17. novembra 
2019 v popoludňaj-
ších hodinách na 
Námestí M.R. Šte-
fánika v Trstenej za 
účasti predstaviteľov 
mesta, predsedov 
a členov miestnych 

organizácii Matice slovenskej z Trstenej, Tvrdošína, Dolné-
ho Kubína, Istebného a Krušetnice. Svojou návštevou nás 
tiež poctili podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Domu 
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši pán Marek Nemec 
a predseda krajskej rady Matice slovenskej v Žiline pán Mi-
lan Stromko.                                               Ivana Gloviaková

Tri odhalenia sochy Milana Rastislava Štefánika
v Spišskej Belej
Dni mesta Spišská Belá boli v roku 2019 historicky jedineč-
né. Po 47 rokoch sa totiž do parku pri evanjelickom kostole 
opäť vrátila socha M. R. Štefánika. V roku 1972 bola socha, 
žiaľ, z tohto miesta odstránená. V minulosti predstavova-
la v našom meste dôležitú dominantu a bola svedkom vý-
znamných spoločenských a kultúrnych podujatí. Jej pohnu-
tý osud sa riešil na trikrát.
V roku 1939 ju naši predkovia umiestnili medzi mestským 
úradom a zvonicou. Autorom jej návrhu bol akademický 
sochár Pavol Bán a zhotovili ju z bieleho umelého mramo-
ru, podstavec bol z umelého kameňa. Pomník sa skladal zo 
140 cm vysokého podstavca so šírkou 70x70 cm a na men-
šom podstavci s rozmermi 50x50 cm bola umiestnená socha 
gen. Štefánika s výškou 2,30 m. V 50-tych rokoch však bola 
z tohto miesta odstránená kvôli totalitnej celospoločenskej 
socialistickej ideológii, ktorá túto osobnosť nerešpektovala. 
Druhý život dostala socha v roku 1968 počas politického 

odmäku.
Študenti sochárstva na Vysokej škole výtvarných ume-
ní v Prahe, Imrich Svitana a Ivan Lipták, popolom a uhlím 
zdevastovanú sochu zrekonštruovali a z kotolne Mestského 
úradu v Spišskej Belej ju vytiahli na svetlo sveta. Tento raz 
už do parku pri evanjelickom kostole. Stála tu len krátko, do 
roku 1972, keď sa pod jej príbeh opäť podpísali politické 
okolnosti. Mocní vtedajšieho sveta ju dali zhodiť a odviezli 
ju do vojenského obvodu Javorina. Tam ju podľa očitých 
svedkov zlikvidovali.
21. storočie nezmazalo stopu M. R. Štefánika v srdciach 
pamätníkov. Tí túžili po tom, aby táto významná osobnosť 
priekopníka slovenskej štátnosti, svojbytnosti a slobody bez 
akéhokoľvek cudzieho útlaku, definitívne našla svoj domov 
v Spišskej Belej.
Na podnet občianskej iniciatívy sa v roku 2015 zrodila myš-
lienka znovuobnovenia a znovuosadenia sochy gen. Štefá-
nika v našom meste. Po rozhovoroch M. Vdovjaka, J. Pi-
sarčíka, M. Chomu s vtedajším vedením mesta sa s touto 
myšlienkou stotožnilo aj Mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku 
2017 prijalo uznesenie o realizácii tohto projektu. Autorom 
návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan 
Húdzik, ktorý ju chcel odlievať z bronzu, ale pre náhle úmr-
tie tento projekt nedokončil. Práce sa po ňom ujal umelec-
ký sochár a výtvarník z oravskej obce Sihelné Peter Kolčák, 
ktorý sa rozhodol realizovať odlievanie sochy jedinečným, 
inovatívnym spôsobom – z hliníka. 2,3-metrová socha M. 
R. Štefánika je umiestnená na 1,5-metrovom betónovom 
podstavci so šírkou 85x85 cm. Na podstavci je pripevnená 
mramorová doska, ktorá sumarizuje všetky tri dátumy osá-
dzania sochy v našom meste. Nad nimi sa nachádza nápis 
gen. M. R. Štefánik, slovenský národný bohatier, v troch ja-
zykoch – v slovenčine, v nemčine (lebo na predchádzajúcu 
sochu z roku 1939 prispeli aj nemeckí obyvatelia Spišskej 
Belej) a vo francúzštine (lebo Francúzsko prijalo Štefánika 
za svojho občana v čase, keď ešte neexistovalo Českoslo-
vensko). Samotné technické inštalačné práce (ukotvenie na 
chemickú kotvu) sa uskutočnili 28. mája 2019 za daždivého 
počasia. Realizoval ich samotný sochár Peter Kolčák.
Slávnostné odhalenie novej sochy sa uskutočnilo v piatok 
31. mája 2019 o 18.30 hod. pri príležitosti 100. výročia 
úmrtia M. R. Štefánika. Zúčastnili sa na ňom pozvaní hos-
tia – predseda PSK Milan Majerský a poslanci PSK - býva-
lý primátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak, Ján Hencel 
a zástupcovia našich partnerských miest z Vysokého Mýta, 
Oźarówa, Brücku a Szczawnice. Pozvanie na túto výnimočnú 
slávnosť prijali aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, riadi-
telia škôl a školských zariadení Spišskej Belej, predsedovia 
belianskych spolkov, poslanci mestského zastupiteľstva, ria-
ditelia miestnych firiem, zástupcovia sponzorov, individuál-
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ni darcovia; zamestnanci Mestského úradu v Spišskej Belej 
a asi 500 divákov z radov Beľanov i obyvateľov susedných 
miest a obcí.
Vo svojich vstupoch sa účastníkom slávnosti prihovorili 
primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna, pracovník Astro-
nomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej 
Lomnici a člen Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Rušin, 
bývalý pedagóg a štefánikovec Milan Choma a člen občian-
skej iniciatívy Milan Vdovjak. Všetci rečníci sa zhodli na tom, 
že Štefánikov odkaz má svoj dopad aj na dnešnú generá-
ciu. Jeho všestranná osobnosť vojaka, diplomata, politika, 
cestovateľa, vedca - astronóma, fotografa je inšpiráciou aj 
pre súčasníkov. V neľahkých vojnových rokoch mal odvahu 
a entuziazmus v zahraničí presadiť myšlienku vzniku 1. Čes-
koslovenskej republiky, v ktorej by slovenský národ získal 
tak prepotrebnú slobodu a podmienky na rozvoj v celej svo-
jej šírke. Nebyť jeho, v medzinárodnej diplomacii, by mali 
zatvorené dvere aj Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Be-
neš. Naše mesto si Štefánika váži a popri Štefánikovej ulici 
a Základnej škole M. R. Štefánika sme mu venovali osobitné 
miesto v parku, kde bude dôstojnou dominantou Spišskej 
Belej.
Udalosť sprevádzal kultúrny program, v ktorom postup-
ne vystúpila mužská spevácka skupina Suita kráľa Mateja, 
ktorá toto podujatie otvorila slovenskou hymnou, po nej 
nasledovala česká hymna a ďalšie národné piesne. Báseň 
prítomným predniesla žiačka Základnej školy M. R. Štefáni-
ka Michaela Fudalyová. Nasledovalo hudobné vystúpenie 
Ľudovej hudby Belave Základnej umeleckej školy Ladislava 
Mednyánszkeho a záver slávnostného aktu patril spevokolu 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku z Kežmarku pod ve-
dením Romana Porubäna.
Na znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefá-
nika v Spišskej Belej prispeli: Úrad vlády Slovenskej republi-
ky, KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Vý-
chodoslovenská distribučná, a. s.

Z materiálov Milana Vdovjaka a pracovníkov MsÚ

PAMÄTNÍKY VO SVETE
PEKING – 25. apríla 2019 v areáli Zastupiteľského úradu 
SR v Pekingu sa uskutočnilo slávnostné odhalenie busty 
M.R.Štefánika, ktorú vytvoril známy čínsky sochár Yuan Xi-
kun, ako spomienku na Štefánikovu návštevu Číny. Na od-
halení sochy sa zúčastnila delegácia MZV SR, delegácia ČR, 
zástupcovia diplomatického zboru, veľvyslanec EÚ v Číne, 
novinári a umelci. Sochár Yuan Xikun už v roku 2009 vytvoril 
bustu M.R.Štefánika, ktorú dostal do daru prezident I.Gaš-
parovič a takisto daroval bustu gen. Štefánika slovenskej 
ambasáde v Pekingu.
HARBIN – 31. októbra 2019 v priestoroch Mestského pláno-
vacieho múzea v Harbine- hlavnom meste severovýchodnej 
provincie Heilongjiang – uskutočnilo slávnostné odhalenie 
busty Milana Rastislava Štefánika, spojené s otvorením pa-
nelovej výstavy o jeho diplomatických zásluhách pre vznik 
Československa.
Veľvyslanec SR v ČĽR Dušan Bella v príhovore pripomenul 
návštevu gen. Štefánika v meste Harbin 21. – 23. novembra 
1918 počas jeho cesty za československými legionármi na 
Sibíri. Zdôraznil, že práve v Harbine došlo vôbec k prvému 
stretnutiu medzi vysokopostavenými predstaviteľmi oboch 
krajín. Spomenul aj dedičstvo návštevy gen. Štefánika – 
zriadenie československého styčného úradu (neskôr konzu-
látu) v Harbine, ktorý slúžil stovkám československých obča-
nov, žijúcich v tomto meste a ktorého budova stojí dodnes. 
Na odhalení busty sa o. i zúčastnil Ján Hříbek, vnuk majora 

Josefa Hříbeka, ktorý bol počas Štefánikovej návštevy ve-
liteľom československej posádky v Harbine a sprevádzal 
ho počas celej jeho návštevy. Viceprimátor Harbinu Zhang 
Wanping v príhovore označil M.R.Štefánika za osobu, spája-
júcu SR s Harbinom a vyjadril nádej na ďalšie pokračovanie 
spolupráce.

HUTA
27. júna 2019 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa 
na počesť M. R. Štefánika na budove kultúrneho strediska 
v obci Huta, okres Užhorod. Odhalenia sa zúčastnila konzul-
ka SR v Užhorode Janka Dvorecká, starostka obce Kamja-
nica Marija Koval-Mazjuta, Slovenka Natália Podrez, žijúca 
v obci Huta, Ivan Latko - predseda a členovia Užhorodského 
spolku Slovákov a obyvatelia obce. Odhalenie tabule obo-
hatil svojim programom folklórny súbor Hutjanočka. Obec 
Huta sa nachádza na hranici so SR a má družbu s obcou 
Petrovce. Obec mala za prvej ČSR 896 obyvateľov, z toho 
malo 672 slovenskú národnosť. Aj dnes tu žije slovenská 
menšina.Odhalenie tabule finančne podporil aj Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí.

MEDAILY K 100. VÝROČIU VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA

A 100. VÝROČIU ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA

Pamätná medaila k vzniku ČSR
Priemer 37 mm, hmotnosť 31,1 g, rýdzosť 99,9/100 meď, 
hrana vrúbkovaná, emisia r. 2013
Razba: Pražská mincovňa, a. s., Certifikát: Státní tiskárna ce-
nin, s. p.
Autor: Ak. sochár Vladimir Oppl, rytec: Martina Štenglová 
DiS,
 
Pamätné medaily k 100. výročiu vzniku Česko-Slovenska
1/ Národná pokladnica v roku významného výročia - 100 
rokov vzniku Česko-Slovenska vydala numizmat – jubilejnú 
pamätnú medailu pre každého občana bezplatne. Priemer 
medaile: 33 mm, hmotnosť 15 g, kov: meď nikel
Averz: Portrét M.R.Štefánika, mapa ČSR, lipové vetvy, rok 
vzniku ČSR, na okraji opis „Začiatok spoločnej histórie“ Re-
verz: Portrét Tomáša Garrigue Masaryka, mapa ČSR, lipové 
vetvy, dátum vzniku ČSR, na okraji opis „100 výročie vzniku 
Česko-Slovenska“
2/Národná pokladnica v roku významného výročia 100 ro-
kov vzniku Česko-Slovenska vydala numizmat- jubilejnú pa-
mätnú medailu pre každého občana bezplatne.
Priemer 33 mm, hmotnosť 15 g, kov: meď nikel
Averz: Rok vzniku ČSR, nápis po obvode „ Spoločný štát 
Čechov a Slovákov“ a časť znaku ČSR. Reverz: Nápis po 
obvode „100. Výročie vzniku Česko-Slovenska“ a časť zna-
ku ČSR.
3/ Národná pokladnica k 100. výročiu vzniku Českosloven-
ska vydala kolekciu piatich medailí, ktoré doplnila medaila 
s podobizňami M.R.Štefánika na na jednej a T.G.Masaryka 
na druhej strane / viď bod 1/, ako aj zlatou mincou MRŠ.
Ostatných päť mincí na reverznej strane má Veľký znak Čes-
koslovenska, každá minca váži 29 g, je priemeru 40 mm, je 
z medi zušľachtená 24 karátovým zlatom, v kvalite proof. Ku 
každej medaile je certifikát autentickosti.
Averzné strany:
- Vznik Československa: korunovaný dvojhlavý orol s lipo-
vým vencom, trikolórou a rokom vzniku ČSR
- Martinská deklarácia: výtvarne spracovaný motív deklará-
cie s opisom po obvode: Martinská deklarácia 30. 10. 1918
- Česko-slovenská národná rada: výtvarne spracovaný mo-
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tív Eiffelovej veže, znak, podpisy
- Vznik koruny československej :portrét Aloisa Rašína, čes-
koslovenské mince, opis po obvode a dátum 25. 2. 1919
- Česko- Slovenské légie: umelecké spracovanie legionárov 
a ich znak

Pamätné medaily Milana Rastislava Štefánika - bezplatná 
medaila pre každého občana SR od januára 2019
1/ Národná pokladnica k 100. výročiu úmrtia Milana Rasti-
slava Štefánika vydala numizmat - čestnú pamätnú medailu. 
Priemer 33 mm, hmotnosť 15 g, Kov : meď + nikel
Averz: Portrét M.R.Štefánika v tradičnej generálskej čiapke, 
roky výročia 1919- 2019, opis po obvode gen. Milan Rasti-
slav Štefánik
Štátny znak SR
Reverz: Mohyla M.R.Štefánika na Bradle, lietadlo Caproni 
pod hviezdami, opis po obvode: PRAVDE VERIŤ PRAVDU 
ŽIŤ PRAVDU BRÁNIŤ
Autor motívu: medailér Mgr. Art Miroslav Hric
2/ Národná pokladnica k 100. výročiu tragického úmrtia 
M.R.Štefánika vydala kolekciu piatich medailí, ktoré dopĺňa 
Medaila - portrét Milana Rastislava Štefánika (viď bod 1), 
ako aj nádherná pamätná medaila M.R.Štefánika, priemeru 
18 mm, hmotnosti 1,20 g, vyrazená do najčistejšieho zlata 
999/1000 v najvyššej kvalite razby, lešteným razidlom. Na 
reverznej strane je Veľký znak Česko-Slovenska. Na averze 
je portrét MRŠ v pozadí s hviezdami a kométou.
Každá z piatich medailí má na reverznej strane znak gene-
rálskej brigadírky MRŠ, palmové (mier a nádej) a dubové 
(odvaha) vetvy, hviezdnu oblohu so slnkom. Motto: Veriť – 
Milovať – Pracovať. Po obvode sú nápisy: astronóm – pilot – 
minister – zberateľ. Priemer medailí je 40 mm, každá váži po 
30 g, vyrobené sú z medi plátované 24 karátovým zlatom, 
majú najvyššiu kvality razby a každá medaila má certifikát 
autentickosti.
- Milan Rastislav Štefánik: Portrét M.R.Štefánika, Štefáni-
kovo lietadlo, Bratislavský hrad, Kriváň, (lipové slovanstvo)
a vavrínové (víťazstvo) vetvy po obvode
- Astronóm a vedec: portrét MRŠ,pozorovanie zatmenia 
Mesiaca, budova observatória, kde MRŠ pôsobil, náčrty 
ekliptiky Mesiaca
- Vojenská kariéra: portrét MRŠ, general francúzskej armá-
dy vyznamenáva MRŠ pred nastúpenou jednotkou, lietadlá 
v pozadí, 3 hviezdy, poukazujúce na jeho hodnosť vo fran-
cúzskej armáde
- Spoluzakladateľ Česko-slovenskej národnej rady:portrét 
M.R.Štefánika so znakmi národa, zjednoteného do spoloč-
ného štátu
- Vznik Česko-Slovenska: portréty MRŠ a TGM v mape ČSR, 
vlajky spojených národov, vrátane vlajky navrhnutej MRS
3.Edícia Najväčšie osobnosti Slovenska v špeciálnej kolekcii 
pamätných medailí v súťaži „ Najväčší Slovák“ - Milan Ras-
tislav Štefánik
Razbu zabezpečila firma Dahome, s. r. o.

MINCE
Národná pokladnica vydala k stému výročiu vzniku Čes-
ko-Slovenska sériu 6-tich mincí : 5 rovnako veľkých a jednu 
menšiu mincu.
Každá z piatich mincí je hmotnosti 29 g, má priemer 40 mm, 
je vyrobená z medi a zušľachtená 24 karátovým zlatom. Na 
averzných stranách mincí je
Na 1. minci výtvarne spracovaný motív Eiffelovej veže, znak 
ČSR, nápis Československá národní rada a podpisy TGM, 
EB a MRŠ.
Druhá minca znázorňuje korunovaného dvojhlavého orla 

s lipovýn vencom, trikolórou, nápisom Vznik Českosloven-
skej republiky a rokom vzniku ČSR
Na 3. minci je znázornený portrét Aloisa Rašína, nápis Vznik 
Koruny Československej, dátum 25. 2. 1919 a českosloven-
ské mince.
Štvrtá minca umelecky zobrazuje legionárov a ich znak a ná-
pis Československé légie
5.minca znázorňuje výtvarne spracovaný motív deklarácie, 
nápis Martinská deklarácia 30,10.1918
Na reverzných stranách je Veľký znak Česko-Slovenska a ná-
pis Republika československá.
Jedna minca je priemeru 15 g, má priemer 33 mm, je zo 
zmesi kovu meď a nikel. Autorom návrhu je Mgr. Art. Miro-
slav Hric ArtD. Na averznej strane je portrét T.G.Masaryka, 
mapa ČSR, lipové vetvy, nápis sté výročie vzniku Slovenska 
a dátum vzniku ČSR. Na reverznej strane je portrét M.R.Šte-
fánika, mapa ČSR, lipové listy, nápis začiatok spoločnej his-
tórie - vznik ČSR.
B. Česká národná banka k 100.výročiu vzniku Českosloven-
ska vydala dvadsaťkorunové mince s portrétmi M.R.Štefáni-
ka, Edvarda Beneša a T.G.Masaryka.

Filatelia
Na pošte Brezová pod Bradlom bola zriadená príležitostná 
poštová priehradka a aj priehradka POFIS, kde boli k dispo-
zícii všetky produkty vydané k emisii poštovej známky a aj 
príležitostná poštová pečiatka.
Kompletné špecifikácie poštovej známky:
Emisia: 3. mája 2019, náklad 60 tisíc
Rozmery známky: hárček
Rytec: František Horniak
Grafická úprava: prof. akad. maliar Dušan Kállay
Technika tlače: Oceľotač z plochej platne v kombinácii s of-
setom
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V  roku 2018 sme oslávili sté výročie vzniku 
Československa.

Dňa 28. októbra 1918 bolo v Prahe Národným výborom 
československým vyhlásené nezávislé Československo. 
Jeho vznik bol výsledkom práce najmä troch mužov, 
Tomáša Garrigue Masaryka, Milana Rastislava Štefánika 
a Edvarda Beneša, ktorým sa podarilo presvedčiť vedúcich 
štátnikov veľmocí Dohody (USA, Spojeného kráľovstva, 
Francúzska a  Talianska), že je aj v  ich záujme rozbúrať 
niekoľ ko storočnú rakúsko-uhorskú ríšu a  umožniť na jej 
troskách vznik nových, menších štátov ako val jednak proti 
germánskej rozpínavosti, jednak proti nevypočítateľnému 
boľševickému Rusku. Pádnym argumentom pre vznik 
Československa bola aj skutočnosť, že po boku armád 
štátov Dohody bojovali už aj jednotky nového štátu – légie. 
Veľ ký podiel na ich vzniku a  formovaní do pravidelných 
vojenských útvarov mal francúzsky dôstojník a  neskorší 
generál, narodený na Slovensku a  vždy sa k  nemu hrdo 
hlásiaci, Milan Rastislav Štefánik.

27. októbra večer dorazila do Prahy správa z  Viedne, 
že cisár Karol prostredníctvom rakúsko-uhorského 
veľvyslanectva v  Štokholme prijal americké podmienky 
kapitulácie. Hneď na druhý deň sa zišli najvyšší členovia 
Národného výboru Alois Rašín, František Soukup, Jiří 
Stříbrný, Antonín Švehla a  Vavro Šrobár, ihneď začali 
organizovať prevzatie moci a  večer 28. októbra vyhlásili 
vznik nového nezávislého štátu – Československa.

Okamžite po jej zverejnení sa v uliciach a na námestiach 
Prahy začali zhromažďovať davy ľudí, ktorí strhávali z budov 
úradov rakúsko-uhorské tabule a prevolávali slávu novému 
štátu.

Pohotovo však reagovalo aj vojsko. Pomocou uhorských 
oddielov, umiestnených dočasne v Prahe, rýchlo obsadilo 
strategické body mesta a  umiestnilo na nich guľometné 
hniezda. Situácia sa hrozivo priostrovala.

Pred Národným výborom stála priam gigantická 
úloha získať kontrolu najprv nad hlavným mestom s  jeho 
rakúsko-uhorskou vojenskou posádkou, nad Brnom so 
silnou nemeckou menšinou a  potom nad ďalšími väčšími 
mestami Čiech a Moravy, Olomoucom, Plzňou a ostatnými 
a  nakoniec nad celým územím štátu, ktorého existencia 
bola práve vyhlásená.

Z celoštátneho hľadiska bola situácia veľmi zložitá. Na 
území nového, v  podstate umelo vytvoreného štátu, žilo 
do 14 miliónov obyvateľov, ktorých etnická skladba bola 
veľmi vzdialená od predstavy, svorne hlásanej Čechmi aj 
Slovákmi o  štáte jednotného československého národa. 
Spoločne totiž tvorili len dve tretiny populácie. Čechov 
bolo v tom čase asi 7.5 – 8 miliónov a Slovákov 1.8 milióna. 
(Nezabúdajme však na to, že určitá časť Slovákov sa v tom 
čase – či už z existenčných alebo iných dôvodov – hlásila 
k maďarskej národnosti).

Silná, trojmiliónová nemecká menšina, sústredená najmä 
do veľ kých miest Prahy a Brna, ich okolí a do hraničných 
oblastí s  Nemeckom a  Rakúskom, sa nechcela zmieriť 
so začlenením do nového, im cudzieho štátu. Vo vnútri 
republiky, v oblastiach s prevažne nemeckým obyvateľstvom, 
vyhlásili autonómne Deutschböhmen, Deutschmähren, 
Sudetenland a  iné, ktoré sa odmietali podrobiť ústrednej 
správe štátu a  požadovali pripojenie k  Nemecku alebo 
k  novovzniknutej Rakúskej republike. Na severe Moravy 
začali Poliaci obsadzovať Ostravsko-těšínsku uholnú panvu 

a  niektoré oblasti severného Slovenska. Maďari na juhu 
Slovenska, ktorých bolo do 700 000, chceli byť pripojení 
k novej Maďarskej republike. Celé územie Slovenska bolo 
pritom ešte stále pod maďarskou správou. Na východnom 
Slovensku a  Podkarpatskej Rusi žilo asi 550 000 Rusínov, 
pričom toto územie ovládali sčasti Maďari, sčasti Rumuni.

Určitú časť obyvateľstva tvorili aj občania židovského 
etnika, usadení najmä vo veľ kých mestách, ale aj na východe 
republiky, a tiež Cigáni-Rómovia s ťažko zistiteľným počtom 
ich populácie.

V  prvom rade bolo treba nastoliť a  potom udržať 
jednak vnútorný poriadok, jednak ochranu vonkajších 
hraníc republiky. K tomu ale nemalo tých niekoľ ko „mužov 
28. októbra“ dostatočné mocenské prostriedky. Mnohé 
četnické stanice na území Čiech a  Moravy boli vedené 
rakúskymi dôstojníkmi, vojenské posádky boli takmer 
výlučne pod rakúskym velením.

Urýchlene sa preto začali vytvárať dobrovoľnícke 
jednotky, ktorých chrbtovou kosťou sa stali členovia 
Sokola, gymnasticko-vlasteneckej organizácie, pôsobiacej 
(a rakúskymi úradmi s nevôlou trpenej) už predtým na území 
Čiech a Moravy. K nim sa pridali českí vojaci, ktorí opustili 
svoje jednotky a aj so zbraňou sa hlásili československým 
úradom do služby. Doslova za niekoľ ko hodín, do rána 29. 
októbra, sa tak podarilo sformovať do dvadsať ozbrojených 
jednotiek, každá o sile 300 mužov, ktoré okamžite prebrali 
policajné telefónne ústredne, pražské četnické a policajné 
veliteľstvo a  začali udržiavať poriadok v  jednotlivých 
okrskoch Prahy.

Zástupcovia pražského Národného výboru 
československého mali pred sebou náročné rokovania 
s rakúskym velením posádok na území Prahy. Stretli sa viac 
raz so zemským veliteľom generálom Paulom von Kesztranek 
a posádkovým veliteľom Emanuelom Zanantonim, ktorých 
sa im nakoniec podarilo presvedčiť, že poslať pražské 
jednotky proti ľudu by bolo zbytočné krviprelievanie. 
Rokovanie so zemským miestodržiteľom Maxom von 
Coudenhove bolo omnoho búrlivejšie, ale nakoniec aj 
ten uznal márnosť odporu a  podal demisiu. Uhorské 
jednotky boli stiahnuté do kasární, československými 
dobrovoľníckymi jednotkami boli rýchlo obsadené hlavné 
body Prahy a centrálna moc získala kontrolu nad mestom. 
Podobne sa podarilo za niekoľ ko dní bez krviprelievania 
získať kontrolu aj nad Brnom a ostatnými väčšími mestami 
českých zemí.

V oblastiach s nemeckým obyvateľstvom však skoro nato 
vypukli demonštrácie, niekedy prechádzajúce až do násilia, 
ktoré museli dobrovoľnícke oddiely potlačiť. Neobišlo 
sa to, žiaľ, bez krviprelievania, ako napr. v  severočeskom 
mestečku Kadaň, v  Karlových Varoch a  inde. Trvalo 
niekoľ ko mesiacov, kým sa podarilo utíšiť vášnivé protesty 
nemeckého etnika, tým však boli zasiate prvé semená 
nenávisti nemeckého obyvateľstva voči republike, čo sa 
neskôr, po nástupe Hitlera k moci v Nemecku, ukázalo ako 
hlavný faktor Mníchovskej dohody a  dočasného zániku 
Československa.

Ešte zložitejšia bola situácia na Slovensku, ktoré bolo 
v  tom čase zaostalou pastiersko-poľnohospodárskou 
krajinou s malou hŕstkou intelektuálov, ktorí by boli schopní 
a  ochotní zapojiť sa do budovania administratívneho 
aparátu nového štátu. Mocenské zložky na Slovensku mali 
pevne v  rukách Maďari alebo tzv. Maďaróni, slovenskí 

Prvé dni a týždne Československa
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rodáci, ktorí sa prihlásili k  maďarskej národnosti. Zvyšok 
populácie bol buďto apatický k  prebiehajúcim zmenám, 
alebo nechápal, čo sa deje. Na Podkarpatskej Rusi bola 
situácia ešte omnoho menej jasná.

Dobrovoľníckym jednotkám, ktorých počet a  sila 
narastali, sa postupne darilo oslobodzovať tie časti 
Slovenska, kde maďarskí vojaci nekládli väčší odpor, pretože 
na ťažšie bojové akcie neboli tieto oddiely dostatočne 
vybavené. Do konca roku 1918 boli tak oslobodené 
najmä západné a  severné oblasti Slovenska (s  výnimkou 
Bratislavy a okolia), ktoré sa podarilo pomerne rýchlo a bez 
väčších strát obsadiť. Stred a juh Slovenska čakal na lepšie 
organizované a lepšie vyzbrojené útvary.

Ústredná moc preto naliehavo potrebovala vojenské 
bojaschopné jednotky. Kde ich ale vziať? Legionári z Ruska 
sa vo východnej Sibíri prebíjali k  Vladivostoku a  Štefánik 
sa márne snažil sformovať ich do pravidelných vojenských 
jednotiek. „Francúzski“ legionári ostávali vo Francúzsku 
a francúzska vláda po ukončení vojenského konfliktu stratila 
záujem o týchto vojakov a nijako im nepomáhala dostať sa 
domov.

Ostalo to tak na talianskej vláde, ktorá, aj keď značne 
vyčerpaná skončenou vojnou, poskytla československej 
vláde neuveriteľne veľ korysú pomoc. Zaslúžil sa o  to 
najmä vtedajší ministerský predseda, Vittorio Emanuele 
Orlando, ktorý po celý rok 1918 vytrvalo podporoval 
československú myšlienku. A  bol to opäť M. R. Štefánik, 
s ktorým našiel Orlando spoločnú reč a podpísal s ním, ako 
reprezentantom Národnej Rady československej, 21. apríla 
tú známu konvenciu, ktorá sa stala kľúčovým momentom 
v  uznaní československých jednotiek na území Talianska 
ako spojeneckého vojska vtedy ešte neexistujúceho 
štátu. Orlando bol Sicílčan, pochádzal z Palerma, a dobre 
chápal, pamätajúc dejiny jeho vlastnej Sicílie, snahy 
Čechov a  Slovákov o  nadobudnutie samostatnosti. Preto 
tiež koncom roku 1918 nariadil poskytnúť Československu 
vojenskú, personálnu, materiálnu a  sociálnu pomoc 
v nebývalom rozsahu.

Najnaliehavejšia bola, samozrejme, pomoc vojenská. 
Už koncom novembra a začiatkom decembra sa v oblasti 
Padovy dokončilo formovanie Prvého československého 
zboru, pozostávajúceho z  už existujúcich 6. a  7. divízie, 
každá o  troch plukoch, s  celkovou silou viac ako 25 000 
skúsených vojakov, ktorí sa už ostrieľali v bojoch po boku 
talianskych jednotiek. Zároveň sa v  oblasti Lombardie 
začala formovať tzv. Druhá armáda, vytváraná z  českých 
a  slovenských vojakov rakúsko-uhorskej armády, ktorá sa 
zrútila po porážke u Vittoria Veneta koncom októbra. Vcelku 
sa jednalo o  tridsať práporov, každý o  sile 1000 mužov, 
takmer všetky už s českým alebo slovenským velením.

7. decembra 1918 dostala Praha správu z  Talianska, 
aby očakávala denný prísun troch až piatich vlakových 
súprav s vojakmi, muníciou, zbraňmi a ďalším materiálom. 
Postupne tak bolo v  priebehu decembra  – januára do 
Československa dopravených 144 vlakových súprav, 
každá o  35 vagónoch, z  toho 86 pre repatriáciu 
pravidelných práporov, 17 nemocničných vlakov, 27 
vlakov s  delostreleckým materiálom, nerátajúc ďalšie 
súpravy s  potravinami, liekmi, nábytkom a  predmetmi 
dennej spotreby. Každú súpravu sprevádzala eskorta 
talianskych vojakov, pretože vláda novej Rakúskej republiky 
odmietla povoliť prepravu cez svoje územie českých alebo 
slovenských vojakov a  ich výzbroje. Touto gigantickou 
logistickou operáciou, organizovanou výlučne talianskou 
vládou, bolo do hladujúceho Československa dopravené 
priam neuveriteľné množstvo ľudí, materiálu a prostriedkov.

Symbolická bola tiež skutočnosť, že Tomáš Garrigue 
Masaryk nemohol z Francúzska cestovať do vlasti priamo, 
ale musel voliť cestu cez Taliansko. Keď prišiel v polovici 
decembra do Padovy, bol privítaný so všetkými poctrami, 
aké prináležia hlave štátu. Z Padovy odišiel 17. decembra 
osobitným vlakom, ktorý mu dala talianska vláda k dispozícii, 
sprevádzaný čestnou rotou talianskych a  čestnou rotou 
francúzskych legionárov, ale aj eskortou talianskych vojakov, 
pretože vlak mal prechádzať cez Rakúsko, kde ešte stále 
neutíchol povojnový chaos.

Talianski legionári sa tak stali základom novoutvorenej 
československej armády. Každú divíziu vybavili talianske 
úrady navyše aj ťažkým delostrelectvom a  jazdectvom, 
ktoré pôvodné légie nemali. Každá divízia dostala tiež 
jeden pluk poľného delostrelectva, špeciálne motorizované 
jednotky a veľ ké množstvo koní a mulíc.

Každý repatriovaný vojak dostal dve uniformy, dve pušky, 
dostatok streliva a  jedlo na týždeň, pričom osobitne boli 
posielané zásoby potravín na tri týždne. Pre vyhladované 
Československo to malo cenu zlata.

Treba pripomenúť, že podľa dohody s talianskou vládou 
bolo velenie týchto útvarov zverené talianskym veliteľom, 
pretože Československo v  tom čase nemalo dostatok 
dôstojníkov, schopných zastávať vyššie veliteľské funkcie. 
Ako vrchný veliteľ bol určený generál Luigi Piccione, dávny 
Štefánikov priateľ ešte z roku 1916, ktorý so sebou priviedol 
do Československa veliteľský zbor 127 vyšších a vysokých 
dôstojníkov. Podľa československo-talianskej dohody 
podliehal generál Piccione priamo ministerstvu obrany ČR. 
Do Československa prišiel tým istým vlakom, ktorým sa do 
vlasti vrátil prezident Masaryk.

Nakoniec zorganizovala talianska vláda aj repatriáciu 
okolo 9000 „francúzskych“ legionárov, na ktorých 
francúzska vláda akoby zabudla. V  januári 1919 boli 
presunutí do Padovy a  odtiaľ osemnástimi talianskymi 
vlakovými súpravami postupne dopravení do vlasti.

Oslobodenie stredného a  južného Slovenska od 
maďarskej nadvlády bolo zverené 1. československému 
zboru. Po príchode do Československa, v druhej polovine 
decembra, bol okamžite nasadený na Slovensko. 7. Divízia 
pod velením generála Borianiho začala bojové operácie 
v oblasti Prešporka (dnešnej Bratislavy), 6. divízia (generál 
Rossi) východnejšie, kde už relatívne úspešne pôsobili 
jednotky domácich dobrovoľníkov pod velením plukovníka 
Schöbla.

31. decembra ráno začali jednotky 33. pluku útok na 

Prezident Masaryk s dcérou Olgou a generálom Piccionem
pri príchode do Prahy (Archív CEDOS)
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Bratislavu a  po zlomení maďarského odporu vstúpili 1. 
januára 1919 do mesta. Rýchlo boli obsadené strategické 
body mesta a  úrady, ako aj most cez Dunaj a  obidva 
brehy rieky. Oslobodenie Prešporka tak prebehlo rýchlo 
a s malými stratami na životoch a materiáli.

3. januára bolo dobyté mesto Lučenec, 8. januára 
Nové Zámky a  o  dva dny neskôr Komárno. Operácie na 
oslobodenie ďalších miest na ľavom brehu Dunaja úspešne 
pokračovali a  zároveň ďalšie jednotky 7. Divízie spolu 
s  Schöblovými útvarmi zaútočili na Štúrovo a  Šahy, ktoré 
obsadili 9. januára.

Do 16. januára sa československým jednotkám podarilo 
oslobodiť rozsiahly priestor od Bratislavy až k rieke Ipeľ. Tou 
dobou už jednotky 6. Divízie a plukovníka Schöbla obsadili 

Košice a celú južnú hranicu až k styku so 7. Divíziou. Rýchlo 
bol oslobodený aj Užhorod a povodie rieky Uh. Za necelé 
tri týždne bola tak dosiahnutá provizórna demarkačná línia 
s Maďarskom.

Tým bola úspešne dokončená prvá etapa oslobodenia 
územia nového štátu od cudzích vojsk. Nasledovali však 
ešte dlhé mesiace tuhých bojov, kým sa hranice podarilo 
ubrániť pred zúrivými útokmi Maďarov na juhu a Poliakov na 
severe. Maďari sa nechceli vzdať územia, ktoré považovali 
za svoje a  Poliaci vycítili príležitosť zmocniť sa bohatej 
ostravsko-těšínskej uholnej panvy a  niektorých oblastí 
severného Slovenska.

Generál Piccione opustil Československo po roztržke 
s  francúzskym velením (privedeným do Prahy Edvardom 
Benešom) spolu s  celým talianskym veliteľským zborom 
24. mája 1919, ale až po ďalšom mesiaci konečne utíchli 
boje a ústredná vláda v Prahe mohla vyhlásiť, že má plnú 
kontrolu nad územím nového štátu. Na obrovskú taliansku 
pomoc rýchlo zabudla a primkla sa tesne k Francúzsku. To 
sa jej za to odvďačilo v roku 1938 mníchovskou zradou, keď 
pre záchranu Československa pred Hitlerom nepohlo ani 
prstom.

Ladislav Koudelka

Zdroje:
- Tazzer, Sergio: Banditi o eroi? M. R. Štefánik e la 

Legione Ceco-slovacca, Kellermann, Vittorio 
Veneto (Taliansko), 2013

- Ferranti, Lamberto: La Legione Ceco-Slovacca 
d’Italia nel processo di formazione della Ceco-Slovacchia, 
Morlacchi, Perugia (Taliansko), 2018

- Československá obec legionářská: Legionářský 
Směr, Slovenský speciál, Praha 2019

Bratislava. „Talianski“ legionári bránia most cez Dunaj.
(Archív CEDOS)

Milan Rastislav Štefánik prišiel do Spojených štátov 15. 
júla 1917. Už predtým navštívil Ameriku niekoľkokrát pred 
vojnou, keď cestoval na južné pacifické ostrovy a späť. Toto 
však bola jeho prvá návšteva Spojených štátov za vojny. Jej 
účel bol dvojaký: uskutočniť nábor českých a slovenských 
emigrantov pre československú armádu vo Francúzsku a za-
bezpečiť morálnu, politickú a finančnú podporu amerických 
krajanov pre odboj, prezentovaný Československou národ-
nou radou v Paríži, ktorej predsedom bol prof. Tomáš Gar-
rigue Masaryk a podpredsedom M.R. Štefánik v tom čase 
v hodnosti majora francúzskeho letectva.

Amerika v stúpila do vojny 6. apríla 1917 a tak sa oča-
kávalo, že nábor dobrovoľníkov do československej armády 
bude možný. Tri dni po tom, ako Štefánik pristál v newyor-
skom prístave, odišiel do Washingtonu, aby žiadal súhlas 
americkej vlády pre nábor dobrovoľníkov. Bol optimistom 
a dúfal, že sa mu podarí naverbovať nejakých dvadsať tisíc 
dobrovoľníkov už v prvých mesiacov náboru - ale bol skla-
maný. Nenašiel pre svoje plány porozumenie ani v americ-
kých vládnych kruhoch, ani medzi americkými Čechmi a Slo-
vákmi. V Amerike sa totiž málo vedelo o československom 
probléme.

Štefánik sa snažil presadiť svoj plán najprv prostredníc-
tvom slovenských a českých emigrantov a emigrantských 
organizácií. Na jeho žiadosť Dr. J. F. Fišer, predseda Čes-

kého národného združenia a Albert Mamatey, predseda 
Slovenskej ligy navštívili s ním ministra zahraničia Roberta 
Lansinga. Ministrovi Lansingovi prečítali vyhlásenie, ktoré 
pripravil Štefánik a v ktorom vyslovili svoju oddanosť Spo-
jeným štátom, ako aj žiadosť, aby aj Amerika sa pričinila 
o oslobodenie ich spolubratov v Rakúsko-Uhorsku. Zdôraz-
nili tiež, že prichádzajú s podpredsedom Československej 
národnej rady v Paríži, aby upozornili na Štefánika a na or-
ganizáciu, ktorú reprezentoval. Minister Lansing sa poďako-
val za vyslovenie oddanosti Spojeným štátom, ale na druhú 
časť vyhlásenia nereagoval.

Štefánik vtedy pochopil, že vplyv amerických Čechov 
a Slovákov a ich organizácií bol nepatrný. Americká vláda 
nebola ani tak nevšímavá k národným ašpiráciám Čechov 
a Slovákov, ako že o tom nevedela takmer nič alebo len 
málo. Za takýchto okolností si Štefánik uvedomil, že okrem 
svojich dvoch úloh sa musí sústrediť na to, aby americkú 
vládu a americkú verejnosť zoznámil s ašpiráciami Slovákov 
a Čechov. Skôr ako sa rozhodol pre návrat do Európy, do-
siahol na tomto poli veľký úspech.

V tom čase Amerika žila v tradícii svojho izolacionizmu 
a neutrality. Amerika chcela zostať neutrálna podľa mena 
i podľa skutkov. A toto bolo treba zmeniť. Začalo sa to me-
niť, keď Nemecko 31. marca 1917 vyhlásilo neobmedzenú 
ponorkovú vojnu, v čom Spojené štáty videli ohrozenie slo-

ŠTEFÁNIKOVA MISIA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH
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bodnej námornej plavby. Na základe toho prezident Wilson 
prerušil diplomatické styky s Nemeckom a začal tajne vy-
jednávať o mieri s Rakúsko - Uhorskom. Dňa 2. apríla 1917 
vo svojej historickej reči odporučil vypovedanie vojny Ne-
mecku. Tento návrh bol americkým kongresom prijatý o šty-
ri dni neskôr. V tom čase Amerika ešte nevyhlásila vojnu 
Rakúsko-Uhorsku. To prišlo až 6. decembra 1917. Potom 
už americká vláda nerobila prekážky, aby americkí krajania 
organizovali pomoc pre svojich spolubratov, žijúcich v Ra-
kúsko - Uhorsku. Toto rozhodnutie vlády povzbudilo Slová-
kov a Čechov k tomu, aby zorganizovali „Slav Press Bureau“ 
v New Yorku, aby poskytovali správy americkej tlači o situ-
ácii v rodnej domovine. Riaditeľom tejto tlačovej kancelá-
rie sa stal Dr. Karol Pergler, ktorý rozvinul aj pozoruhodnú 
informačnú službu v kongrese. Tak sa podarilo, že 24. mája 
poslanec Adolph Šabata, český rodák a senátor Wiliam H. 
King, predložili kongresu rezolúciu, v ktorej odporučili vy-
tvorenie slobodného „Bohemian-Slovak State“. To bol prvý 
nepatrný úspech, pretože v kongrese sa o rezolúcii nehlaso-
valo a v tlači vyvolala len malú pozornosť.

Štefánik si teda po niekoľkých týždňoch pobytu v Spoje-
ných štátoch uvedomil, s akou ťažkou úlohou sa tu stretáva. 
Hoci mu zdravie nie veľmi slúžilo, pustil sa do novej práce 
s veľkou energiou. Keď sa jeho taktika zasiahnuť na State 
Departmente prostredníctvom krajanov a ich organizácií ne-
stretla s úspechom, rozhodol sa pokračovať na tomto úseku 
svojej misie ako francúzsky dôstojník. A tak 16. júla ho fran-
cúzsky veľvyslanec v USA J. J. Jusserand, uviedol k zástup-
covi ministra zahraničia Frankovi Polkovi, ktorý počas do-
volenky ministra Lansinga viedol americký zahraničný úrad. 
Frank Polk prijal Štefánika a pozorne počúval jeho výklad 
o potrebe organizovania dobrovoľníkov medzi americkými 
Čechmi a Slovákmi pre tvoriacu sa československú armádu 
vo Francúzsku. Polk však videl dve ťažkosti pri uskutočňo-
vaní Štefánikovho plánu. V prvom rade, aby to neprekážalo 
americkej mobilizácii a potom, aby sa to nevykladalo ako 
nepriateľský akt proti Rakúsko-Uhorsku, s ktorým Spojené 
štáty neboli ešte vo vojnovom stave. Napriek tomu ubezpe-
čil Štefánika, že bude o pláne uvažovať. 28. júla si Polk po-
zval Štefánika na State Department a povedal mu, že proti 
jeho návrhu niet námietok za predpokladu, že nábor dobro-
voľníkov sa obmedzí na tých Čechov a Slovákov, čo sa ešte 
nestali americkými občanmi alebo ak by aj boli občanmi, 
nepodliehali by pre svoj vek americkej mobilizácii. Pritom 
zdôraznil, že nábor sa musí robiť tajne, aby sa celá vec ne-
stala príčinou diplomatického sporu s Rakúsko-Uhorskom.

Štefánikov plán narazil aj na určitú opozíciu medzi kra-
janmi najmä preto, že rodiaca sa československá armáda 
mala byť časťou francúzskej armády a v tej československí 
vojaci dostávali ten istý plat a zaopatrenie ako francúzski, čo 
však bolo podstatne menej, ako dostávali americkí vojaci. 
Z toho dôvodu mnohí Česi a Slováci dávali prednosť službe 
v americkej armáde najmä potom, ako ministerstvo vojny 
povolilo organizovanie vojenských útvarov na etnickom zá-
klade ako to bolo za americkej občianskej vojny. Minister 
vojny, Newton W. Baker však túto myšlienku nakoniec od-
mietol. Na druhej strane minister Baker mal sympatie pre 
Štefánikov plán, ale za predpokladu, že nábor dobrovoľní-
kov nebude na prekážku americkej mobilizácii a že francúz-
ska vláda bude nábor financovať. Pre výhrady niektorých vy-
sokých úradníkov ministerstva vojny Štefánikov plán dostal 
plné schválenie až na konci septembra 1917.

Medzi tým Štefánik usilovne pracoval medzi krajanmi, 
aby ich na organizovanie náboru pripravil a zároveň sa sna-
žil informovať o probléme Čechov a Slovákov širokú ame-
rickú verejnosť. Cestoval z jedného do druhého krajanského 
strediska a zdôrazňoval: musíme ísť na front a tam sa ukázať 
v takej sile, že bude nemožné, aby nás niekto prehliadal 
a neprijal naše požiadavky. Pritom nevynechal ani jednu 
krajanskú skupinu. 20. septembra mal poradu s dvadsiatimi 
slovenskými katolíckymi kňazmi v hoteli Plaza v New Yorku. 
Získal ich pre československý odboj. Krátko predtým mal 
veľký úspech na verejnom zhromaždení v Carnegie Hall 
v New Yorku, ktorému predsedal newyorský starosta J.P. 
Mitchell a na ktorom rečnil nedávno menovaný člen fran-
cúzskej vlády Henry Franklin – Boulon. O zhromaždení re-
ferovala americká tlač veľmi obšírne. 28. októbra poskytol 
Štefánik interview redaktorovi časopisu New York World, 
ktorému po prvýkrát pre americkú verejnosť vysvetlil česko-
slovenský problém.

4. októbra 1917 Štefánik vydal Manifest Českosloven-
skej národnej rady, v ktorom vyhlásil všeobecnú národnú 
mobilizáciu. Za motto svojho manifestu si zvolil Kuzmányho 
verš: „Kto za pravdu horí“. A Štefánik formálne začal nábor 
dobrovoľníkov 14. októbra v Chicagu. Vtedy cítil, že svoju 
misiu v Amerike už splnil. Potom odovzdal náborovú akciu 
do rúk vojenského oddelenia Československého výboru 
pod vedením dr. Perglera. 3. novembra sa Štefánik vrátil do 
Francúzska, aby sa zúčastnil slávnostného vyhlásenia o vy-
tvorení Československej armády na základe dekrétu vyda-
ného 16. decembra 1917 prezidentom Poincarém.

Prof. Dr. Viktor Mamatey.
 
Naše snahy, ročník XVI. júl-august 1980, č.4 s. 24-25, 
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Redakcia časopisu BRADLO sa rozhodla priblížiť svojim 
čitateľom málo známe články, ktoré sa venujú M.R. Štefáni-
kovi a jeho aktivitám. Autor, Victor S. Mamatey bol synom 
jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského 
hnutia v USA Alberta Pavla Mamateya (1870-1923), pred-
sedu Slovenskej ligy v Amerike a signatára Clevelandskej 
a Pittsburskej dohody. Victor Samuel Mamatey (1917-2007) 
bol významný americký historik, profesor dejín východnej 
a strednej Európy Detstvo a začiatok vysokoškolských 
štúdií prežil v Bratislave a na Komenského univerzite. Po-
kračoval vo štúdiu v Chicagu a dovŕšil svoje vzdelanie na 
Harvarde. Počas druhej svetovej vojny slúžil v americkej 
armáde na bojiskách v čínsko-indicko-barmskom priesto-
re. Po demobilizácii dokončil postgraduálne štúdium na 
parížskej Sorbonne. Pôsobil na viacerých amerických uni-
verzitách, kde prednášal do odchodu na dôchodok v roku 
1984. Podporoval Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ktorej 
zasielal knihy z oblasti histórie.

Článok o M.R.Štefánikovi a jeho misii v USA v roku 1917, 
bol uverejnený v časopise Stálej konferencie slovenského 
demokratického exilu, Naše snahy. Výber článkov a štú-
dií z tohto časopisu pripravil kanadsko-slovenský historik 
Miroslav John Ličko (1938-2017), ktorý pôvodne pôsobil 
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Publikovaná kniha „Ako 
chutí cudzina“ vyšla v roku 1999 v bratislavskom vydava-
teľstve Kalligram.

Pripravil: Vojtech Čelko
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Prvýkrát som meno Štefánik počul niekedy okolo roku 
1950. Nebudete mi veriť, ale bolo to pri pasení kráv. 
V strmej stráni, povyše Spišských Hanušoviec, nám jedno 
letné dopoludnie starý „Morčinek“, vlastným menom 
Martin Rak, rozprával svoje zážitky zo Sibíri, kde pôsobil ku 
koncu prvej svetovej vojny v službách československých 
légii. Hovoril o veľkej zime a krutých mrazoch, o nedostatku 
jedla, o presunoch po železnici, o bojoch, o boľševikoch 
a spomenul pritom aj meno Štefánika, „veľkého Slováka“, 
ktorý ich navštívil vo vojenskom mundúre. Počúvali 
sme s odrenými ušami, žiaľ, na detaily sme sa nepýtali. 
Napásť dobre kravy bolo dôležitejšie, ako počúvať niečo 
o nejakom imaginárnom generálovi, o ktorom sme 
nevedeli vôbec nič. Teda, aspoň ja. A ktovie, či hovoril 
pravdu alebo si vymýšľal, aby si vo svojom staršom veku 
vydobyl pred nami rešpekt.

Približne v rovnakom čase, alebo o čosi neskôr, som 
meno Štefánik počul po druhý raz. Naši blízki susedia, 
gazdovia, sediac v jedno nedeľňajšie popoludnie na lavičke 
pri malej záhradke pred našim domom a riešiac svetovú 
a domácu politiku, hovorili aj o Štefánikovi. Konštatovali, 
že ak by bol žil generál Štefánik, nebolo by Československo 
v roku 1938/39 okupované Nemeckom, nebol by vznikol 
Slovenský štát a nebolo by sa robilo ani to, čo sa robilo 
v tej dobe (zatvárania reholí v Československu, pohon 
na neposlušných príslušníkov KSČ, nútené zakladanie 
Jednotných roľníckych družstiev). Pri slove generál som 
zvážnel. I keď som nepochopil jeho význam, ale tušil som, 
že ten Štefánik musel byť veľký človek, lebo generálom sa 
človek nerodí. Veď v krátkom čase som toto meno počul 
už druhý krát. Nuž, ako dedinský šarvanec som sa nad tým 
veľmi nezamýšľal, kto bol Štefánik a čo robil, hoci starejší 
hovorili, že bol udatný a spomínali aj Sibír.

Počas štúdia na Jedenásťročnej strednej škole 
v Kežmarku (1956-1959) sa meno Štefánik spomínalo 
v súvislosti s jeho nepriateľským postojom k myšlienkam 
socializmu a komunizmu. My sme však mali iné starosti, 
ako zaoberať sa Štefánikom. Mňa osobne zaujímalo, ako 
si privyrobiť pár korún, aby som mohol ísť so spolužiakmi 
do cukrárne na čaj so zákuskom alebo večer na pivo.

Po príchode do Astronomického ústavu v roku 1959 sa 
o Štefánikovi častejšie hovorilo, hlavne starší kolegovia. 
V ich očiach sa generál Štefánik, a astronóm, javil 
v pozitívnom svetle. Postupne som sa dozvedal o jeho 
živote, o jeho práci na poli astronómie, o jeho cestách 
po svete aj o jeho úlohe pri vzniku Československa. To 
som sa už sám pustil do hľadania literatúry, aby som si 
svoje obzory o jeho živote a činnosti rozšíril. Žiaľ, literatúry 
nebolo veľa a čo bola, bola negatívna. Toto obdobie 
hľadania a poznávania vyvrcholilo koncom 60-tých rokov 
XX. storočia, keď RNDr. Ľ. Pajdušáková CSc., riaditeľka 
Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, 
začala písať knihu o Štefánikovi, ako astronómovi. Po 
jej vydaní (1970), so začiatkom normalizácie, musela sa 
kniha zlikvidovať, čo sa nedialo v dejinách ľudstva len 
v minulosti, ale aj v uvedenej dobe! Z pripravovanej knihy 
som mal možnosť prečítať si viaceré kapitoly a o niektorých 
otázkach, spojených so životom a dielom Štefánika s dr. 
Pajdušákovou aj diskutovať. Ale priznám sa, ani vtedy 
ma Štefánik veľmi nezaujal. Mal som svoje starosti. 

Dokončiť vysokoškolské štúdium popri zamestnaní na UK 
v Bratislave, starať sa o svoju 4-člennú rodinu, pripravovať 
expedíciu za zatmením Slnka do Nigeru (1973) a podobne.

Pred rokom1987 som dostal ponuku napísať článok 
o Štefánikovi do časopisu Kozmos. Bolo to v čase, 
keď Štefánik v našom socialistickom zriadení bol ešte 
v nemilosti, i keď ľady okolo Štefánikovej osobnosti sa 
už „topili“. V živej pamäti mám výrok jedného zo svojich 
kolegov: „Kto sa bude zaoberať Štefánikom, môže 
hlboko padnúť.“ Vystrašený, chvíľku som nad ponukou 
váhal. Hlavným problémom nebol predmetný výrok, ale 
nedostatok literatúry o Štefánikovi, lepšie povedané, 
nedostatok objektívnej literatúry. Napriek tomu som 
s napísaním článku súhlasil a vybral som sa do Martina, do 
Slovenskej národnej knižnice s prosbou, aby som sa dostal 
k literatúre, ktorú sme v ústave nemali a ja som považoval 
z nej čerpať. Skončilo to fiaskom: „Zatiaľ Vám z našich 
materiálov nemôžeme nič poskytnúť“ a dostal som od 
nich nejaké referencie, kde by sa to dalo nájsť. Nevzdal 
som sa. Ba práve naopak. Ešte viac ma to vyburcovalo, aby 
som sa venoval Štefánikovi. Táto moja snaha vyvrcholila 
vydaním dvoch kníh o Štefánikovi ako astronómovi (Alfa 
1990 a VEDA 2009), publikovaním niekoľkých článkov 
v časopisoch, zborníkoch, prednáškami a besedami, či 
TV vystúpeniami a pod. Samozrejme, popri jeho práci 
v astronómii, som sa musel zoznámiť aj s jeho ďalšou 
činnosťou (štúdiom v Prahe, politika, diplomacia, úloha 
na vzniku Československa, cestovanie za zatmeniami, 
a pod.), aby moje poznatky o ňom neboli čisto odborné. 
Hoci Štefánik pracoval v astronómii veľmi krátko (za takú 
považujem jeho činnosť na hvezdárni v Meudone a na 
Mt. Blancu v rokoch 1905 – 1907 a sporadicky, mimo 
Meudonu, do roku 1912, vrátane jeho pobytu na Tahiti 
(1910-1911), ale práve vďaka astronómii a jeho cestách 
po svete sa vypracoval tak vysoko. Samozrejme, vďaka 
svojmu veľkému a prirodzenému talentu, pracovitosti 
a ctižiadosti.

A moja odpoveď na otázku v názve, po dlhom 
venovaní sa veľmi obšírnej Štefánikovej činnosti, je 
nasledujúca. Čím viac o Štefánikovi viem, tým menej 
Štefánikovi rozumiem. Niektoré jeho kroky ostali pre 
mňa šokujúce doteraz; napríklad záujem o cestovanie 
na Južný pól s francúzskou expedíciou (1908), o plavbu 
honosnou a vraj „nepotopiteľnou“ loďou Titanic do 
USA (1912) a podobne, ale bez nich by nebol urobil 
a dosiahol to, čo dosiahol. Štefánik – astronóm, 
diplomat, generál francúzskej armády, organizátor, letec, 
cestovateľ a fotograf, jednoducho človek s veľkým „Č“, 
ak nechcem použiť slovo génius, ktorý sa nerodí každý 
deň. Inteligentný, skromný, pracovitý, tvorivý, chorľavý, 
niekedy láskou sklamaný a utrápený, životom ťažko 
skúšaný (finančne aj zdravotne), ktorý po pádoch vždy 
dokázal vstať a ísť za ďalším cieľom. A tých cieľov mal 
viac ako dosť. Bol to človek, ktorý mal svoj cieľ, svoje 
vízie, za ktorými vytrvalo a odhodlane išiel, zdolávajúc 
niekedy neprekonateľné prekážky a to bez toho, aby mal 
svoj „domov“. Napriek tomu, doma bol všade. Okrem 
novovzniknutého štátu Československa (1918), na vzniku 
ktorého mal najväčší podiel(!) – a kde sú uložené jeho 
telesné pozostatky (Mohyla na Bradle). Z jeho mnohých 
citátov mi najviac imponuje: „veriť, milovať, pracovať.“ 
A skromne, na základe vlastných celoživotných skúsenosti 
by som dodal: „odpúšťať“. 

Vojtech Rušin

Moja cesta k Štefánikovi
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Členovia nitrianskeho klubu S MRŠ po stopách
M. R. Štefánika vo Francúzsku

Osem členov nitrianskeho klubu Spoločnosti M.R.Šte-
fánika sa rozhodlo uctiť si 100. výročie tragickej smr-
ti M.R.Štefánika cestou po jeho stopách vo Francúzsku. 
Cestu podnikli v dňoch 14.-18. novembra 2019.

Prvým mestom nášho putovania bol Strasburg, kde 
síce podľa našich vedomostí M.R. Štefánik dlhšie neprebý-
val, aj keď na jeho cestách do Francúzska a naspäť mohol 
týmto mestom prechádzať. Dôvodom našej zastávky bolo 
predovšetkým to, že tu pôsobila v európskom parlamente 
jeho blízka priateľka a spolupracovníčka, novinárka a poli-
tička Luise Weisová, ktorá tu má aj múzeum venované jej 
pamiatke. Mesto sa nachádza vo východnom Francúzsku 
na ľavom brehu Rýna, v nadmorskej výške od 131 do 154 
m nad morom. Má 264 tisíc obyvateľov. Mesto nie je typic-
ky francúzske. Svojou kuchyňou, ale aj architektúrou skôr 
pripomína svojich nemeckých susedov. Mesto striedavo 
patrilo raz pod Nemecko, inokedy pod Francúzsko. Je 
postavené z červeného pieskovca, v niektorých častiach 
mesta sú typické drevené fasády. Pôvodne tu sídlil kelt-
ský kmeň Argontorate. 12. rokov p. n. l. tu vládol Drusus, 
brat rímskeho cisára Tibéria. Rimania tu boli až do 3. storo-
čia. V 6. storočí sa Štrasburg stal súčasťou Franskej ríše. 
Štrasburg sa pripojil k reformácii a patril k Protestantskej 
únii. V roku 164 ho Ľudovít IV. pripojil k Francúzsku. Od 
roku 1874 Štrasburg bol zase v nemeckých rukách a stal 
sa hlavným mestom Alsaska-Lotrinska. Od konca I. sveto-
vej vojny patril Francúzsku, ale od roku 1941 do roku 1944 
ho okupovali Nemci. Po roku 1944 definitívne patrí Fran-
cúzsku. Medzi slávne osobnosti mesta sa zaraďujú okrem 
iných: Johann Gutenberg, Ján Kalvín, Wolfgang Goethe, 
Ľudovít Bavorský, Louis Pasteur. Európsky parlament je 
umiestnený v budove Louise Weiss. V Štrasburgu pôvod-
ne sídlila Rada Európy, medzinárodná organizácia, ktorá 
má 47 členov a zaoberá sa ľudskými právami a kultúrou. 
Vznikla po II. svetovej vojne a v roku 1952, keď vznikli zá-
klady dnešného Európskej únie, bola dobre vybavená ro-
kovacími priestormi a preto od roku 1952 tu prebiehali aj 
zasadnutia EP. V roku 1958 sa však úrady postupne pre-
sunuli do Bruselu a preto, výsledkom kompromisu medzi 
členskými štátmi bola dohoda, že plenárne zasadnutia EP 
sa budú raz mesačne konať v Štrasburgu. Počas našich 
potuliek mestom sme si pozreli aj katedrálu Notre-Dame 
a časť mesta nesúcu názov Petit France. Ubytovaní sme 
boli v hoteli Strasburg la Vigie, vzdialeného 10 km od cen-
tra, kde sme si všetci dobre pochutili na vynikajúcej večeri.

Na druhý deň sme pokračovali do 180 kilometrov vzdia-
leného mestečka Darney, ktoré sa nachádza v Savojskom 
údolí, v lesnatej oblasti. Je v maximálnej nadmorskej výške 
290 metrov n. m. Má 1163 obyvateľov. Jeho družobným 
mestom je Slavkov na Morave. Pôvodne sa na jeho úze-
mí nachádzali Rimania, ktorí tam vybudovali hrad, ktorého 
úlohou bolo chrániť a umožniť pozorovanie lesnatej krajiny. 
Rimania toto miesto nazývali miestom 30 veží a to meno 

sa udržalo až dodnes. Počas 30 ročnej vojny mestečko 
vzrástlo na svojom význame, keďže v tejto vojne boli Švédi 
spojencami Francúzov. Počas I. svetovej vojny tu vznikali 
Československé légie. Tieto boli umiestnené v tábore Kle-
ber. Vďaka ich prítomnosti tu bolo 30. júna 1918 vyhláse-
né vo Francúzsku nezávislé Československo. Francúzsky 
prezident Raymund Poincaré tu odovzdal Eduardovi Be-
nešovi bojovú štandardu 21. regimentu. Pôvodná radnica 
mestečka je dnes francúzsko-československým múzeom. 
Nachádza sa tu aj námestie T.G. Masaryka. Naša vládna 
delegácia vedená premiérom Pellegrinim sa v roku 2019 
pri príležitosti 100. výročia odovzdania bojovej zástavy 
zúčastnila spomienkovej slávnostnosti na mieste tábora 
Kleber. Návšteva tohto mesta bola veľmi silným zážitkom. 
Najskôr sme sa zastavili na námestí T. G. Masaryka, po-
tom sme sa išli pozrieť na horu Kleber, kde bolo sídlo Čes-
koslovenských légií vo Francúzsku. Pri majestátnom pa-
mätníku sa nachádzajú dve aleje - a to Alej M. R. Štefánika 
a aj Alej E. Beneša. Je tu veľmi dôstojný pamätník na vznik 
a pôsobenie našich légií vo Francúzsku. Naše légie v mes-
tečku vidieť a cítiť na každom kroku. V blízkosti námestia 
T. G. Masaryka je aj veľká nástenná maľba, pripomínajúca 
vznik légií a vyhlásenie Československej republiky. Okrem 
toho je tu aj francúzsko-československé múzeum. To je 
však zavreté a jeho návštevu si treba vopred dohodnúť. 
Pri múzeu sa nachádza socha M.R. Štefánika, pri ktorej 
sme si spravili spoločnú fotografiu. Po tomto silnom zážitku 
naša cesta pokračovala do Paríža, pôvodne sme sa chceli 
síce zastaviť v Meudone, ale kvôli silnému dažďu, sneže-
niu a tme sme návštevu tohto miesta odložili na nedeľu.

V tento večer sme však ešte zvládli návštevu impozant-
ného miesta v Paríži a to námestie M. R. Štefánika. Zasta-
vili sme sa v strede námestia pri ohradenom pamätníku, 
ktorý bol postavený slovenským sochárom pôvodom z Nit-
ry, ktorý istý čas žil v Paríži v náprotivnom dome. To, že 
sa v Paríži na našu najvýznamnejšiu osobnosť živo spo-
mína, potvrdzovali aj čerstvé kvety a vence položené na 
tomto mieste. Ubytovaní sme boli po nasledujúce dve noci 
v hoteli rodinného typu Comfort Sixteen, ktorý mal veľmi 
príjemnú atmosféru a personál.

Napriek tomu, že v sobotu 16. novembra sa konali veľ-
ké protesty, organizované žltými vestami sa nám vďaka 
šikovnému vodičovi, pánovi Čepcovi, podarilo navštíviť 
katedrálu Saint Denis, kde sú pochovaní takmer všetci 
francúzski králi s manželkami. Súčasne sa nám podarilo 
pozrieť si skvosty svetového maliarskeho a sochárskeho 
umenia v Louvri. Po prehliadke Louvru sme sa prešli popri 
Seine na druhú stranu a to do Latinskej štvrti, ktorá bola 
blízkou M.R.Štefánikovi. Z diaľky sme si pozreli vyhorenú 
katedrálu Notre Dame. Zastavili sme sa pri Sorbone a pre-
šli sme sa aj po Bulvári Saint-Germain, kde sa nachádzal 
Salón Madame Claire de Juevenel, miesto kde M.R. Štefá-
nik využíval svoj šarm a diplomatické schopnosti na vznik 
nového štátu Česko-Slovenska. V tento deň sme sa dostali 
aj na Mount Martre, kde sme si pozreli katedrálu Sacra 
Coeur.

Cesty Spoločnosti M. R. Štefánika po Európe
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Nedeľa, 17.novembra, bola pre nás veľmi náročným 
dňom, avšak dňom skvelých zážitkov. Najskôr sme sa za-
stavili na prahu vchodových dverí domu, v ktorom býval M. 
Štefánik na konci svojho pobytu v Paríži. Ide o mimoriadne 
elegantný dom, na ktorom je umiestnená pamätná tabuľa 
na počesť M. R. Štefánika. Bol to úžasný zážitok, ktorý 
sme zvečnili aj spoločnou fotografiou.

Po Štefánikových stopách v Paríži sme pokračovali ďa-
lej a to návštevou hotela Hotel des Nations, ulica des Éco-
les, kde bol Štefánik ubytovaný bezprostredne po svojom 
príchode do Paríža. Aj keď podľa vtedajších popisov išlo 
o hotel, v ktorom veľa hladoval a trpel zimou, dnes je to 
elegantný hotel a to tak zvonku, ako aj vo svojom interiéri. 
My sme sa zakradli aj na schodište, po ktorom celkom urči-
te chodil náš hrdina. Osobne sme presvedčení, že by bolo 
správne rozvinúť iniciatívu, aby aj na tomto mieste bola 
umiestnená pamätná tabuľa.

Po tomto mieste sme pokračovali prechádzkou pred 
Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky 
(Quai Orsay). S touto vládnou inštitúciou mal M. R. Štefá-
nik intenzívne kontakty a často ho aj navštevoval, aby tým 
pomohol pri dosahovaní vytvorenia nášho nového štátu.

Naše ďalšie putovanie bolo nasmerované do Versail-
les  –  Grand  Trianon. Trianonská mierová zmluva bola 
podpísaná 4. 6. 1920 v paláci Veľký Trianon vo Versail-
les. Za Česko-Slovensko zmluvu podpísali Eduard Beneš 
a Štefan Osuský, ktorý bol našim veľvyslancom v Paríži. 
Zmluva bola podpísaná v sále Galérie des Cotelle. My sme 
sa v tejto sále aj odfotili.

Veľký Trianon patrí medzi najvypracovanejšie stavby vo 
Versailles a vôbec. Architektom bol Harduin Mansart. Ide 
prevažne o charakteristický francúzsky barokový štýl. Celú 
stavbu inicioval Ľudovít IV., ktorý chcel uniknúť so svojim 
dvorom z rušného, ale aj špinavého Paríža. Stavba Veľ-
kého Trianonu mala slúžiť milenke Ľudovíta IV. Madame 
de Montespan, ale neskôr za čias Ľudovíta XV. sa z tohto 
miesta stali apartmány kráľovnej. Veľký Trianon bol viac-
krát zničený. Po francúzskej revolúcii ho dal renovovať Na-
poleon. Veľkú prestavbu na tomto mieste dal realizovať aj 
Charles De Gaule.

V podvečer sme navštívili Meudon. Je to mesto ležiace 
v údolí Seiny a nachádza sa 9,1 km od centra Paríža sme-
rom na juhozápad. Má 44 000 obyvateľov. Doprava do Pa-
ríža vlakom je výhodná a ide popri rieke Seine. Kedysi tu 
sídlili Kelti, ktorí mesto volali Pieskové duny, neskôr tu boli 
Rimania, ktorí mu dali latinský názov Medolinum. Najvyšší 
bod je 175 m. n.m. a najnižší 45 m n. m. Na Slovensku má 
mesto svoje partnerské mesto a to Brezno. Od roku 1840 
sa v meste vyrábajú výrobky z ocele a aj výbušniny. Pôso-
bí tu aj Národný úrad pre kozmické štúdiá a výskumy (ob-
doba NASA). Je tu tiež už spomínaná pobočka Parížske-
ho observatória postavená v roku 1877. Táto budova bola 
postavená na zvyškoch zámku Chateau-Neuf. Významné 
osobnosti, ktoré tu pôsobili, okrem iných sú Richard Wag-
ner- hudobný skladateľ, E. Manet- maliar, A. Rodin-so-
chár, L. Jospin- politik, ale aj M. R. Štefánik, ktorý tu pô-
sobil v pobočke parížskej hvezdárne a to od roku 1904, 
kde pracoval pod vedením riaditeľa Julesa Janssena, kto-
rý mu vytvoril široké možnosti pre vedecké astronomické 

skúmanie, okrem iného inicioval aj jeho účasť na výprave 
na Mont Blanc v roku 1905. Múzeum je v súčasnej dobe 
v prestavbe, keďže sa tu buduje v jednej časti Štefánikove 
múzeum, financované vládou SR. Miesto je často navšte-
vované oficiálnymi návštevami, ale aj zájazdmi so záme-
rom vzdať hold najväčšej osobnosti Slovenskej republiky. 
Návšteva tohto miesta bola opäť nezabudnuteľným zážit-
kom. Najskôr sme ho dosť zložito hľadali a keď sme ho 
takmer našli, rozprestieral sa ešte pred nami rozľahlý park 
na vzdialenom konci ktorého sa nachádzala socha mohut-
nej postavy a hneď nám bolo jasné, že to nebude náš hrdi-
na. Bola to impozantná socha J. Janssena, pri ktorej sme 
si spravili opäť spoločnú fotografiu. Keď sme však upriamili 
pohľad na pravú stranu od parku a zišli dole schodmi, uvi-
deli sme nádhernú pôsobivú budovu observatória, ale aj 
elegantnú sochu M. R. Štefánika. Už len samotný pohľad 
nás napĺňal pocitom výnimočnosti. K soche sme s pietou 
uložili veniec, ktorý sme priniesli zo Slovenska a predniesli 
prejav, v ktorom sme si zaspomínali na veľkú osobnosť na-
šich dejín. Pri návrate do hornej časti parku sa pred nami 
objavil úžasný pohľad takmer na celý Paríž a kdesi v stre-
de sa symbolicky vynímala Eiffelova veža. Bol to zrejme 
pohľad, ktorý sa pravdepodobne denno-denne vynáral aj 
pred M. R. Štefánikom, v čase jeho pôsobenia v Meudone.

Pri našom návrate sme navštívili Remeš  (Reims). Je 
to historické mesto, vzdialené od Paríža 150 km severo-
východne. Je v strede oblasti Champagne. Má 181 968 
obyvateľov. Je sídlom arcibiskupa a od roku 1969 aj uni-
verzity. Mesto je výrobným centrom šampanského, texti-
lu, potravín a výbavy pre kozmické lety. V meste sa na-
chádza historicky významná remešská katedrála, v ktorej 
boli korunovaní všetci francúzski králi až do polovice 18. 
storočia. Posledný bol korunovaný Ľudovít XV. Mesto sídli 
na miestach Gálie, ktorá bola dobytá Júliusom Ceasarom. 
V 3. storočí tu prijali kresťanstvo. Osada mala arcibiskupa 
Nicasusa, ktorý vybudoval kostol a v roku 401 bol zabitý. 
Mesto bolo vyplienené okrem iných Vandalmi a aj Húnmi. 
7. mája 1945 v meste podpísali Nemci bezpodmienečnú 
kapituláciu so spojencami. 8. mája sa tento akt zopakoval 
na predmestí Berlína so Sovietskym zväzom.

Významnými osobnosťami okrem iných bol Filip IV. – 
kráľ, ale napr. aj herec Bernard Fresou. Významnou osob-
nosťou bol aj biskup Sv. Remigius, ktorý pokrstil prvého 
francúzskeho kráľa Chlodovika I. – zjednotiteľa franských 
kmeňov, hoci sa spochybňuje, či bol prvým kráľom. Jeho 
korunovácia bola v bazilike, ktorá sa neskôr pomenovala 
po Sv. Remigiovi. Naše putovanie bolo zakončené návšte-
vou vinárstva zaoberajúceho sa výrobou šampanského 
vína, spojeného s ochutnávkou vo firme Champagne Mer-
cier Epernay.

Návštevou miest vo Francúzsku, po ktorých chodil M. 
R. Štefánik, sa nám jeho osobnosť stala ešte bližšou, po-
tešilo nás, že najvýznamnejšieho Slováka si vo veľkom uc-
tievajú tak predstavitelia Slovenskej a Českej vlády, ale aj 
Francúzskej vlády, ako aj radoví občania kladením vencov 
k jeho pamätníkom, inauguráciou pamätných tabúľ, stava-
ním sôch, pomenovávaním ulíc a námestí, či výstavbou 
múzeí.

Mária Kadlečíková
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* Brezová pod Bradlom: 3. mája 2020 si na Bradle sym-
bolicky pripomenuli 101. výročie tragickej smrti gene-
rála Milana Rastislava Štefánika. O 20. hodine na mieste 
jeho posledného odpočinku, bradlianskej Mohyle, za-
pálili ohne. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka 
Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Spoluzakladateľ našej novodobej štátnosti, vedec, vojak, 
diplomat a štátnik Milan Rastislav Štefánik, je jednou 
z kľúčových osobností našich dejín. Tvorca Štefániko-
vej bradlianskej Mohyly architekt Dušan Jurkovič od za-
čiatku počítal s tým, že Bradlo nebude len miestom po-
sledného odpočinku, ale v prvom rade miestom pamäti 
národa, miestom viery vo vlastné sily, vo vlastný štát. 
Žiaľ, koronakríza a zákaz hromadných podujatí znemožnili 
uskutočniť celoštátne spomienkové slávnosti za účasti tisí-
cov návštevníkov z celej našej vlasti. Nedeliteľnou súčasťou 
spomienkových slávností je však aj zapaľovanie ohňov na 
ohniskách Mohyly – 3. mája – v predvečer výročia Štefániko-
vej tragickej smrti. Ohne na Bradle horeli už pri pohrebe ge-
nerála Štefánika. Architekt Dušan Jurkovič vytvoril ohniská 
aj na Mohyle, aby, ako sa vyjadril, zvali na Mohylu ohne 
v predvečer výročia „svietiac do všetkých štyroch strán“. 
Túto tradíciu Štefánikovi rodáci uchovali aj v najťaž-
ších rokoch. Vatry horeli na bradlianskej Mohyle, na-
priek zákazom aj v dobe neslobody - počas II. sve-
tovej vojny pripomínajúc vznik Československa, či za 
komunizmu na májové výročia tragickej smrti M. R. Šte-
fánika. Boli symbolom vzdoru proti násiliu doby, symbo-
lom, ktorý v ťažkých chvíľach prebúdzal vieru v lepšie časy. 
Vychádzajúc z tejto tradície 3. mája 2020 o 20. hodine 
boli znovu zapálené ohne na Bradle. Čestná stráž polo-
žila veniec prezidentky Slovenskej republiky. Oheň na 
Mohylu priniesol fakľový sprievod zo Štefánikovho ro-
diska Košarísk, vatry v rohoch Mohyly zapálili primátori 
a starostovia miest a obcí Štefánikovho rodného kraja – 
Brezovej pod Bradlom, Košarísk, Priepasného a Myjavy. 
Ohne v rohoch Štefánikovej Mohyly sú symbolom našej 
viery vo vlastné sily v čase boja s neviditeľným nepriateľom.

Matúš Valihora

* Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika si pamiatku uc-
tila na dvoch miestach: pri mohyle v Brezovej pod Brad-
lom a na mieste tragického skonu v Ivanke pri Dunaji. Bolo 
to bez veľkého sprievodu, s rúškom na tvári, ale úprimne 
s vencami a pietou.

* Najvyšší predstavitelia SR – prezidentka SR, predseda 
vlády SR v zastúpení aj predseda NR SR položili vence k mo-
hyle na Bradle, k mohyle v Ivanke pri Dunaji a k pomníku 
Milana Rastislava Štefánika pri Eurovei v Bratislave.

* Vence Veľvyslanectiev Francúzskej republiky, Ruskej fe-
derácie, Ukrajiny ako aj vence miest a obcí, Ministerstva 
obrany SR, redakcie časopisu Slovenka, ECAV, ale aj jed-
notlivcov - sympatizantov zdobili miesto pádu lietadla M.R. 
Štefánika a miesto posledného odpočinku.

* V komornej atmosfére vence k sochám a bustám M.R. 
Štefánika položili v Košiciach, na letisku v Janíkovciach pri 
Nitre, v Banskej Bystrici (Lions Klub a mesto B. Bystrica), v 
Brezne a v Spišskej Novej Vsi.

Daniela Hricová, Ján Tancík,
A.Kaánová, Ružena Kormošová

* Kulpin, Srbsko: V dnešný deň sa klaniame dvom význam-
ným osobnostiam, dvom politikom svetového formátu, 
dvom štátnikom, ktorí významne ovplyvili život Slovákov 
v Srbsku, dvom velikánom, ktorým sa životná púť skončila 
4. mája. 4. mája pred 101 rokmi tragicky zahynul generál 
Milan Rastislav Štefánik a v tento deň pred 40 rokmi zomrel 
maršal Josip Broz Tito. Obaja štátnici si zaslúžili najvyššiu 
vojenskú hodnosť, obaja bojovali za slobodu svojho ná-
roda, obaja spájali bratské národy do jedného celku, obom 
záležalo na slovanstve a obaja si zaslúžili veľký rešpekt aj 
v zahraničí. (inf. www.kulpin.net)

* Praha: Tohtoročná pietna spomienka sa niesla v komor-
nom duchu – bez hudby a slávnostných príhovorov a ani ne-
bola vopred avizovaná. Na toto výročie si vencom 4. mája 
2020 spomenuli prezident ČR, Senát a Poslanecká Sně-
movna Parlamentu ČR, Ministerstvo obrany ČR a Generálny 
štáb AČR, Veľvyslanectvo SR v ČR, Československá obec le-
gionářská, rôzne významné inštitúcie i Společnost M.R.Šte-
fánika.Na pietnom stretnutí boli prítomní podpredseda Se-

4. máj 2020 doma i v zahraničí
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nátu Milan Štěch, veľvyslanec SR Peter Weiss, plk. MUDr. 
Pavel Budinský, Vojtech Čelko a Zuzana Bukovská.

Zuzana Bukovská

Vzpomínka na MRŠ a MĚLNÍK

Marie NEUMANNOVÁ se narodila v roce 1882, pochá-
zela ze známé zámožné mělnické rodiny. Vlastnili dům na 
náměstí U ČERNÝHO VORLA. Dům musel být zbořen v so-
uvislosti s výstavbou okresního úřadu a tak jako náhradu si 
v roce 1906-1907 nechali postavit krásnou vilu od význam-
ného architekta Bohumila Hypšmana. Tato vila je do dneška 
chloubou našeho města. Marie se později vdala.
Manžel František Žilka, byl prvním farářem nově vzniklého 

evangelického sboru v Mělníku. Celý život stála po boku 
svému manželovi. Ve sboru měla na starosti opuštěné a ne-
mocné bratry a sestry. Několikrát je i navštívil přítel Fran-
tiška Žilky, Tomáš Garigue Masaryk. Manželství trvalo 25 let 
a Marie zpracovala pečlivě životopis svého manžela, což 
pro náš evangelický sbor je velmi cenné.
František Žilka zemřel 1944. Manželství zůstalo bezdětné 
a po její smrti v roce 1967 vila propadla státu. Dnes je vila 
na prodej a je mi moc smutno. Vzpomínám, jak jsem jako 
dítě chodila okolo a několikrát jsem se u té babičky zasta-
vila…
Mařenka se s MRŠ se seznámila ve Francii v roce 1906. Byl 
to rok, pro Štefánika vědecky nejúspěšnější a setkání s čes-
kou studentkou bylo pro oba určitě velká radost a naděje 
pro krásný vztah.
Z jejich korespondence – máme pouze útržky o vzájemném 
přátelství. Všechny dopisy se nezachovaly, pouze některé 
z nich Mařenka poskytla k tisku do nově vznikající knihy ŠTE-
FÁNIKŮV MEMORIÁL – sborník vzpomínek a dokumentů 
vydaný k desátému výročí smrti generála DR. M. R. Štefá-
nika.
MAŘENKA: chci předeslati jen několik slov k dopisům, které 
jsem vybrala z korespondence Dr. Štefánika, a které, zda se 
mi, nejlépe osvětlí Štefánika – člověka. Jak mnozí potvrdili, 
hned první setkání se Štefánikem učinilo na každého zvláštní 
dojem. Bylo to takové kouzlo, které vyzařovalo z jeho by-
tosti, že skorem každý tomuto kouzlu dětinné prostoty pod-
lehl. Jeho oči měli cosi záhadně nadpozemského a také 
Štefánikův život běžný, všední zůstal celkem cizí. Štefánik 
neuměl žíti v malých rysech, vše na co myslel a co podnikal, 

mělo linii velkou, směřovalo za hranice průměrného cítění, 
chtění, činů.
…Přítelem byl oddaným, přátelství mu bylo nutné, bez 
lásky byl mu život pustinou. I byly to vznešené chvíle, kdy 
se zahloubal do vlastního nitra a dával nahlédnouti do „ 
dvanáctého pokojíku“ své duše nevelikolepější to tragedie 
se všemi gradacemi a zauzlením.
…Pracoval s nadšením, láskou neúnavně, bez kompromisů.
Štefánik byl tak mnohotvárná duše, že nemožno o něm říci, 
že byl skeptik aniž lze o něm tvrditi, že byl optimista. Byl 
to i ono. V životě jeho je jedno jisté – trpěl nesmírně, trpěl 
tělesně žaludečním neduhem, trpěl duševně komplikova-
ností a rozporem své duše, trpěl touhou po dokonalosti.
V úvodu žádá Mařenka redakci, že si přeje, aby tyto dopisy 
MRŠ byly uveřejněny bez jakýchkoliv změn a úprav.
Jistě jen z tohoto krátkého úseku jsme v úžasu nad styl 
a obdivem Mařenky k příteli.
MRŠ: Miluji poesii, cením ji nade všechno a myslím – opráv-
něně. Ona je pravým živlem zduševnělé části naší, jen v ní 
a jen v ní můžeme dosáhnouti relativního štěstí. Neboť po-
esie vyluzuje vůkol nás čarovnou zahradu, v níž duše saje 
narkósu, ukolébaná pak snívá o kráse a prožívá ji.
Vždy jsem byla okouzlena, nejen vztahem těchto dvou lidí, 
ale celým krátkým životem tohoto neuvěřitelného a krás-
ného člověka – M.R.Štefánika.
Při loňském smutném výročí se podařilo umístit pamětní 
desku, na faru našeho sboru. MRŠ jsme připomněli a bu-
deme stále připomínat a velmi si ceníme, že zde v našem 
městě nejméně dvakrát pobýval. Je to pro nás všechny 
velká čest.

Jiřina Kasáčková

Dnes pri hľadaní fotiek z Bradla r. 1968 ma zaujal tento prí-
spevok od Petra Kozolku:

„DEŤOM TREBA DAŤ KORENE A KRÍDLA.
MY IM DÁVAME IBA KRÍDLA.“

Ponúkol som istej pani riaditeľke ZŠ besedu s p. Evou Kris-
tínovou. Deti, reku, o 50 rokov budú môcť povedať: Naživo 
sme videli a počuli recitovať Kristinovú! Tak ako sa chválim 
ja: rozprával som sa so Suchoňom, Cikkerom, Smrekom, Po-
ničanom, D. Okálim…
Nepochodil som s ponukou. Deti by to vraj nezaujímalo. 
Potom prišiel klaun Ba-ja-ja. Povyberali od žiakov po dve 
eurá, plytký podnikavec si nasadil červený nos, rozstra-
patil vlasy a deti 40 minút vrieskali od radosti a šťastia. 

K UCTĚNÍ PAMÁTKY SPOLUZAKLADATELE
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

VĚNUJÍ V DEN
STÉHO VÝROČÍ ÚMRTÍ STÁTNÍKA

Generála MILANA RASTISLAVE ŠTEFÁNIKA
MĚSTO MĚLNÍK

FARNÍ SBOR
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

V MĚLNÍKU
SPOLEČNOST M. R. ŠTEFÁNIKA V ČR

* 21. 7. 1880 – † 4. 5. 1919
SPOLU
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Epidémia koronavírusu nám skomplikovala spolkový život, 
zavrela nás doma a naučila nás nosiť rúška. Ešte pred 
vyhlásením núdzového stavu sa nám podarilo zorganizovať 
tri podujatia.
Prvou z nich bola decembrová prezentácia publikácie 
„Rozhovor s  dejinami“, ktorú pripravila naša Spoločnosť 
v spolupráci so Slovenským domom. Historik Miroslav 
Michela dialógy s nestorom slovenskej historickej vedy 
Ivanom Kamencom pretavil do prezentovanej knihy a odkryl 
život jedného z našich najznámejších historikov, odborníka 
na dejiny 2. svetovej vojny na Slovensku, dejiny holocaustu 
a kultúry strednej Európy. Čitatel odhalí radosti aj strasti 
historikovho remesla a nahliadne do zákulisia rozdvojeného 
dejepisectva. Životný príbeh nestora slovenskej historiografie 
sprevádzajú jedinečné fotografie zo súkromného archívu 
Ivana Kamenca. Podujatie, ktoré sa konalo za velkého 
záujmu odbornej a laickej verejnosti, moderoval predseda 
Spoločnosti M.R. Štefánika Vojtech Čelko.
Už v novom roku, 20. januára pripravila Spoločnosť M.R. 
Štefánika v spolupráci s ďalšími slovenskými spolkami v Prahe 
vo vojenskom kostole Sv. Jána Nepomuckého zádušnú Sv. 
omšu k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských 
vojakov a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí pred 
štrnástimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského 
lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce počas 
návratu z operácie KFOR v Kosove. Nad spomienkovým 
podujatím, spojeným so zádušnou omšou prevzal záštitu 

slovenský veľvyslanec v Prahe JE Peter Weiss a celebroval ju 
hlavný kaplán Armády Českej republiky pluk. Mgr. Jaroslav 
Kníchal. Okrem členov slovenských spolkov sa zádušnej 
omše zúčastnili aj predstavitelia slovenského veľvyslanectva 
v Prahe.
Tretím podujatím bolo pietne zhromaždenie pri 168. 
výročí smrti Jána Kollára, ktoré sa konalo 24. januára pri 
jeho pomníku na Olšanských cintorínoch a ktoré pripravila 
Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný 
zbor v Prahe a Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR.
Valné zhromaždenie našej Společnosti sme odložili na 
neskorší čas.

Text a foto: Zuzana Bukovská

LISTY  Z  PRAHY

Pri pomníku Jána Kollára

“Keď deti cítia odpor voči učivu o národnom ob-
rodení – povedala mi istá pani učiteľka – …a de-
jepisu!“ To nie proti učivu… – zamlčal som galantne. 
„Uvedomujete si, páni slovenčinári, čo vám zve-
ril národ? Keď ma niekto pomenuje slovenčiná-
rom, zmocní sa ma adrenalín hrdosti  a  šťastia!  
Kto  vie hovoriť po americky?“  –  pýtam sa žiakov. 
Poznajú ma – pochopili.“ A viete, že Proglas bol v Európe 
pol tisícročia uznávaný ako najdokonalejšie básnické a filo-
zofické dielo? Že reč našich predkov patrila medzi štyri bo-
hoslužobné jazyky? Učiteľovi dal národ do rúk najmocnejší 
prostriedok, ktorý je však multifunkčný. Nechcem znieť jak 
zvon z olova, nehromadím hluché slová. Nech kto, čo chce, 
o nich húta, na každom je krv prischnutá.“ (Ivan Krasko)
„Môj prvý pán riaditeľ školy nevedel pochopiť, ako som 
mu mohol nahlásiť 36 rodičov z triednej schôdze ZRPŠ, keď 
mám predsa iba 25 žiakov“. Vzal si prezenčnú listinu a krú-
til hlavou. Prišli aj obaja rodičia, aj staršia sestra, aj krstná 
mama. Chceli vidieť a počuť to „čudo“, ktoré spôsobilo, 
že deti doma odmietajú ich pokyny, lebo ich učiteľ to po-
vedal tak! Musela som si do kuchyne zohnať ďalší kôš na 
separovaný zber a otec musel zhotoviť kompostovú jamu. 
A keďže učiteľ slovenčiny bol pretekár na bicykli, do roka 
bolo v škole 20 nových bicyklov a konali sa tam Majstrov-
stvá Slovenska žiakov v cestnej cyklistike, vyrástla tam 
okrem iných aj majsterka republiky v cyklistike. Vlado Dzu-
rilla s predsedom Zväzu ľadového hokeja priniesol hokejku 
a puk z Majstrovstiev sveta za 1. miesto v krajskej súťaži žia-
kov, množili sa diplomy za úspechy v Slovesnej jari, diplomy 
z Dolného Kubína, z vrcholových súťaží „Putujeme za ľudo-

vou piesňou“, hrali sme divadlá, inštalovali sme so žiakmi 
výstavy z archeologických lokalít (v spolupráci A. Habovštia-
kom), besedovali s D. Okálim, V. Turčánym, M.Cipárom, M. 
Ďuríčkovou, J. Melicherom…, putovali sme na slovanské 
hradiská, Bradlo, Černovú, Levoču, Sitno, Oravu…
Na nedávnom stretnutí so žiakmi (už dôchodcami) sme si 
spomínali, ako sme išli bicyklami so slovenskými zástav-
kami vyše sto kilometrov na Bradlo a pretože to bolo v roku 
1968, pamätali si, ako im usmiati šoféri, dokonca i rušňovo-
dič vytrubovali, ako nám dala tetka v Košariskách miesto na 
prenocovanie v šope na sene i mlieko z večerného pôdoja 
a ako ich ovanul ten národný duch, ktorý sálal zo 150 tisíc 
účastníkov. Tento duch ich neopustil po celý život a infiko-
val aj ich deti, aj ich vnukov. Aby som bol správne pocho-
pený, tu nejde o moju prezentáciu, ja som potom v čase 
normalizácie bol „odmenený“ prevelením ako nepotrebný 
„osvietenec“ na hornú Oravu a pokračoval som v rozvratnej 
činnosti medzi žiakmi.
Mne tu ide o demonštráciu moci a možností učiteľa. De-
ťom treba dať korene a krídla! My im dávame iba krídla. 
Naučíme ich anglicky, zakúpime im letenky, jednosmerné 
(!), a ony odletia, aby sa už spravidla natrvalo nevrátili, 
pretože im chýbajú korene. My sa vytešujeme, hľadajúc 
na mape destináciu, o akej sme v minulosti ani nesnívali. 
Konzervatívny S. H. Vajanský ešte plakal: „Hojže, Bože, jak 
to bolí, keď sa junač roztratí…“ Ony už Slovenskú ligu neza-
ložia, doláre nepošlú, pôdu doma nekúpia, iba ak by im ju 
dánski či rakúski majitelia predali, samozrejme, za dvadsať-
násobok ceny, za ktorú ju oni kúpili.“

Text zaslala: Blanka Ušiaková
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V stanovách našej Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 
máme, že okrem pozornosti životu, dielu a pamiatke 
spoluzakladateľa Československej republiky, sa zaujímame aj 
o ďalšie osobnosti, ktoré vytvárali česko-slovenský kultúrny 
a spoločenský kontext. Patrí k ním aj Pavol Jozef Šafárik. 
V Prahe si ho môžeme pripomenúť na štyroch miestach – 
pamätnou tabuľou v Karlovej ulici v Prahe 1, ktorá je 
umiestnená na budove Klementína, v Krakovskej ulici č. 14 
v Prahe 2, kde býval a zomrel, Šafárikovou ulicou v Prahe 
2 a miestom jeho posledného odpočinku na Olšanských 
cintorínoch.
V stredu 13. mája uplynie 225 rokov, čo sa v Kobeliarove, malej 
dedinke na východnom Slovensku, narodil tento významný 
básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. 
Nebudeme opakovať jeho životopisné údaje a názvy 
jeho diel. Každý z nás si niečo zo školských lavíc o ňom 
pamätá a čo by ho zaujímalo si dnes môže ľahko nájsť 
v encyklopédiách alebo na internete. Významný český 
literárny historik, nitriansky rodák Jaroslav Marek, niekdajší 
profesor Masarykovej univerzity v Brne, vo svojej knihe 
„Česká moderní kultura“ zhodnotil jeho význam slovami: 
„Slovenské vzdělance a vlastence patřící k reformovaným 
cirkvím, spojovaly s českým prostředím vzpomínky na osudy 
spoluvěrců a jazyk sám. Když překračovali západní hranice 
Uher, nepřicházeli do ciziny, ale do širší vlasti. Bez slovenského 
podílu personifikovaného v osobnostech P. J.Šafárika, 
Jána Kollára a F. Palackého, který prožil rozhodující léta 
svého intelektuálního zrání na Slovensku, by české národní 
obrození šlo jinými cestami. Příchozí zvenčí měli jasnější zrak 
i větší odstup od malosti českého prostředí. Přinášeli do 
něho prvky aristokratičnosti a noblesnosti, jakou měl z Čechů 
pouze Dobrovský“.
Štefánikova a Kollárova spoločnosť sa starajú o ich hroby na 
Olšanoch. Náš už zosnulý člen, Ing. Vojtech Vecán vo funkcii 
predsedu Kollárovej spoločnosti vybavil, že Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach financovala opravu sarkofágu, 
kde sú uložené Šafárikove ostatky. Keď 26. júna 1861 zomrel, 
bol pochovaný na evanjelíckom cintoríne v Karlíne. Neskôr 
miesto jeho posledného odpočinku zasiahla povodeň 
a jeho ostatky boli prevezené na Olšanské cintoríny, kde bol 
umiestnený i Šafárikov pieskovcový sarkofág z Karlína.
Vzhľadom na súčasnú koronavírusovú situáciu nekonáme 
žiadne spomienkové stretnutie pri jeho hrobe. Ale o rok, 
pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, pripravia obidve 
spoločnosti, možno i s ďalšími inštitúciami, seminár alebo 
prednášku, ktorou si uctíme túto významnú postavu 
spoločných kultúrnych dejín.

Vojtech Čelko
ooooo

Na návštěvě u přátel

Je 6 hodin 30 minut pátého října 2019. Studené, mlhavé 
a deštivé ráno. Vyrážím, spolu s dalšími členy Klubu 
Masarykova demokratického hnutí (MDH) Kopřivnice MUDr. 
Petrou Šmajstrlovou a Ing. Petrem Šmajstrlou, dnes už do 
zahraničí. Přesněji řečeno na Slovensko do Piešťan. Cílem je 
Hotel Park v Piešťanech. Jedeme na 29. Valné zhromaždenie 
Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ). Celou cestu nás provází 
nepříjemný déšť a mlha, které nás naplňují obavami, neboť 
máme v úmyslu, při této příležitosti navštívit Mohylu MRŠ na 
Bradle a položit tam kytici a poklonit se památce člověka, jenž 
se významnou měrou zasloužil o založení Československa. 
Do Piešťan jsme dorazili cca v 9:00.
Osobně nás přivítali 1. podpredseda S MRŠ Ing. Ján 
Tatara a členka Správnej rady Mgr. Mária Gallová. Jednání 

VZ zahájily hymny. Nejdříve slovenská a potom česká. Pro 
nás, dříve narozené, trošku nezvyk, ale vcelku logické. 
Potom byl promítnut černobílý film, jako připomínka 
osobnosti M.R.Štefánika. V něm zazněly velmi silné myšlenky 
M.R.Štefánika. Potom program pokračoval jmenováním 
čestných členů a oceněním členů a podporovatelů 
Spoločnosti.
Následovala část pozdravů. Dostalo se mi cti pozdravit 
jednání jménem Klubu MDH Kopřivnice a jistě mi nebude 
vyčteno, že jsem pozdravil jednání i za celé MDH.
Byl to blok pozdravů, ale zároveň i diskuse, která byla 
přerušena přestávkou na oběd. V diskusi zaznělo mnoho 
podnětných názorů, bohužel jsem si nevzal žádný záznamník 
a tak si je netroufám interpretovat tak jak zůstaly v mé 
paměti, aby nevyzněly jinak než byly myšleny. Přesto snad 
jeden. Pro potřeby škol byly vydány na Slovensku, dá se 
říci dvojjazyčné, publikace pro seznámení slovenských žáků 
s češtinou. Rovněž byl vydán Česko-Slovenský a Slovensko-
Český slovník. Možná se nad tím někdo pozastaví, ale mnohé 
výrazy ve slovenštině, ač znějí podobně, mají jiný význam. 
Dohodli jsme se, že obdržíme vzorek vzdělávací publikace, 
abychom ji mohli prezentovat základním školám v našem 
okolí. Po obědě ještě chvíli pokračovala diskuse. Celé jednání 
probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. S MRŠ a MDH 
naplňují myšlenku velikána nejen slovenských ale i českých 
dějin: „Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po 
boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude 
s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je 
jednota a svornosť. To si bratia, pamätajme.“
Protože po diskusi následovala pracovní část, tj volby do 
orgánů S MRŠ, rozloučili jsme se a opustili jednání VZ, 
abychom naplnili druhý cíl naší malé delegace – návštěvu 
Mohyly na Bradle. Celou cestu nás naplňovaly obavy 
z počasí, lilo a lilo. Zvláště mě, jako fotografa výpravy, 
sužovaly obavy z nepříznivých podmínek. Když jsme přijížděli 
do Brezové pod Bradlom vytrvalý déšť a v dáli Mohyla 
zahalená do mraků, srážely naši náladu na bod mrazu. Leč 
po příjezdu na parkoviště pod Mohylou nás čekalo příjemné 
překvapení. Vyšlo sluníčko a tak jsme mohli obdivovat dílo 
Dušana Jurkoviče v plné kráse i místo, na kterém je Mohyla 
postavena, z něhož jsou nádherné výhledy do kraje. U vstupu 
jsme položili kytici květů a Mohylu obešli ze všech stran. Na 
zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u rodného domu Milana 
Rastislava Štefánika v Košariskách. Potom už zpět do deště 
a mlhy, které nás provázely po celou cestu.

Ing. Zdeněk Sazovský – člen klubu MDH Kopřivnice 

Návšteva z Kopřivnice na Bradle
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  – Československá obec legionárska – 

Pocty československým 
bojovníkům v zemi
galského kohouta

Ve fracouzských městech 
Gien a Darney se v červenci 
2019 konaly zajímavé pietní 
akce. Nejdřív jsme položi-
li věnec u mostu přes Loi-
ru, který v průběhu druhé 
světové války bránili proti 
postupující německé armá-
dě i českoslovenští vojáci 
a následně květiny u fran-
couzsko – československého 
monumentu, jenž je vzpo-
mínkovým místem počátků 
naší státnosti.
„Na tomto mostě se během 
tří dnů, od 16. do 18. červ-
na 1940, odehrávala tvrdá 
bitva mezi obránci mostu, 
francouzskou 2.pěší divizí 

a jednotkami 1. českoslo-
venské divize proti útočící 
německé 1.horské divizi 
podporované letectvem. 
Na mostě padlo mnoho 
francouzských a česko-
slovenských vojáků, jakož 
i hodně civilních uprchlíků. 
Ať je tento starý kamenný 
most ještě dlouhou dobu 
dojemným pomníkem těm, 
které v sobě pochoval.“
To je francouzsky, česky a slo-
vensky napsáno na mramo-
rové desce u jednoho z kon-
ců starého mostu ve měste 
Gien. Jde o městečko, jehož 
zámek patrí k známemu his-
torickému regionu zámků 
na řece Loiře. Vzpomínkové 
akce k uctění obránců mos-
tu se zúčastnil i Pavel Lešák, 
předseda československé 
obce legionářské – Jedno-
ta Paříž a k pamětní desce 
položil věnec. Po ceremonii 
na radnici se mu dostalo veľ-
kého potlesku a poděkování 
od starosty Gien Christiana 
Bouleau. Byl zde totiž jedi-
ným představitelem Čecho-

slováků. „Francie byla mojí 
první životní dovolenou v ci-
zině. Jsem totiž syn bývalého 
politického vězně a nikam 
jsme nesměli. Zrovna jsem 
byl ve Francii, když v roce 
1968 napadla Českosloven-
sko Varšavská smlouva a tak 
jsem tam zůstal. Potkal jsem 
se pak s manželkou, která 
má slovenský původ, takže 
v nás žije stále českosloven-
ská myšlenka a s rozdělením 
republiky nesouhlasíme. Až 
tady se ze mně stal oprav-
dový československý vlaste-
nec“ říká dnes P. Lesák.
Při vzomínkové akci o dva 
týdny později v městečku 
Darney pokládala květiny 
za pařížskou obec legionář-
skou jeho manželka Beatrice 
společně s chotí přidělence 
obrany na Velvyslanectví ČR 
ve Francii Jaroslava Sejpky 
Jaroslavou. Stalo se u úpatí 
francouzsko-československé-
ho monumentu. Ostatně na 
stejním míste na konci červ-
na 1918 uznala Francie před 
6 tisíc čs. legionáři u tábora 

Kléber právo na nezávislost 
českého a slovenského náro-
da. Následně převzal z rukou 
českého velvyslanca ve Fran-
cii Petra Druláka vyznamená-
ní Zlaté lípy ministra obrany 
ČR profesor Evžen Václav 
Foucher. Předseda Sdružení 
francouzsko- českosloven-
ského přítelství a syn generá-
la Fouchera, který jako jeden 
z málo Francouzů vyjádřil jas-
ný nesouhlas s Mnichovskou 
dohodou. „Cítím se poctěn, 
ale trochu se i stydím. Vy-
znamenání by měli alespoň 
posmrtne dostávat hlavně 
všechny ty oběti nacistické 
a komunistické zvůle“, pro-
hlásil skromně.
Obou ceremonií se v hojném 
počtu zúčastnili i regionál-
ní představitelé, zástupci 
francouzské administrativy 
či spolků vojenské historie. 
Ukázali tím, že Francie na 
chrabré bojovníky z Česko-
slovenska nezapomíná!

Jan Rychetský
Prevzaté z časopisu Legio-

nářský směr č.2&3/2019

100 ruží pre Štefánika
Dvojročný projekt Spoločnosti Mila-
na Rastislava Štefánika v Roku Mila-
na Rastislava Štefánika je prakticky 
v druhej fáze. Od jesene 2019 do jari 
2020 (hoci bola pandémia) ju zasadi-
li na viacerých miestach Slovenska.

* Bánovce nad Bebravou: hlavným 
iniciátorom bol Daniel Ďuračka. V spo-
lupráci s mestom vybrali pre kríček 
dôstojné miesto – námestie Ľudovíta 
Štúra. Za účasti predstaviteľov mesta, 
o.i. pani primátorky Rudolfy Novotnej 
s dodržaním všetkých platných naria-
dení krízového štátu zasadili ružu Ge-
nerál Štefánik.

Daniel Ďuračka

* Obec Utekáč si 101. výročie tragic-
kého úmrtia M.R.Štefánika uctila vysa-
dením ruže Generál Štefánik. Jednu 
zo 100 ruží pre Štefánika s vďakou 
od našej Spoločnosti M.R. Štefánika 
a úctou voči tomuto velikánovi prijal 
starosta obce Miroslav Barutiak a ná-
sledne ju vysadili v obci.

Martina Karlíková

* K šiestim spišským mestám – Spiš-
ská Nová Ves, Kežmarok Levoča, 

Spišské Vlachy, Spišská Belá, Spišské 
Podhradie a dvom školám – Gymná-
zium Školská ul. v Spišskej Novej Vsi 
a ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej – 
sa pridali mestá Krompachy a Gelnica, 
ktoré vysadia ružu k 140. výročiu na-
rodenia M.R.Štefánika. Kamenárstvo 
Galica v Kežmarku pri tejto príležitos-
ti vyhotovilo v spolupráci s klubom 
S MRŠ jednotné tabuľky, ktoré budú 
nainštalované k ruži Generál Štefánik.

Ružena Kormošová

* Mnohé obyvateľky malej obce Hor-
né Pršany sú aktívne v ženskej organi-
zácii Únia žien Slovenska. Naša činnosť 
je veľmi pestrá a rôznorodá. Každý 
zaujímavý nápad nájde u nás odozvu. 
Vlani sme sa dozvedeli, že k 100. vý-
ročiu tragického skonu nášho velikána 
M.R.Štefánika vznikol projekt Sto ruží 
pre Štefánika. Povedali sme si, že ružu 
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BREZNO
Klub Spoločnosti M.R.Štefánika 
v Brezne na svojom novoročnom 
stretnutí mal ambiciózne predstavy 
o podujatiach na tento rok. V máji sa 
počítalo so spomiekovými slávnosťa-
mi, návštevou Bradla ale aj s návšte-

vou Masarykovho múzea v Hodoníne. 
Zároveň sa počítalo aj s tradičným 
stretnutím na Štefáničke – chate pod 
Ďumbierom v júli t.r. Klub sa rozšíril o 4 
členov, ktorým bol odovzdaný preukaz. 
Novoročné stretnutie sa uskutočnilo, 
pri príjemnom posedení, ktoré pripravil 
predseda Klubu Tomáš Abel, v druž-
nej debate, v rámci ktorej bola pred-
stavená aj kópia busty M.R.Štefánika 
od autorov sochy, ktorá bola venova-
ná družobnému mestu Meudon. Žiaľ, 
vzhľadom na situáciu, ktorá zasiahla do 
života krajiny, plánované podujatia sa 
v tomto roku neuskutočnia.

Text: Milan Kováčik,
foto: Milan Pivovarči

KOŠICE
25. februára 2020 sa vo Verejnej kniž-
nici Jána Bocatia v Košiciach konala 
Medzinárodná vedecká konferencia 
„Slovensko a prvá svetová vojna“, na 
ktorej sa zúčastnili aj členovia klubu 
S MRŠ. Konferenciu organizoval Klub 
vojenskej histórie Beskydy v spolupráci 
s Dejepisným spolkom Košice a Verej-
nou knižnicou.

Daniela Hricová

NITRA
20. januára 2020 nitriansky klub S MRŠ 
zorganizoval besedu k publikácii prof. 
PhDr. Dagmar Inštitorisovej PhD „ Mi-
lan Rastislav Štefánik v dramatickej 
tvorbe na Slovensku a v Čechách“. 
Beseda sa uskutočnila v Agroinštitúte 
Nitra a jej hostiteľkou bola riaditeľ-
ka Ing. Mária Debrecéniová so svoji-
mi spolupracovnikmi. Pani profesorka 
Inštitorisová uviedla motívy, ktoré ju 
viedli k napísaniu publikácie, hovorila 
o množstve dokumentov, ktoré preštu-
dovala, uviedla videoukážky. Je naozaj 
vynikajúcou znalkyňou života M.R.Šte-
fánika. Jej prednáška mala po obsaho-
vej, didaktickej i prednáškovej stránke 
vynikajúcu úroveň. Odpovedala na 
otázky publika, účastnci mali možnosť 
zakúpenia jej publikácie.
*Šesťnásť členov Klubu S MRŠ sa zú-

častnilo výstavy „ Generál-osloboditeľ“ 
na bratislavskom hrade v mesiaci febru-
ár 2020. Okrem prehliadky výstavy bola 
naplánovaná aj cesta k pietnemu mies-
tu, kde tragicky zahynul v máji 1919 
generál – v Ivanke pri Dunaji. A ako 
ináč – cestu sme ukončili v Cafe Štefá-
nik v Ivanke pri Dunaji.

Mária Kadlečíková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Prvá polovica roku 2020 bola pozname-
naná pandémiou Covid- 19. Smelé plá-
ny sme museli odložiť. Okrem výročnej 
členskej schôdze 6. februára 2020, keď 
sme si pozreli výstavu „Sto rokov bez 
Štefánika“

Ružena Kormošová

STARÁ TURÁ
Na výročnej členskej schôdzi 14. feb-
ruára 2020 sme privítali pri príležitosti 
životného jubilea dlhoročného člena 
S MRŠ, kňaza ECAV v Starej Turej Mgr.
Milana Kubíka a čestného predsedu 
S MRŠ Mgr.Petra Uhlíka. Schôdza mala 
slávnostný priebeh s krátkym kultúrnym 
programom- piesňami a recitáciou. Po 
slávnosti členovia vyhodnotili činnosť 
roku 2019 a načrtli možnosti resp.plán 
na rok 2020. Na programe dňa bola aj 
prednáška Mgr.Petra Uhlíka.

Viliam Pagáč

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

by sme mali mať aj v našej obci. Ochot-
ne nám pomohla pani Mária Gallová 
a zabezpečila u pána Masaryka – ko-
ordinátora projektu zdravé sadenice. 
Ich výsadbu síce skomplikovala mi-
moriadna situácia, ale ruže nečakali 
na koniec pandémie – pekne rástli tak 
sme ich napriek situácii v krajine, vy-
sadili. Dve ruže sme zasadili na pietne 
miesto pri pomníku SNP v obci Horné 
Pršany, dve zasadil starosta obce Krá-
liky v parku pri Obecnom úrade. Piatu 
ružu sme zasadili na hrob bývalého le-
gionára Jána Dzúrika z Králik, ktorý sa 
osobne stretol s M.R.Štefánikom. Tak 
sa aj malé obce pri Banskej Bystrici 
môžu pochváliť novou odrodou ruží. 
Zatiaľ sa nám u nás páči, všetky sa pri-
jali, rozrastajú sa a majú veľa púčkov. 
Teší nás, že aj takto si s úctou spomí-
name na M.R.Štefánika.

Ľubomíra Riečanová

Miniliga M.R.Štefánika
V sezóne 2019/2020 sme pokračovali už v treťom ročníku projektu s ná-
zvom – Miniliga M.R.Štefánika. Po prvých dvoch rokoch, ktoré boli dá sa po-
vedať „skúškou“ hlavne z hľadiska organizačného zabezpečenia postupne 
dosahujeme našu ligu na špičkovú úroveň.
V treťom ročníku padlo hneď niekoľko rekordov a to v 8. kolách bojovalo 
proti sebe celkom 20 tímov z 15 miest Slovenska. Počas sezóny tímy odohrali 
proti sebe 271 zápasov a strelili až 1872 gólov. Spolu sa do uplynulej sezóny 
zapojilo viac ako 200 detí ročníkov 2010 a mladší. Cieľom miniligy však nie je 
len víťazstvo, ktoré samozrejme poteší, ale hlavne úsmev na tvárach detí, ich 
výchova v duchu fair play, ale aj odolnosť, či už v zápasoch alebo aj po nich.
Tretí ročník Miniligy ovládli hráči z Trenčína, a tak im zaslúžene patrí putovný 
pohár M.R.Štefánika, ktorý minulý rok koloval po chalanoch z tímu Banskej 
Bystrice. Veríme, že nasledujúci ročník prinesie do Lučenca množstvo nových 
tvárí, nových tímov a naši malí hokejisti sa budú môcť zlepšovať každou jed-
nou minútou na ľade.
Týmto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii Mi-
niligy, či už aktívne alebo pasívne, všetkým rodičom detí, spoluorganizáto-
rom HC Lučenec a hlavne ZŠ M.R.Štefánika za spoluprácu.

Lukáš Plešavský,
tréner HC Lučenec a organizátor podujatia
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Milan Rastislav ŠTEFÁNIK a Vittorio Emanuelle ORLANDO
Ak sa česko-

slovenská légia 
zrodila v Talian-
sku v roku 1918, 
je to hlavne zá-
sluhou Milana 
Rastislava Šte-
fánika. V Ríme 
sa tiež stretol 
s láskou svojho 
krátkeho života, 
markízou Giu-
lianou Benzoni 
(1895 - 1981), 
ktorá mu priblí-
žila svoje rodin-
né a politické 
vzťahy prostred-
níctvom svojho 
deda, vplyv-
ného politika 
a viacnásobné-
ho ministra Fer-
dinanda Marti-

niho. Vzťah Milana a Giuliany je známy 
a preto je zbytočné opakovať jeho význam. 
Základným kameňom Štefánikovho úspechu v Talian-
sku bola osobnosť iste nie druhoradá, významný právnik 
a rovnako dôležitý politik Vittorio Emanuelle Orlando. 
Po prelomení frontu v Caporette a zničujúcom ústupe ar-
mády na hranicu rieky Piave (november 1917) sa ocitol 
na čele talianskej vlády, neskôr bol spolu s generálom Ar-
mandom Diazom hrdinom odporu a konečného víťazstva, 
ktoré viedlo k zrušeniu geografických máp Rakúsko-Uhor-
ska. V našom prípade to bol predovšetkým muž, ktorý 
Štefánikovi dôveroval, podporil jeho zámer a nakoniec 
realizoval jeho projekt česko-slovenských ozbrojených 
síl, bojujúcich na talianskom fronte. Až do jari 1918 brá-
nil Štefánikovým snahám v Taliansku vplyvný minister za-
hraničia barón Sidney Sonnino, ktorého imperialistický 
plán nepredpokladal zrušenie Rakúsko-Uhorska, ale jedi-
ne územné rozšírenie Talianska na úkor duálnej podunaj-
skej monarchie. Bol to liberálno-socialistický politický svet 
s nejasnou mazziniánskou inšpiráciou, ktorý posilnil úsilie 
národov utláčaných Viedňou až do tej miery, že zorgani-
zovali úspešný kongres v Ríme od 8. do 10. apríla 1918. 
Orlando sám osebe podporoval česko-slovenskú národnú 
ideu, ale bol to práve Rímsky kongres, ktorý ho definitívne pre-
svedčil o tejto idei, ktorú mu opakovane pripomínal sloven-
ský vedec, vyšší dôstojník spojeneckej francúzskej armády. 
„Národy žijú a víťazia, ak si udržujú povedomie o svojich 
cieľoch a ak sa ich vôľa rovná potrebám a ideálom, ktoré 
ich oprávňujú.“, pripomenul rímskemu kongresu senátor 
Andrea Torre, jeden zo Štefánikových talianskych „spo-
jencov“, keď v tom čase bolo populárne heslo, vyhlásené 
rok predtým reformistickým socialistickým ministrom Le-
onidom Bissolatim: „Delenda Austria“- Rakúsko musí byť 
zničené, vypožičané zo slávnej latinskej vety „Carthago 

delenda est“- Kartágo musí byť zničené, vyslovenej v roku 
157 pred naším letopočtom Marcom Porciom Catom. 
Vittorio Emanuele Orlando bol skúsený politik, vnímal dobu 
a okamžite pridal aj svoj politický vplyv v prospech Štefániko-
vej činnosti, dokonca predniesol závery Rímskeho kongresu 
národností utláčaných Rakúsko-Uhorskom parlamentu a se-
nátu. Bolo to víťazstvo obrovského politického významu, ale 
bolo to aj víťazstvo rodáka z Košarisk, ktorý síce prišiel do 
Ríma s prázdnymi rukami, bez poverovacích listín, ale zaváži-
la jeho vojenská uniforma a príslušnosť k slobodomurárstvu 
bola posilnená aj jeho láskou k markíze Giuliane Benzoni. 
Nakoniec získal víťazstvo, ktoré vo Francúzsku nedosiahli 
ešte ani Masaryk, ani Beneš: diplomatické uznanie štátu bu-
dovaného ešte len prostredníctvom dohody, ktorá defino-
vala právne postavenie légie v Taliansku, s vojenskými a po-
litickými vzťahmi, ktoré prvýkrát legitimizovali diplomatickú 
existenciu budúcej Československej republiky. Bolo to 21. 
apríla 1918. V dolnej časti dokumentu sú podpisy predsedu 
talianskej vlády Vittoria Emanuela Orlanda, ministra vojny 
Vittoria Italica Zupelliho a z česko-slovenskej strany Mila-
na Rastislava Štefánika. O niekoľko týždňov neskôr sloven-
ský vedec, vojak a diplomat prevzal v rámci mimoriadneho 
ceremoniálu na Oltáre Vlasti v Ríme vojnovú zástavu légie, 
ktorú navrhol Oskar Brázda a ktorú vyšili rímske dámy.

„24. mája 2018, v historickej budove s výhľadom na 
Oltár Vlasti (Altare della Patria) v Ríme, počas medziná-
rodnej konferencie, sa ma starší slovenský generál opý-
tal, či viem, kde je pochovaný Vittorio Emanuele Orlan-
do, pretože by chcel vzdať hold jeho pamiatke“ - píše S. 
Tazzer. „Nevedel som mu odpovedať. Bolo to pre mňa 
neodpustiteľné, pretože jeho hrobka sa nachádza v Bazi-
like Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, neďaleko od 
miesta, kde sme boli.“ Je to chrám, kde sa konajú ofici-
álne ceremoniály Talianskej republiky, napríklad štátny 
pohreb. Impozantná bazilika je projektom Michelangela, 
ktorý dokončil Vanvitelli. V tejto posvätnej budove sú tiež 
neďaleko Vittoria Emanuela Orlanda pochovaní Arman-
do Diaz, generál víťazstva z roku 1918 a admirál Paolo 
Thaon z Revela, vtedajší veliteľ kráľovského námorníctva. 
„Teraz by som preto rád venoval niekoľ ko riadkov na ilu-
stráciu osobnosti Vittoria Emanuele Orlanda, ktorý si určite 
zaslúži, aby sa na neho pamätalo v tomto texte, venova-
nom Milanovi Rastislavovi Štefánikovi“. Narodil sa 18. mája 
1860 v Palerme a zomrel 1. decembra 1952 v Ríme. Bol 
to dlhý život, život „prezidenta Víťazstva“. Bol autorom štú-
dií a právnych textov ťažkého kalibru, má zásluhu, na vy-
budovaní všeobecnej teórie talianskeho právneho štátu, 
ktorej základné kamene boli: rozlíšenie medzi politickým 
poriadkom a právnym poriadkom, potvrdenie právnej sub-
jektivity štátu, teória vlády založená na dvojitej investitúre 
(parlamentnej a monarchickej), hlasovacie právo nie ako 
individuálne právo, ale ako výkon verejnej funkcie. Bol slo-
bodomurár (ako Štefánik) a politický liberál. V roku 1897 bol 
zvolený za poslanca, v roku 1903 bol menovaný za minis-
tra školstva, v roku 1907 za ministra spravodlivosti a v roku 
1916 za ministra vnútra. Po porážke Caporetta ho 30. ok-
tóbra povolal kráľ Vittorio Emanuele III. do Predsedníctva 
Rady ministrov, pričom si zachoval aj funkciu ministra vnút-

Vittorio Emanuelle Orlando
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ra. Rovnako ako všetci Taliani oslavoval 4. novembra 1918 
víťazstvo nad Rakúsko-Uhorskom. Nezhodol sa s nálado-
vým americkým prezidentom Wilsonom, na protest odišiel 
z Parížskej konferencie v roku 1919 a 23. júna toho istého 
roku sa vzdal funkcie predsedu vlády. Keď Taliansko upadlo 
pod fašistický režim, vzdal sa 6. augusta 1925 poslaneckého 
mandátu. V roku 1931 odišiel do dôchodku ako univerzitný 
profesor, čím sa vyhol prísahe vernosti Mussolinimu a v roku 
1934 spolu s Benedettom Croceom rezignoval aj na člen-
stvo v Accademia dei Lincei, kultúrnej a vedeckej inštitú-
cie, založenej v Ríme v roku 1603, teda jednej z najstarších 
v Európe. Po páde fašizmu sa stal členom Ústavodarného 
zhromaždenia, ktoré sformulovalo súčasnú ústavu Talianskej 
republiky. V roku 1948, pri prvom funkčnom období repub-
likánskeho zákonodarného orgánu, bol zvolený za senátora 
a zostal ním až do svojej smrti v Ríme v roku 1952. Muž, 

ktorý dôveroval Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, bol svojím 
spôsobom vizionár, tak ako slovenský štátnik. Ten slovenský 
generál, ktorý sa zaujímal o miesto jeho odpočinku a vzdať 
mu hold - Svetozár Naďovič - mal teda pravdu.

Sergio Tazzer (taliansky historik a spisovateľ),
preklad: Ladislav Koudelka

(Poznámka prekladateľa: generálovi Naďovičovi sa po-
darilo uskutočniť svoj zámer. Ako sme už písali v Bradle č. 
78, delegácia Klubu generálov Slovenskej republiky a Spo-
ločnosti Milana Rastislava Štefánika navštívila v júni 2019 
Rím a položením vencov k hrobkám V. E. Orlanda a A. Diaza 
vzdala úctu mužom, ktorí sa zaslúžili o vznik československej 
légie v Taliansku.)

1. Igor Ďurič, Peter Hricák: 100 rokov Česka a Slovenska
Kniha 100 rokov Česka a Slovenska je úplne iná ako bež-
né publikácie o histórii. Storočné dejiny štátu predstavuje 
netradičnou a vizuálne atraktívnou kombináciou výstižných 
stručných textov a pútavých originálnych celostranových 
ilustrácií vo forme detailných perokresieb. Exkluzivitu kni-
hy znásobuje exkluzívne textové stvárnenie. Každému roku 
histórie Česka a Slovenska je v knihe venovaná jedna dvoj-
strana. Čitateľ sa v skratke oboznámi s 375 najdôležitejšími 
a najzaujímavejšími politickými, spoločenskými, ekonomic-
kými, kultúrnymi a športovými udalosťami, kľúčovými pre 
vnútorný dejinný vývoj štátu. Spozná ľudí, ktorí predchádza-
júcich sto rokov šírili slávu Československa, Česka a Sloven-
ska v zahraničí či už vedeckými objavmi a vynálezmi alebo 
v športe a umení.

2. História zadnými dverami
Kolektív viac ako päťdesiat slovenských historikov sa spo-
jil a priniesol niekoľko desiatok príbehov, ktoré ukazujú, že 
dejiny nie sú lem výpočtom rokov a faktov. Najväčšie histo-
rické osobnosti mali aj svoju veľmi ľudskú stránku a nie vždy 
sa všetko dialo na základe dôkladných kalkulácií či plánov. 
Od stredoveku až po dejiny 20. storočia sa prelínajú zaují-
mavé skutočnosti, ktoré v učebniciach dejepisu nenájdeme. 
Na svetlozelenej obálke dominuje aj portrét MRŠ a vo vnút-
ri knihy čriepky z jeho života. Kniha je rozdelená do 9 častí, 
má 60 kapitol a 585 strán. Vydalo Vydavateľstvo Premedia

3. Štefan Luby, Vojtech Rušin: Svet nie je malý, ale je 
čoraz menší,
Prvá spoločná kniha autorskej dvojice Š. Luby – V. Rušin je 
zbierkou dvoch tuctov vedeckých cestopisných poviedok. 
Š. Luby nás zavedie do Vietnamu, na Taiwan, na Krétu, do 
Ankary, do Helsínk a v retrospektíve aj do bývalého ZSSR 
s poukázaním na špecifiká cestovania do tejto krajiny pred 
rokom 1990. Vojtech Rušin spomína na svoje cesty za za-
tmeniami Slnka po celej Zemi, napr. do Sao Paulo, San 
Francisca, ale aj do Juhoafrickej republiky alebo na atol 

Enewetak, kde sa testovali americké atómové bomby. Via-
ceré z poviedok majú dobrodružný náboj, pretože opisujú 
cestovanie s malými finančnými rezervami, s prekonávaním 
byrokratických prekážok a niekedy aj s fyzickým ohrozením. 
Ako sa však ukazuje, vedeckí pracovníci hnaní túžbou vy-
fotografovať a analyzovať ďalšie zatmenie Slnka alebo zú-
častniť sa na vedeckom kongrese v komunite svojich kole-
gov sa svojich zámerov ľahko nevzdávajú. Kniha má väzbu 
na nášho astronóma a politika Milana Rastislava Štefánika, 
ktorého vedecké úspechy sú pre V. Rušina ešte aj dnes in-
špiráciou. Š. Luby zase v jednej z poviedok opisuje, ako 
na palube vládneho špeciálu pri lete do Ankary prevzala 
Slovenská akadémia vied zodpovednosť za prípravu vedec-
kého programu misie Štefánik – letu prvého slovenského 
kozmonauta I. Bellu do vesmíru.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 
Bratislava 2019, 316 s.,
ISBN 978-80-224-1791-4. Knihu možno dostať v predajni 
VEDA, vydavateľstva SAV, Bratislava, Štefánikova ul. č. 3 
alebo cestou e-shopu vydavateľstva, kde sa poskytuje zľava 
15%.                Štefan Luby

4. Slovenské vesmírne odysey, Štefan Luby a kol., 
editori Š. Luby a B. Peťko, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, Bratislava 2020, 167 s., ISBN 978-80-224-
1803-4.
V roku 2019 si Slovensko pripomenulo 20. výročie misie 
Štefánik – letu slovenského kozmonauta Ivana Bellu na 
stanicu Mir. V rámci tohto programu sa riešilo šesť projektov 
SAV – Endotest, Tréning, Metabolizmus, Senzoasymetria, 
Prepelica a Dozimetria. Prvých päť bolo z oblasti medicíny 
a biológie, posledný z kozmickej fyziky. V prvom knižnom 
spracovaní tejto pre Slovensko dejinnej udalosti riešitelia 
a účastníci projektov spomínajú na vzrušujúce a náročné 
obdobie svojho výskumu i jeho technického zabezpečenia 
v podmienkach letu a stavu beztiaže, resp. paralelne na 
Zemi v podmienkach, ktoré tento stav simulujú. V úvodnom 
prehľade Š. Luby sumarizuje ako sa zámer vedeckej časti 
misie rodil na vládnej úrovni, ako sa realizoval v ústavoch SAV 
a nakoniec na kozmodrome Bajkonur. Nasledujú kapitoly 

Odporúčame  do  Vašej  pozornosti  nové  knihy
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zhrňujúce ciele a plnenie jednotlivých projektov. Napísali ich 
L. Macho et al., F. Hlavačka et al., B. Bilčík et al. a P. Bobík et 
al. Unikátny je doteraz nepublikovaný prepis audiozápisov 
I. Bellu v experimente Senzoasymetria. Tieto obligatórne 
pasáže doplnili editori kapitolami reflektujúcimi kozmický 
výskum a lety do kozmu počas uplynulých dvadsiatich 
rokov. V. Rušin zhrnul vedecký život M. R. Štefánika a jeho 
virtuálne cesty do vesmíru, J. Feranec opísal prístupový 
proces Slovenska do Európskej kozmickej agentúry, L. Roth, 
dlhoročný pracovník NASA, zhodnotil perspektívy letov do 
kozmu, J. Masarik poodhaľuje čitateľovi tajomstvá Marsu 
a J. Krempaský sa vo svojom poslednom literárnom diele 
zamýšľa nad existenciou mimozemských civilizácií. Misia 
Štefánik má svojou komplexnosťou, vedeckou úrovňou 
i technickým zvládnutím v histórii slovenskej kozmickej vedy 
výnimočné postavenie.
Knihu distribuuje VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 
Štefánikova ul. č. 3 priamym predajom alebo cestou 
e-shopu vydavateľstva, kde sa poskytuje zľava 15 %.

Štefan Luby

5. Milan Rastislav Štefánik (1880  – 
1919): výberová personálna 
bibliografia (Mária Bôbová, Monika 
Danková, Veronika Ťažká, Mária Gallová, 
Štefan Luby, Ján Tatara, Vojtech Čelko; 
rec. Peter Macho, Vojtech Rušin. – 2., 
dopl. a preprac. vyd. – Banská Bystrica: 
Štátna vedecká knižnica, 2019. – 439, [1] 
s.: fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg. Res. 
angl., franc. – ISBN 978-80-89388-91-2.

Publikácia vyšla s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri príležitosti 140. 
výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Milana Rastislava 
Štefánika s cieľom nadviazať na prvé vydanie a rozšíriť ho 

o informácie za obdobie rokov 2000 – 2019. Skladá sa 
z dvoch častí.

Textovú časťtvorí prehľadné kalendárium, esej profeso-
ra Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a príspevky Ing. Jána Tata-
ru a PhDr. Vojtecha Čelka o dvoch Spoločnostiach, českej 
a slovenskej, ktoré svoju činnosť zasvätili propagácii Šte-
fánika a jeho ideálov. Druhú časť predstavuje bibliografia 
v rozsahu 5615 bibliografických záznamov o monografiách, 
štúdiách, článkoch, recenziách a správach slovenskej, čes-
kej a inej proveniencie. Bibliografická časť je rozdelená do 
troch tematických celkov: 1. Publikačná činnosť Milana Ras-
tislava Štefánika; 2. Život, činnosť a smrť Milana Rastislava 
Štefánika; 3. Milan Rastislav Štefánik v pamäti. Tretí celok 
ponúka pohľad na stvárnenie Štefánika v literatúre, vo fil-
me a vo výtvarnom umení. Informuje aj o výstavbe Mohyly 
na Bradle, ďalších pamätných miestach, či inštitúciách ne-
súcich jeho meno. Publikácia obsahuje aj preklady úvodu 
a bibliografickej poznámky v anglickom jazyku a resumé 
v anglickom a francúzskom jazyku.
Recenzovaná publikácia predstavuje Milana Rastislava Šte-
fánika ako astronóma, meteorológa, vynálezcu, vojaka, 
generála a diplomata, nielen s celoslovenským, ale aj ce-
loeurópskym významom. Je sumárom názorov na dôležitú 
postavu slovenských dejín so širokým presahom nielen te-
matickým, ale aj geopolitickým. Reflektuje však aj storočie 
úcty k jeho dielu a odkazu.
Obálku diela tvorí výrez zo Štefánikovho portrétu od ban-
skobystrického maliara Viliama Ruttkaya-Nedeckého. Knihu 
si môžete objednať v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej 
Bystrici. Cena jedného výtlačku: 17,– €.

Mária Bôbová

Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E

Chceme Vás  informovať ohľadom našej 
aktivity, spojenej s menom a osobnosťou 
nášho velikána – Milana Rastislava Šte-
fánika. V základnej škole v obci Krnča, 
okres Topoľčany, ktorú navštevuje náš syn 
Matúš (2. ročník) sa uskutočnil detský kar-
neval. A náš nápad bol, že mu vyrobíme 
napodobeninu lietadla Caproni CA 33 
a oblečieme ho do uniformy „generála“.  
Aj takouto aktivitou sme chceli prispieť  
k zviditeľňovaniu nášho najväčšieho Slo-
váka. Lietadlo by sme ponúkli niekde na 
trvalé umiestnenie – nakoľko jeho výroba 
bola časovo dosť náročná a je nám ľúto 
ho zlikvidovať.

Rodina Remeňová

Dodatok redakcie: Lietadlo Caproni zís-
kala ZŠ M.R.Štefánika na Školskej ulici 
v Piešťanoch.

* Hornozemplínska knižnica vo Vranove 
nad Topľou, ako zariadenie Prešovské-

ho samosprávneho kraja, usporiadala 
súťaž žiakov 2. stupňa okresu v tvorbe 
počítačových prezentácií na tému „M.R. 
Štefánik, ako ho nepoznáme.“ Súťaž sa 
uskutočnila v rámci Roka M.R.Štefánika. 
Vyhodnotenie sa  konalo vo vranovskej 
knižnici, kde bolo  prednesených 9 naj-
lepších prezentácií. Každá prezentácia  
trvala 10 minút, ktoré pripravili žiaci pod 
vedením svojich pedagógov. Treba pove-
dať, že museli zhromaždiť literatúru, na-
študovať základné fakty zo života MRŠ,… 
zabezpečiť obrazový materiál, spracovať 
prehľadný text a technicky zvládnuť v ča-
sovom limite problematiku. Žiaci to doká-
zali. Vidno, že naše školy v rámci predme-
tu „Informatika“ dobre pripravujú svojich 
žiakov. Vytvorené prezentácie budú školy 
využívať pri vyučovaní. Víťazkou  súťaže 
sa stala  Martina Foltínová zo ZŠ Bystré. 
Predsedom poroty bol autor tohto prí-
spevku. Pre zaujímavosť členom poroty 
bol aj Norbert Jakubek, ktorý hrá 10-roč-

ného Milana v pripravovanom filme o na-
šom velikánovi.

Martin Michálek

* Podľa archivovaných historických dokla-
dov, zakladateľom prvého filatelistického 
Spolku v Piešťanoch a jeho predsedom 
bol Imrich Winter, brat Ľudovíta Wintera, 
ktorí sa významne pričinili o rozvoj kúpe-
ľov a mesta. Iniciátorom nového  vznik-
nutého  spolku v Piešťanoch je odborník 
na filateliu, člen Spoločnosti Milana Rasti-
slava Štefánika, pán Milan Vančo, ktorého 
členovia zvolili za svojho predsedu. Čle-
novia prijali program s cieľom zabezpečo-
vať novinky Slovenskej pošty pre členov  
spolku, spolupracovať s mestom Piešťany, 
Balneologickým múzeom I.Wintera, Spo-
ločnosťou M.R.Štefánika, SLK  Piešťany a 
občianskym združením ProWinter Piešťa-
ny.

Daniela Valová
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V júni sa krásne-
ho životného jubilea 
dožil pedagóg, 
tréner, publicista, 
konferencier, orga-
nizátor spoločen-
ského, kultúrneho, 
športového diania, 
organizátor spo-
mienkových stretnu-
tí, akadémií, autor 
odborných predná-
šok, poriadateľ te-
matických exkurzií, 
zájazdov, ale predo-
všetkým učiteľ, ktorý 
sa celý život snažil 
(a stále ešte snaží) 
vychovávať a vzde-
lávať v duchu kalo-
kagatie nielen mlá-
dež, ale i nás, ktorí si 
už niečo pamätáme.

Pred 30-timi rok-
mi stál pri založení S 
MRŠ. 12 rokov stál 
na jej čele, od roku 2010 je čestným 
predsedom tejto Spoločnosti. Aj jeho 
pričinením sa S MRŠ stala významným 
celoštátnym občianskym združením- 
organizáciou so širokou členskou zá-
kladňou, rešpektovanou odbornou 
verejnosťou i demokratickými časťami 
spoločnosti. Založil a viedol občasník 
Bradlo.

Mgr. Peter Pavol Uhlík sa narodil 
19. júna 1940 v Starej Turej, kde bol 
pokrstený a konfirmovaný v evan-
jelickom chráme Božom. Základnú 
osemročnú školu vychodil v rodisku, 
v Novom Meste nad Váhom maturoval 
na jedenásťročenke. Na Vyššej peda-
gogickej škole v Bratislave absolvoval 
štúdium histórie a geografie. Diaľkovo 
navštevoval Filozofickú fakultu Univer-
zity Komenského v Bratislave /filozo-
fia – história/.

Počas 43 ročnej pedagogickej pra-
xe, z toho 41 v Brezovej, dosiahol vy-
nikajúce výsledky so žiakmi v dejepi-
se, zemepise a najmä v telovýchove. 
Ozdobené sú úspechmi na predmeto-
vých olympiádach i atletických a gym-
nastických súťažiach. Voľný čas veno-
val žiakom i mimo školy, a to v športe, 
turistike, kultúre. Založil a viedol škol-
ské športové stredisko hádzanej žia-
čok, jedno z prvých na Slovensku. Bol 
mnohostranne zapojený do kultúrno- 

spoločenského a športového života 
Brezovej. Súťažne hrával hokej a futbal 
za miestnu TJ. Roky pôsobil ako tréner 
a funkcionár hádzanárskeho oddielu. 
Jeho zverenkyne získali tituly majste-
riek Československa i Slovenska, vy-
choval mnoho prvoligových hráčok 
i štátnych reprezentantiek, účastníčok 
majstrovstiev sveta a olympijských 
hier. Bol predsedom Klubu sloven-
ských turistov ŠK Bradlan v Brezovej.

Bol konferenciérom Folklórneho 
súboru Brezová. Písal scenáre, režíro-
val programy, moderoval a recitoval 
na občianskych i cirkevných slávnos-
tiach, bol i kronikárom mesta. Hrával 
v ochotníckom divadle, k tomu viedol 
i svojich zverencov. Veľa ľudí si spomí-
na napr. na žiacke divadelné predsta-
venie Čin- čin, na pálenie dereša pred 
Šaškovým domom, na akadémie v Ná-
rodnom dome Štefánikovom, ktoré 
kultivovali divákov.

Na zaslúženom odpočinku neod-
dychuje. Venuje sa publicistickej tvor-
be, napísal viacero kníh regionálneho 
významu, je hodnotený ako chodiaca 
encyklopédia mesta. V súčasnosti ako 
predseda klubu SMRŠ v Brezovej orga-
nizuje jeho činnosť. Vždy pripraví zau-
jímavé prednášky o histórii, pripomína 
významné výročia. Organizuje jed-
nodňové tematické výlety s obsaho-
vým zameraním na históriu, geografiu 

nielen na Slovensku. 
Spomíname napr. 
na výlet na Moravu, 
kde sme si obzreli 
diela autora Mohy-
ly M. R. Štefánika 
na Bradle, adventnú 
návštevu Slovákov 
v Maďarsku, náv-
števu divadelných 
predstavení… Spre-
vádza účastníkov zá-
jazdov, ktorí zavítajú 
na Bradlo a na Koša-
riská.

Svojou boha-
tou činnosťou vý-
znamne prispieva 
k šíreniu myšlienok 
M. R. Štefánika za-
ložených na hodno-
tách a princípoch 
humanizmu a de-
mokracie, zásadách 
vlastenectva. Pri-
spieva k aktualizo-

vaniu jeho odkazu pre súčasnosť. 
 
V jednom rozhovore sa vyznal, ako cíti 
výraz „Čechoslovák“, ktorý často býva 
pejoratívne hodnotený. O sebe hovo-
rí: „Som Slovák a rád mám svoju vlasť 
a slušných ľudí v nej. Vždy som ideu 
jednotného československého národa 
chápal ako politický termín a nie ako 
etnický problém. Duchovne a kultúrne 
sa cítim Čechoslovákom, v širšom kon-
texte Európanom. Verím, že na morav-
sko-slovenskom pomedzí zďaleka nie 
som sám. Hlásim sa k dedičstvu otcov, 
ktorí pod vedením T. G. Masaryka a M. 
R. Štefánika zachránili náš národ, keď 
bol jednou nohou v uhorskom hrobe. 
Česko-slovenská vzájomnosť a spo-
lupráca sú príkazom pre prítomnosť 
i budúcnosť. Sú záväzkom aj pre našu 
Spoločnosť M. R. Štefánika.“

Ctenému jubilantovi, nášmu „pá-
novi učiteľovi“ srdečne blahoželáme. 
Prajeme mu hodne zdravia, hodne síl 
k uskutočneniu všetkých jeho plánov 
a predsavzatí. Prajeme mu hodne spo-
kojnosti, lásky a radosti v rodinnom 
kruhu.

Tešíme sa na ďalšie zmysluplné 
spoločné aktivity, ktoré nás tak oboha-
cujú.

Vivat!
Členovia Klubu S MRŠ Brezová p/B

Osemdesiatnik

Koláž: G. Szaboová
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Pozdrav z Lubiny
Rodiskom sme susedia, vedomosti sme získavali na sta-

roturanskej meštianke a v novomestskom gymnáziu. Sme 
hrdí na dedičstvo našich predkov, ctíme si tradície Štúrov-
cov, chránime si osobnú i duchovnú slobodu a životom nás 
sprevádza „štefánikovské“ Veriť, milovať pracovať.

Milý pán Uhlík,
k Vášmu požehnanému jubileu – 80 rokov, chcem Vám 

v mene svojich rodákov poďakovať za úprimný vzťah k našej 
Lubine, za spolupatričnosť, pomoc a vzácne rady pri spra-
covaní našej histórie.

Cesty v našom chotári ste veľakrát prešliapali so svojimi 
žiakmi, priateľmi, rodinou… Každoročné výlety na Javori-
nu, k pamätníku SNP na vrch Roh, do Cetune boli pre Vás 
tradíciou. Do nášho múzea ste privádzali exkurzie, svojich 
priateľov, rodinu… Boli ste naším vzácnym hosťom na se-
minároch, slávnostiach a vždy ste prejavil neskrývanú radosť 
z toho, keď sa nám darilo. Tešili sme sa Vašim príležitostným 
návštevám i v našej rodine, poznali Vašich priateľov, máme 
krásne spomienky na spoločné zájazdy…

Prijmite od nás najúprimnejšie blahoželanie k Vášmu ju-
bileu, nech Vás sprevádza Božie požehnanie, dobré zdra-
vie, úcta a obdiv všetkých, ktorí mali alebo majú šťastie Vás 
poznať.

Oľga Hrabovská s rodinou a priateľmi

vtttv

Radosť zo spoznávania Božej prírody, spojené s dôklad-
nou znalosťou dejín a vytvorenie veľmi milej spoločnosti 
v autobuse – to sú výlety s Petrom Pavlom Uhlíkom. Popu-
larita vzrástla tak, že sa dostal aj do pesničky.

Chodíme, chodíme po alpskom Rakúsku
cestičky nevieme, dušu máme úzku.
Dobrí ľudia vedia, oni nám povedia
a medzi nich patrí Peter, Ládik, Evka.
Karty kupujeme, eurá si šetríme,
na vlekoch jazdíme, nôžky si chránime.
Výkonní turisti do tela si dali
nôžky preťažili k vlekárom sa pridali.
Na celom zájazde dobre sme sa mali,
spali sme jak Sisi a jedli ako králi.
Všetci ďakujeme za tie milé chvíle,
budeme sa tešiť na budúci výlet.

Irena Mlynárová, Darina Škvarilová

vtttv
 

Vážený pán Uhlík,
k Vašim okrúhlym narodeninám Vám prajem všetko naj-.

Silné zdravie a veľa úspechov v ďalších aktivitách. Čas letí 
a možno Vám ani nepríde, že tento rok to bude 25 rokov, 
čo po prvýkrát členovia Spoločnosti M.R.Štefánika nastúpili 
pod Vašim vedením do môjho autobusu na zájazd do Sarva-
ša. Odvtedy pravidelne, niekoľkokrát ročne sme prebrázdili 
s touto Spoločnosťou Európu. Táto štvrťstoročná spolupráca 

sa nedá vtesnať do pár riadkov – to je na 
knihu. Množstvo prekrásnych destinácií, 
miest, hradov, zámkov, pohorí a vrchov… 
Nie vždy bol rovnaký názor na riešenie 

vzniknutých situácií, ale zase na druhej strane – aj keď sme 
si nič nepovedali, sme si porozumeli. Ďakujem Vám za toto 
výnimočné obdobie a želám Vám veľa energie a pohody do 
ďalšieho života.

Pavel Dekánek
vtttv

  
Vážený pán Uhlík – dve Popradčanky, ktoré sú Vám 

vďačné za krásne zážitky z výletov Vás srdečne vítajú medzi 
80-ročnými a prajú Vám veľa zdravia, dobrých námetov na 
ďalšie výlety a Božie požehnanie do ďalších rokov života.

Milka/Zuzka/ Hybenová a Anka Chábová

vtttv
  

Veľavážený pán Uhlík,
Vaše životné biblické jubileum je príležitosťou cestovať 

v čase po stopách M.R.Štefánika a ako jedna zo šťastlivcov 
opäť vo Vašej spoločnosti. Ste autoritou a vzorom ideálne-
ho pedagóga s celoživotným poslaním. Prajem vám, aby 
Ste svoju vedomostnú, morálnu a duchovnú výbavu odo-
vzdávali i naďalej s mladíckym entuziazmom, ako hodnoty 
pre rast človeka a národa. Nech Vaše duševné aktivity posil-
ňujú i Vaše zdravie. Daj Boh šťastia – nech Vám slnko jasne 
svieti každý boží deň.

S úctou Zlata Šallingová

vtttv
  

Oslavujete okrúhle narodeniny! Blahoželáme! Mali sme 
šťastie lebo stretnúť Vás bolo pre nás požehnaním. Vzde-
laný, múdry, láskavý…výnimočný. Taký ste! Viete odovzdať 
i prijať, pomáhať mnohým meniť sny na činy, iným zase po-
rozumieť, v čom je jednoduchosť i zložitosť, pravda, úcta, 
priateľstvo či krása nášho sveta. Mali sme vlastne šťastie, 
lebo v istom období Váš požehnaný život bol aj súčasťou 
života každého z nás. Ďakujeme.

Ľubica Maková a ďalší Košičania

vtttv
  

V júni sa dožíva Mgr. Peter Pavel Uhlík 80 rokov, počas 
ktorých nás spojili mnohé aktivity, stretnutia a pretrvával náš 
priateľský vzťah.Vzájomné priateľstvo s jubilantom sa začalo 
v detskom veku spoločnými hrami, výletmi a športovaním 
v našom rodisku - Starej Turej. Pokračovalo počas štúdia na 
novomestskom gymnáziu. Aj naše smerovanie bolo rovna-
ké – štúdium učiteľstva. Nakoniec sme zakotvili ako peda-
gógovia v našom kraji - on v Brezovej pod Bradlom a ja 
v Myjave. Ako učiteľ si vypracoval originálny pedagogický 
rukopis. Pôsobenie v Brezovej pod Bradlom mu umožnilo 
do vyučovania dejepisu vnášať regionálne prvky spojené 
so životom a dielom M.R.Štefánika.To viedlo k oživovaniu 
a udržiavaniu štefánikovskej tradície, najmä u mladých ľudí 
v časoch komunizmu. Obdivuhodná bola aj jeho aktivita 
v športe a turistike. Spolu s mojou manželkou nás privie-
dol k členstvu a činnosti v Spoločnosti MRŠ. Veľmi si vážim 

K jubileu Mgr. Petra Pavla Uhlíka
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jeho aktivitu pri vzniku a vedení tohto občianskeho zdru-
ženia. Zájazdy, ktoré organizoval po stopách M.R.Štefáni-
ka, Čsl. legionárov, pamätníkoch 1. svetovej vojny priniesli 
mne i veľkému počtu účastníkov možnosti poznať mnohé 
európske krajiny, mestá, pohoria. Veľa sme sa dozvedeli 
o histórii a priebehu 1. svetovej vojny, pôsobení M.R.Šte-
fánika, navštivili sme mnohé cintoríny a pamätníky tejto 
vojny. Som rád, že som mal možnosť s ním spolupracovať, 
oboznamovať účastníkov s prírodnými pomermi lokalít, kto-
ré sme navštívili / geológia, rastlinstvo, živočíšstvo, ochrana 
prírody/.Priateľstvo s Petrom Uhlíkom je obohacujúce. Naše 
stretnutia náhodné, či plánované, pri káve v hoteli, jed-
nodňové výjazdy vlakom na Liptov, do Vysokých Tatier a iné 
umožňujú rozsiahle debaty na nám blízke témy- školstvo, 
turistika, politika a pod. Hoci máme odlišné temperamen-
ty, iné vierovyznania a rôzne názory na mnohé otázky, sme 
k sebe tolerantní a vzájomne sa rešpektujeme. Som vďačný 
za tento náš vzájomný vzťah. Do ďalších rokov Ti želám pev-
né zdravie a veľa vitality do ďalšej činnosti.

Ivan Capek
vtttv

  
Klub Spoločnosti M.R.Štefánika v Piešťanoch sa pripája 

k početným gratulantom k životnému jubileu pána Mgr.Pet-
ra Pavla Uhlíka. Ako mu vždy s úctou k jeho osobe a k po-
volaniu, ktorého je reprezentantom hovoríme „Pán Učiteľ“, 
stál pri zrode nášho klubu, niekoľkokrát v roku sa zúčastňo-
val schôdzí klubu a aktívne a s veľkým zanietením prispieval 
do programu pútavými prednáškami, nielen zo života gene-
rála Štefánika, ale aj ďalších našich významných dejateľov 
(Hurban, Štúr, Jurkovič a iných). Mnohí z členov klubu sa zú-
častnili aj zájazdov, ktoré organizoval, či už domácich alebo 
aj zahraničných, ktoré boli vždy precízne organizované a so 
širokým sprievodcovským výkladom. Za Klub SMRŠ Piešťa-
ny prajem teda pánovi Mgr. Petrovi Pavlovi Uhlíkovi ešte 
veľa zdravia, veľa duševnej pohody a radosti z jeho diela, 
ktoré vykonal na národnom a štefánikovskom poli. Pán Uči-
teľ – veľká vďaka! Ad multos annos!

Pavol Masaryk a členovia piešťanského klubu

vtttv
  

Mgr.Peter Pavol Uhlík – jubilant, rodák zo Starej Turej 
sa dožíva 19. júna 2020 v plnej telesnej a duševnej aktivite 
osemdesiatich rokov. Formovaný rodinnou pokrokovou vý-
chovou a revolučnými tradíciami podbradlansko-podjavo-
rinského kraja a odkazom životného diela J. M. Hurbana 
a M.R.Štefánika sa zaradil medzi popredných predstaviteľov 
súčasného domáceho spoločenského a kultúrneho života. 
Je držiteľom početných významných ocenení za 41-ročnú 
pedagogickú prácu v Brezovej pod Bradlom, za angažova-
nosť v kultúrnom a svetovom dianí a za výnimočný prínos 
v rozvoji telesnej výchovy a športu. Je autorom knižných 
monografií, ktoré sú originálnym príspevkom do historio-
grafie Brezovej vo vzťahu k regiónu ako súčasti našich ná-
rodných dejín.

Vážený jubilant, milý Peter, ďakujem Ti za naše dlho-
ročné priateľstvo, umocnené spoločnou turistikou, ktorú si 
organizoval a najmä za spoluprácu vo Výbore Spoločnos-
ti M.R. Štefánika, ktorej si predsedal s rozvahou, prezieravo, 
na profesionálnej úrovni. Príkladná bola Tvoja húževnatosť, 

pracovitosť, pevná vôľa, vytrvalosť, pozitívny prístup s akým 
si prekonával závažné osobné životné prekážky a v po-
slednom období nenahraditeľnú stratu Tvojej vzácnej pani 
manželky. Zo srdca, úprimne Ti prajem spolu s celou mojou 
rodinou do ďalších rokov pevné zdravie a mnoho tvorivých 
síl. Teším sa na naše budúce stretnutia a ďalšie publikačné 
úspechy.

Tvoj Igor Riečanský
vtttv

  
Milý Peter, v týchto dňoch osláviš 80-te narodeniny. Spo-

minam si na naše prvé stretnutie, ktoré bolo symbolicky na 
Bradle už takmer pred tridsiatimi rokmi, keď som sprevá-
dzal so svojim svokrom jeho spolubojovníkov z Vysokoškol-
ského strážneho oddielu v SNP. Práve najväčšia osobnosť 
v dejinách Slovákov, generál Milan Rastislav Štefánik bola 
tým rozhodujúcim spojivom medzi nami dvoma, ktoré vy-
ústilo do trvalého priateľstva – takmer do bratského vzťa-
hu. Ďakujem Pánu Bohu za roky našej spolupráce v Spo-
ločnosti M.R. Štefánika. Veľmi ma obohatili a posilnili na 
duchu. Pre mňa si jeden z najlepších znalcov života a diela 
generála M.R.Štefánika, všetkých najlepším šíriteľom myš-
lienkového odkazu MRŠ v rozhodujúcich formách. Dobre 
poznať najuznávanejšieho Slováka, hrdiť sa ním a riadiť sa 
v živote jeho myšlienkovým odkazom si svojimi hlbokými 
vedomosťami presvedčivo, nenásilne získal tisíce mladých 
a starších občanov Slovenska, ale aj z iných krajín. Peter, 
preto si sa stal zakladateľom, dlhoročným a čestným pred-
sedom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Oceňujem 
Tvoju angažovanosť, ako a kde oslavovať Deň Ozbrojených 
síl SR, ktorý bol vyhlásený na počesť prvého víťazstva slo-
venských dobrovoľníkov nad maďarskými gardami na Bre-
zovej 22.septembra 1848. Bol si to Ty, ktorý rozhodujúcim 
spôsobom prispel k tomu, že sme si tento deň začali pripo-
minať na brezovskom námestí a pri mohyle na Prietržskej 
ceste. Predtým sa oslavy organizovali na dvore Ministerstva 
obrany v Bratislave a miesto bojov, na základe ktorých bol 
vyhlásený Deň Ozbrojených síl vojaci nevideli a nepoznali. 
Využívam túto vzácnu príležitosť a prosím Hospodína, aby Ti 
doprial ešte dlho byť medzi nami. Želám Ti všetko najlepšie, 
predovšetkým zdravie a všetko ostatné príde ako nadstav-
ba nad tým najdôležitejším.

Tvoj Sveťo Naďovič
vtttv

  
Drahý jubilant
(Jednoducho, laicky, ale od srdca)
V čase Vášho krásneho sviatku
keď oslavujete osemdesiatku,
dvíhame čašu s vínom
a pozdravujeme Vás rýmom.

Dudinský klub Vám zo srdca želá
sily, šťastia a zdravia veľa.
Boli ste pri jeho založení,
to si dodnes náš klub cení. 
   
Pre S MRŠ veľa práce robíte,
skúsenosti i srdce tu nechávate.
Nie raz ste navštívili i kraj náš,
múdrym slovom obdarili nás.
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Vďaka Vám kus sveta sme videli,
Štefánikov odkaz lepšie spoznali.
Perfektný je zájazd každý,
spomienky ostávajú navždy.

A tak jubilant náš milý,
popriať by sme Vám chceli
nech sa Vám pekné dni množia,
nech Vás chráni ruka Božia.

Andrea Širgelová a členovia Klubu
S MRŠ z Dudiniec

vtttv

Milý Peter, zdá sa mi, akoby to bolo pred dvomi-tromi 
rokmi, čo som Ťa slávnostne vítal v klube sedemdesiatnikov. 
A už tu máme ďalšie, ešte krajšie jubileum – osemdesiatku. 
Čas letí a nájdu sa v ňom dni radosti aj spomínania. Po-
známe sa už pekných pár rokov a rýchlo sme zistili, koľko 
máme spoločných záujmov a názorov. Vždy som u Teba ob-
divoval nielen Tvoje hlboké a obsiahle znalosti života a die-
la M.R.Štefánika, ale tiež Tvoj zápal a nezmernú obetavosť, 
s ktorou si pri každej príležitosti šíril jeho pamiatku a myš-
lienky. S tým, čo si v tejto oblasti doteraz dosiahol, môžeš 
byť spokojný. Tvoje dieťa – Spoločnosť Milana Rastislava 
Śtefánika – je už dospelé, v tomto roku oslávi tridsiatku, 
žije a prekvitá. Tvoje zájazdy po stopách M.R.Štefánika nás 
zaviedli krížom-krážom pomaly po celej Európe a stali sa 
už legendárnymi. Napriek vážnym zdravotným a iným prob-
lémom, ktoré si musel prekonať, nestratil si zápal pre vec 
a životný optimizmus. Som šťastný, že patrím medzi Tvojich 
priateľov, ktorí Ťa majú radi a do ďalších rokov Ti prajú veľa 
zdravia, stáleho optimizmu, pohody a radosti zo života.

Ladislav Koudelka
vtttv

Milý jubilant! Spišskonovovešťania sú si vedomí, že ste 
celou svojou dušou oddaný „Štefánikovec“, ktorý hľadá 
a sprostredkováva počas svojho života objektívne informá-
cie o osobnosti, akou je rodák z Vášho kraja, náš milova-
ný generál M.R.Štefánik. Presvedčili sme sa o tom s našimi 
členmi i gymnazistami, keď sme spolu navštívili Brezovú 
pod Bradlom, Košariská i mesto Štefánikovho odpočinku, 
Slovákmi uctievané Bradlo. Ochotne ste rozdávali čriepky 
z bohatej pokladnice svojich vedomostí a skúseností. Radi 
spomíname tiež na naše „Stretnutie generácií“ na tému 
M.R.Štefánik, keď sme mohli aj my predstaviť „stopy“ ro-
diny Štefánikovej v našom meste a na Spiši. Vyjadrujeme 
vďaku a úctu k celej Vašej činnosti, ktorú s taktom bývalé-
ho pedagóga realizujete. Pri príležitosti Vášho krásneho ju-
bilea sa aj my, Spišiaci, pripájame ku gratulantom. Prajeme 
Vám, múdremu, rozhľadenému a priateľskému človekovi, 
veľa zdravia, šťastia v kruhu najbližších, energie, tvorivých 
síl a úspechov pri napĺňaní ušľachtilých životných cieľov pri 
šírení myšlienok a Štefánikovho odkazu.

Ružena Kormošová
a členovia Klubu S MRŠ Spišská Nová Ves

vtttv

Pri príležitosti krásneho životného jubilea pána Petra Uh-

líka mi dovoľte, by som vyjadril v prvom rade úctu a rešpekt 
pred životom a aktivitami tohto vzácneho človeka, ktorý sa 
rozhodol a krátko po Nežnej revolúcii založil celosloven-
skú Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Tejto Spoloč-
nosti venoval veľa svojho voľného času, energie, úsilia, aj 
vlastných peňazí a som hrdý, že som mal možnosť niekoľko 
rokov stáť v čele organizácie, ktorú on vybudoval, ktorej sú-
časťou stále je a na práci ktorej sa v Brezovej pod Bradlom 
stále spolupodieľa. Zároveň by som mu chcel zaželať ešte 
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, veľa síl a energie, 
aby sa aj v ďalších mesiacoch a rokoch svojho života mohol 
venovať šíreniu odkazu diela jedného z najväčších Slovákov- 
Milana Rastislava Štefánika.

Jozef Božík
vtttv

Môjmu predchodcovi v službe Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika a čestnému predsedovi Mgr. Petrovi P. Uh-
líkovi k významnému životnému jubileu prajem, aby jeho 
energia a sila nikdy nevyhasla, aby zdravie slúžilo, aby po-
hoda a spokojnosť bola jeho každodenným hosťom, aby 
tvorivé myšlienky sprevádzali každý deň jeho života. Ad 
multos annos!

Ján Tatara
vtttv

V strede júna 2020 sa náš priateľ Peter Uhlík dožíva veku, 
ktorý už nie je dopriaty mnohým. Dožíva sa ho v duševnom 
zdraví a primeranom telesnom zdraví, ktoré mu spolu s jeho 
podnikavou a zároveň dobroprajnou povahou, rozhľadom 
a priateľmi dovoľuje podnikať a organizovať akcie, ktoré 
treba stále obdivovať. My, ako aj mnohí iní, sme sa stretli 
s Petrom na zájazdoch Spoločnosti M.R.Štefánika. Je to už 
vyše 20 rokov od nášho prvého zájazdu s Petrom. Cesty do 
Ríma, Severného Talianska, Chamonix, do Paríža, do Voj-
vodiny i do Haliče na Ukrajine, Prahy, či do Álp nám utkveli 
v pamäti natrvalo. Neboli to len cesty, aby sme sa niekam 
dopravili. V autobuse boli pripravené vzdelávacie vystúpe-
nia z dejín okolia, zemepisné opisy krajiny, kde prispievali 
tí, ktorí sa cítili odborníkmi alebo nimi naozaj aj boli. Peter 
dokázal stmeliť ľudí rôzneho veku, zamestnania a vzdelania 
tak, že vznikla súdržná spoločnosť, byť v ktorej bolo všet-
kým príjemné. Pre všetkých bolo určite výhodné, že ceny 
zájazdov boli dostupné, cestovania aj ubytovanie bolo na 
zodpovedajúcej úrovni. Všetko dopredu zorganizovať, pri-
praviť, dohodnúť ďaleko v zahraničí je náročné. Ale Peter 
Uhlík to vždy dokázal. Sme Petrovi vďační za krásne zážitky, 
za miesta, ktoré by sme nikdy neboli videli. Tiež za jeho ná-
zory a poznatky, ktoré obohatili aj nás. Želáme nášmu Petro-
vi ešte veľa zdravia a síl, duševnej pohody a šťastia v kruhu 
jeho najbližších a priateľov.

Soňa a Igor Štubňovci
a členovia nitrianskeho lubu S MRŠ

vtttv
  

V mesiaci júni 2020 sa náš rodák Mgr.Peter Uhlík do-
žíva vzácneho jubilea- 80 rokov. Napadá ma veľa slov 
a viet, ktorými by som chcel vyjadriť úctu tomuto vzácne-
mu človeku. Snáď aspoň takto: vzdávame Vám, pán Uhlík 
všetci, ktorí poznáme Váš život a Vašu činnosť veľkú vďaku 
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a uznanie. Vy ste ten, kto má najväčšiu zásluhu na založení 
Spoločnosti M.R.Štefánika v roku 1990. Ste ten, ktorý dal 
nezmazateľnú pečať spomienky na generála M.R.Štefánika 
pre ďalšie generácie a máte veľkú zásluhu na tom, že Spo-
ločnosť M.R.Štefánika má pôsobnosť na celom Slovensku. 
Teda máte v prvom rade zásluhy na tom, aby sme nezabú-
dali na osobnosť Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Ko-
šarísk, ktorému patrí skutočne a oprávnene prívlastok „ Naj-
väčší Slovák“. Propagácia života a diela M.R. Štefánika patrí 
k Vášmu životnému poslaniu, čo ste ešte zvýrazňovali Vašim 
iniciatívnym organizovaním zájazdov po stopách Štefánika 
po celej Európe, i pútavými prednáškami pri rôznych prí-
ležitostiach. Skutočne obdivuhodné pôsobenie! To Štefá-
nikovo krédo“ Veriť-milovať-pracovať“ je hlboko zakotvené 
i vo Vašom živote. Do ďalšieho života Vám prajeme pevné 
zdravie, spokojnosť, neutíchajúci elán, ktorý by prevažná 
väčšina z nás potrebovala. Sme presvedčení, že tak, ako 
po minulé roky sa opäť stretneme v staroturanskom klube 
S MRŠ. Teda v meste, ktoré je Vašim rodiskom, ktoré je na 
Vás hrdé a obdivuje Vás.

Viliam Pagáč a členovia klubu S MRŠ v Starej Turej

vtttv

Peter Uhlík – mladistvý osemdesiatnik
Nielen Štefánikovci na Slovensku, ale aj značná časť 

trenčianskej župy, kde pedagogicky pôsobil a pražskí Slo-
váci, či priaznivci česko-slovenského kultúrneho a historic-
kého kontextu v Českej republike, ako sme si zvykli o sebe 
hovoriť, si v júni pripomínajú osemdesiatku významného 
verejného pracovníka, pedagóga a športovca, ale najmä 
férového chlapa- Mgr. Petra Pavla Uhlíka. Ja by som tiež 
chcel poznamenať, že o pár mesiacov neskôr, 26. októbra 
uplynie plných tridsať rokov, ako som sa s ním zoznámil a od 
tej doby spolupracujem, priatelím a vďačím za veľa, s čím 
obohatil môj život. Bola to nová doba, necelý rok po Nežnej 
revolúcii. Už sme poznali nové časopisy, noviny, ako huby 
po daždi vyrástli nové politické strany, mali sme po prvých 
slobodných parlamentných a komunálnych voľbách, otvo-
rili sa hranice, dalo sa o všetkom hovoriť. Všade sme videli 
kvitnúť kvety, žiariť slnko, v noci svietiť hviezdy, aby som po-
eticky zobrazil ten čas. Nevedeli sme, čo bude znamenať 
transformácia hospodárstva, ako rýchlo sa niektorí preka-
bátia za odborníkov a v nových pozíciách sprivatizujú štátny 
majetok, ako sa objaví nacionalizmus, dôjde k rozpadu Čes-
koslovenska. Vtedy som pracoval v Dome slovenskej kultúry 
a k výročiu republiky federálny premiér Marián Čalfa spon-
zoroval pamätnú tabuľu so Štefánikovým reliéfom. Pri tej 
príležitosti som bol predstavený nášmu hosťovi Mgr.Petrovi 
Uhlíkovi zo Štefánikovej Brezovej pod Bradlom. Vtedy, pri 
čaši vína po odhalení tabule, sme si povedali pár zdvorilých 
slov a v tej chvíli som ešte netušil, že je to začiatok nového 
priateľstva, ktoré pokračuje do dnešných dní. Opakoval by 
som sa, keby som hovoril, čím všetkým ma stretnutia s pá-
nom učiteľom, ako mu hovorím, lebo nielen v prenesenom 
slova zmysle, sa mi ním stal, čím všetkým ma obohatil. Koľ-
ko podnetov, nápadov, ideí priniesol… Ako často vystúpil 
v programoch alebo Štefánikovských podujatiach, na ktoré 
som ho pozval. Koľkým mladým ľuďom zo Slovenska ukázal 
Prahu a koľko speváckych či tanečných školských súborov 
priviedol do Prahy. Na druhej strane ich vystúpenia po jeho 

úvodných slovách predstavili Pražanom aj dnešné mladé 
Slovensko. Nedá mi nespomenúť naše spoločné exkurzie 
či už do Francúzska alebo po Slovensku, vždy po stopách 
M.R.Štefánika alebo ďalších osobností a udalostí prvého 
či druhého odboja. Pripomínam jeho nezištnosť, s ktorou 
rozdáva svoje znalosti, skúsenosti a obohacoval nás nielen 
v Prahe, ale aj na ďalších miestach, kde sme sa s ním stretali. 
Jeho múdrosť, láskavosť a veľkorysosť ma obohatila a som 
mu vďačný za jeho priateľstvo.

Vojtech Čelko
vtttv

  
Milý náš priateľ, milý Peter!

Želáme Ti, nech v ďalších rokoch si duch Tvoj zachová 
farbu a vôňu kvetnú a Tvoj život pri dobrom zdraví nech už 
ide vážnejším krokom. Hoci už neletí vo svojom cvale ako si 
bol zvyklý, no nech je plný šťastia, radosti a pohody. Pri Tvo-
jom obzretí sa do rokov minulých, nech Ťa hreje vedomie, 
že Tvoje pole po celé roky bolo poctivo orané, svedomito 
obrábane robotou vlastných rúk, tvorivosťou ducha, mys-
le- či to bolo slovom, či to bolo perom. Všetko je dobre 
zakorenené, zakvitlo a vyrástlo v život tristoraký. Zo srdca 
sme Ti povďační, že si nás toľké roky viedol po cestách za 
poznaním, rozdával múdre skúsenosti a pripomínal, že pri 
všetkom si vlastný chlebík treba najviac ceniť. Všetko čo si 
robil, si robil, lebo si robiť chcel!!! Nuž oslávme s Tebou ži-
vot plný, krásny! Ten Tvoj!

Klub S MRŠ Košice
vtttv

  
Vážený pán Uhlík pri príležitosti Vášho životného jubilea, 
ďakujem Vám, človeku patriacemu do najbližšieho kruhu 
zakladateľov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, za 
všetko, čo ste pre šírenie odkazu nášho národného hrdinu 
urobili v čase i nečase slovenských dejín. Cez ruky učite-
ľa Uhlíka prešli generácie mladých krajanov. Čo môže byť 
pre pedagóga krajšie, ako keď sa aj po desaťročiach jeho 
žiaci k nemu hlásia a úprimne si ho vážia. V Brezovej som 
bol často toho svedkom. Svedčí to aj o tom, že ste vo veci 
Štefánika išli vždy svojou cestou objektívneho hodnotenia 
nadčasového významu Vášho krajana pre národ. Dôkazom 
toho je aj Vaša bohatá prednášková a publicistická činnosť. 
Zvlášť oceňujem aj Vaše zásluhy o rozšírenie kultúrneho ob-
zoru našich ľudí, vďaka Vaším organizovaným poznávacím 
zájazdom po viacerých európskych krajinách. Do ďalších 
rokov Vám želám pevné zdravie a veľa síl pre úspešné po-
kračovanie vo Vašom poslaní otca zakladateľa a zaslúžilého 
Štefánikovca.

Pavol Kanis
vtttv

  
Ihren besonderen Geburtstag - LIEBER HERR UHLIK - 

möchten wir erst mal zum Anlass nehmen, um Ihnen ein 
herzliches DANKE für die hervorragende Zusammenarbeit 
als Reiseleiter auszusprechen. Wir hoffen, dass wir Sie und 
Ihre netten Reisegruppen bei uns noch oft willkommen 
heißen dürfen.

 Dazu möchten wir Ihnen für das neue LEBENSJAHR-
ZEHNT viele frohe – glückliche Momente bei bester Ges-
undheit wünschen.

Alles, alles Gute und wir freuen uns sehr auf ein baldiges 
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Wiedersehen,
 Ihre Gastgeber vom HAUS MARITA Oetz – Tirol.

Franz und Anneliese Pichler mit dem ganzen Team.
 
 Milý pán Uhlík,
chceme využiť príležitosť Vašich mimoriadnych narode-

nín a vysloviť Vám naše srdečné ĎAKUJEME za mimoriadnu 
spoluprácu s Vami ako vedúcim zájazdov. Dúfame, že Vás a 
Vaše milé cestovné skupiny budeme môcť ešte často u nás 
uvítať.

K tomu by sme Vám chceli do nového desaťročia života 
zaželať mnohé šťastlivé chvíľky pri najlepšom zdraví.

Všetko, všetko najlepšie a tešíme sa veľmi na skoré 
stretnutie.

Vaši hostitelia z HAUS MARITA, Oetz, Tirolsko
Franz a Anneliese Pichler s celým tímom.

Našli sme na internete - prečítali sme za vás  – Našli sme
* Dňa 17. septembra 2019 v obci Bystrička pri Martine bol 
miestnej škole prepožičaný čestný názov „Základná škola 
Alice Masarykovej“. Slávnosť uviedla starostka obce Zden-
ka Maršalová a následne riaditeľka školy Júlia Ogurčáko-
vá oboznámila prítomných s dobročinnosťou Alice Masa-
rykovej, týkajúcej sa školy. V kultúrnom programe vystúpil 
miestny spevácky zbor, absolventi a súčasní žiaci školy. 
Certifikát o prepožičaní čestného názvu škole odovzdal ria-
diteľke prednosta OÚ v Žiline Michal Lavrík a spoločne po-
tom odhalili tabuľu s novým názvom školy. Na slávnostnom 
akte odovzdávania certifikátu sa zúčastnila aj 1. tajomníčka 
Veľvyslanectva ČR na Slovensku Zuzana Marková, vedúci 
odboru školstva Žilinského kraja Dušan Galbavý, Tatiana 
Červeňová viceprimátorka mesta Martin, Ivan Šabo pred-
seda Klubu priateľov TGM a MRŠ, ako aj členovia rodiny 
Masarykovej.

Z histórie školy: V roku 1920 Alica Masaryková navštívila 
miestnu základnú školu, kde sa vyučovanie uskutočňovalo 
vo veľmi ťažkých podmienkach. Pani Masaryková venovala 
škole mnoho učebných pomôcok, ktoré škola potrebovala. 
Pretože už stav budovy školy bol veľmi chatrý, pani Masa-
ryková sa rozhodla venovať 200 tisíc Kč na stavbu novej 
školy. Nová škola bola slávnostne otvorená 28. 10. 1930, na 
výročie vzniku Československej republiky a na školu bola 
umiestnená mramorová tabuľa s textom: „Tento príbytok 
ako na vzor slovenskej školy venovala obci Bystrička pred-
sedníčka Čs. červeného kríža Dr. Alica Masaryková, dcéra 
prvého prezidenta Republiky československej Dr. Tomáša 
Garyka Masaryka, ktorý i so svojou rodinou v zlých časoch 
poroby vinul sa k tejto obci a skrze ňu k Slovensku s láskou 
obzváštnou.“ Táto tabuľa je na škole dodnes. Alica Masa-
rykvá školu často navštevovala, v r. 1931 aj s prezidentom 
T. G. Masarykom. Venovala škole financie na zabezpečenie 
kúrenia a takisto prispievala na mliečnu výživu detí, vďaka 
ktorej deti dostávali denne 2 dcl mlieka a krajec chleba. 
Návštevy trvali až do roku 1948, potom sa vďaka historic-
kým udalostiam musela stiahnuť do úzadia.

* Obranca slovenských záujmov a nositeľ Nobelovej ceny 
za literatúru Björnstjerne Martinius Björnson má v mojmí-
rovskom kaštieli pamätnú izbu – sálu, ktorá bola otvore-
ná 14. júla 2014 pod záštitou ministra zahraničných vecí 
SR Miroslava Lajčka a veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva 
Ingy Magistad. Klasicistický kaštieľ z 18. storočia sa nachá-
dza uprostred chráneného parku, je pompézny, ale má aj 
skutočné hodnoty, ktoré hýbali dejinami. Expozícia je zo-
stavené z 8 celkov – tabúľ, ktoré dokumentujú život, tvorbu 
a odkaz B. Björnsena, ako aj jeho rodinu. Björnsenovi vzdali 
hold významní básnici Ján Smrek a Milan Rúfus a záverečná 
tabuľa je poďakovaním S.H.Vajanského za celý národ v bás-
ni Sklad. Ústredná chodba kaštieľa sa nazýva Chodba to-
lerancie. Sú v nej zobrazené symboly najväčších svetových 
náboženstiev a niekoľko desiatok portrétov spisovateľov, 
filozofov a vedcov.

* Na brezovskom námestí sú dva pamätníky venované vý-
znamným osobnostiam Brezovej pod Bradlom – JUDr. Jáno-
vi Papánkovi, diplomatovi, politikovi, spolutvorcovi Charty 
OSN a diplomatovi JUDr. Štefanovi Osuskému, signatárovi 
trianonskej dohody. Na zadnej strane pamätníka Jána Pa-
pánka je zoznam mien významných rodákov mesta a okolia. 
Pomník mestu darovala Nadácia Jána a Betky Papánkovcov. 
V New Yorku bol slávnostne odhalený 12. októbra 1996. 
Pamätník Štefana Osuského bol odhalený v roku 1999. Au-
torom pamätníkov je akad. sochár Ján Hoffstädter.

* V roku 2014 žiaci Euro Collége Montesquieu z Lýcea Mon-
tesquieu v Narbone, so žiakmi Gymnázia Mateja Hrebendu 
v Hnúšti robili spoločný projekt „Neznámy hrdina – Milan 
Rastislav Štefánik“.

* „Človek veľa vydrží, ak má cieľ “ – výrok československého 
prezidenta T. G. Masaryka je na tabuli, ktorú 13. júna 2019 
odhalili v Bratislave Andej Kiska a starostka mestskej čas-
ti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Priestor pred 
SNM nesie názov Námestie Tomáša Garrigue Masaryka.
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Štvrtého júna tohto roku uplynulo 
sto rokov od podpísania Trianonskej 
mierovej zmluvy, ktorá riešila hranice 
povojnového národného maďarského 
štátu ako nástupcu bývalého Uhor-
ska. Definitívna mierová zmluva s Ma-
ďarskom bola podpísaná až rok po 
ukončení hlavného rokovania mierovej 
konferencie (jún 1919) vzhľadom na 
komplikovanú situáciu v novom maďar-
skom štáte a taktizovanie Maďarska. 
Maďarská vládna politika vyvíjala ma-
ximálne úsilie, aby ešte pred podpísa-
ním mierovej zmluvy mocensky ovládla 
Slovensko. Zúfalo bránila územnú in-
tegritu zaniknutého Uhorska, povojno-
vé územné usporiadanie považovala za 
predbežné a vytrvalo odmietala uznať 
nemaďarským národom a národnos-
tiam právo na sebaurčenie. Zástup-
covia dohody na mierovej konferencii 
15.januára 1920 odovzdali v Paríži ma-
ďarskej delegácii podmienky mierovej 
zmluvy, v ktorej bola príslušnosť Slo-
venska k Československému štátu opäť 
potvrdená.

Maďarská delegácia, ktorú viedol 
gróf Albert Apponyi, prišla na miero-
vé rokovanie do Paríža s predvojnovou 
koncepciou zachovania celistvosti už 
neexistujúceho uhorského štátu. Pod-
mienky mierovej zmluvy predložené 
spojencami označila maďarská delegá-
cia za neprijateľné. Maďarská delegácia 
predložila nové dokumenty, ktoré mali 
dokázať geografickú, kultúrnu, politic-
kú i hospodársku jednotu uhorského 
štátu a škodlivosť jeho rozbitia, ďalej 
mala výhrady proti určeným hraniciam, 
nastolila požiadavku plebiscitu na bý-
valom území uhorského štátu a chcela 
uplatniť návrh na autonómiu Slovenska 
v rámci Maďarska. V máji 1920 miero-
vá konferencia oficiálne odpovedala 
na maďarské pripomienky k mierovej 
zmluve, v ktorej tieto odmietla. Odo-
vzdala Budapešti definitívny text mie-
rovej zmluvy a vyzvala maďarskú vládu, 
aby ju podpísala.

Po rokovaniach trvajúcich viac ako 
pol roka sa oficiálny ceremoniál pod-
pisu uskutočnil v paláci Veľký Trianon 
vo Versailles pri Paríži 4. júna 1920. 
Mierovú zmluvu s Maďarskom podpí-
sali predstavitelia víťazných mocností: 
Spojené štáty americké, Veľká Británia, 

Francúzsko, Taliansko a Japonsko a ich 
spojenci (spolu zastúpených 16 štátov). 
Za Československo zmluvu signovali 
minister zahraničných vecí Eduard Be-
neš a vyslanec vo Francúzsku Štefan 
Osuský. Z hľadiska Československa išlo 
viac-menej o symbolický akt, pretože 
veľmoci Dohody už pred 2 rokmi uznali 
Československo de jure za spojenec-
ký štát, v polovici júna 1919 určili jeho 
hranice a na začiatku roka 1919 celé 
slovenské teritórium patrilo pod suve-
renitu československého štátu. Vďaka 
štvorročnej aktivite nášho zahraničné-
ho odboja, bojovým úspechom a obe-
tiam našich légií, pozícia Českosloven-
ska na mierovej konferencii bola tak 
pevná, že názory víťazných mocností 
v otázke odluky Slovenska od Maďar-
ska boli jednotné a bezproblémové. 
Gróf Apponyi na znak nesúhlasu s mie-
rovou zmluvou požiadal maďarskú vlá-
du o odvolanie z funkcie. Nahradili ho 
minister Ágoston Benárd a vyslanec 
Alfréd Drasche-Lázár, ktorí podpísali 
zmluvu za Maďarsko. Trianonská miero-
vá zmluva definitívne uzavrela uhorskú 
minulosť a medzinárodne kodifikovala 
nové povojnové územné usporiadanie 
medzi novým Maďarskom, ako nástup-
com bývalého Uhorska a jeho susedmi. 
Zmluva potvrdila vznik maďarského 
národného štátu. Akceptovala výsled-
ky národnooslobodzovacieho hnutia 
podrobených národov, ktoré na princí-
pe sebaurčovacieho práva dobrovoľne 
opustili Uhorsko. Trianonská zmluva 
zachránila nemaďarské národy Uhor-
ska pred zánikom v dôsledku realizá-
cie brutálneho maďarského šovinizmu 
v štátnej politike.

Z hľadiska Slovenska historický vý-
znam Trianonskej mierovej zmluvy 
spočíva v tom, že prvý krát vyznačila 
územie Slovenska a potvrdila vyčle-
nenie Slovenska z bývalého Uhorska, 
medzinárodne definovala Slovensko 
ako samostatný a ucelený geografický 
a geopolitický subjekt s presne vyzna-
čenými hranicami. Zmluvou sa napravili 
tisícročné krivdy a utrpenie Slovákov.

Nové Maďarsko sa zaviazalo, že 
bude akceptovať a uznávať povojno-
vé územné usporiadanie a bude plniť 
záväzky vyplývajúce z mierovej zmluvy. 
Podmienky mieru boli tvrdé. Nový ma-

ďarský štát sa musel vzdať 71,5% úze-
mia bývalého Uhorska, ktoré bolo roz-
delené medzi nové nástupnické štáty: 
Československú republiku - Slovensko 
a Podkarpatskú Rus; Rumunské krá-
ľovstvo – Sedmohradsko (Transylvániu) 
a Banát; Kráľovstvo Srbsko-Chorvát-
sko-Slovinské (budúca Juhoslávia) – 
Vojvodinu, Banát; Rakúsko-Burgen-
land. V novom Maďarsku zostalo 7 
miliónov obyvateľov z 20,8 miliónov 
bývalého Uhorska. Maďarsku bolo ulo-
žené zaplatiť vojnové reparácie. Ma-
ďarská armáda nesmela mať viac ako 
35 tisíc vojakov, všeobecná branná po-
vinnosť bola zrušená.

Hoci Maďarsko podpísalo Trianon-
skú mierovú zmluvu a parlament ju 
ratifikoval, s novým územným usporia-
daním sa nezmierilo. Rozhodnutie mie-
rovej konferencie považovalo za krivdu 
spáchanú na národe a za najväčšiu tra-
gédiu novovekých maďarských dejín. 
Trianonská realita bola pre maďarskú 
spoločnosť neočakávanou traumou. 
Komplikovala v minulosti vzťahy Ma-
ďarska k susedným štátom s maďarský-
mi menšinami a negatívne ich ovplyv-
ňuje aj dnes.

Revízia Trianonu sa stala cieľom 
všetkých maďarských vlád. V roku 1927 
uverejnil lord H.S. Rothermere, anglic-
ký konzervatívny politik, sériu článkov 
o údajnej oprávnenosti maďarských ná-
rokov na časti územia Slovenska, Pod-
karpatska a Rumunska dokazujúc, že 
trianonský mier je nespravodlivý. Vlád-
nuce iredentistické sily horthyovského 
Maďarska to využili na rozdúchavanie 
nacionalistických nálad, na organizo-
vanie akcií proti integrite Českosloven-
skej republiky. Československá vláda 
a búrlivé početné protestné zhromaž-
denia na Slovensku ako aj v Čechách 
odmietli túto rothermerovskú politic-
kú akciu. Veľké protirothermerovské 
manifestácie boli v Bratislave (20.au-
gusta), potom v Košiciach a vyvrcholili 
8. septembra v Brne a 15. septembra 
v Prahe.

Na Brezovej pod Bradlom, v rodis-
ku JUDr. Štefana Osuského, signatára 
Trianonskej mierovej zmluvy sa konalo 
18. septembra 1927 zhromaždenie na 
podporu nedotknuteľnosti ustanovení 
Trianonského mieru. Účastníci zaslali 

Sto rokov od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy
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pozdravný telegram prezidentovi re-
publiky a prijali rezolúciu proti akcii lor-
da Rothermera, ktorú podpísalo 1196 
účastníkov. Hlavný organizátor a rečník 
zhromaždenia bol Štefan Halabrín (sta-
rý otec autora tohto článku), ktorý ako 
národne uvedomelý Slovák - Pansláv 
bol maďarskou vrchnosťou prenasle-
dovaný.

Nemožno nezdôrazniť nezmazateľ-
nú osobnú úlohu, ktorú zohral Štefan 
Osuský pri koncipovaní zmluvy s Ma-
ďarskom. Ako generálny tajomník čes-
koslovenskej delegácie bol poverený 
pripravením nielen celej zmluvy, ale aj 
od roku 1919 vedením rokovaní na mie-
rovej konferencii, keď československý 
minister zahraničných vecí Eduard Be-
neš už v tom čase nebol prítomný v Pa-
ríži. Životné udalosti sú často nepred-
vídateľné, tak tomu bolo aj u Štefana 
Osuského (1889-1973). Na osobný zá-
sah uhorského ministra kultúry a výuč-
by grófa Alberta Apponyiho roku 1905 
bol mladý študent vylúčený z bratislav-

ského evanjelického lýcea i z ostatných 
uhorských stredných škôl. O 15 rokov 
neskôr (keď medzitým v roku 1916 
ukončil vysokoškolské štúdium v USA) 
sa situácia zmenila a Osuský viedol, 
ako reprezentant nového suverénneho 
štátu, rokovania s grófom Apponyim, 
ktorý zastupoval porazené Uhorsko. 
Osuský na podpísanie Trianonskej mie-
rovej zmluvy spomínal: „Na jedno ne-
zabudnem. Keď som o trištvrte na päť 
4.júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno 
Trianon napísal moje meno, vedel som, 
že podpisujem vyúčtovanie slovenské-
ho národa z bývalým Uhorskom, vyúč-
tovanie účtov popísaných od vrchu až 
dolu krvou, utrpením a biedou môjho 
národa. A toto vyúčtovanie je večné.“

Z príležitosti 90. výročia podpísania 
Trianonskej mierovej zmluvy sa kona-
lo 4. 6. 2010 v Brezovej pod Bradlom 
pred pomníkom JUDr. Štefana Osuské-
ho zhromaždenie občanov iniciované 
Spoločnosťou Milana Rastislava Štefá-
nika (pod vedením autora tohto člán-

ku). Prijalo vyhlásenie, ktoré odmietlo 
znevažovanie a spochybňovanie Tria-
nonskej zmluvy, ako sa to deje v Maďar-
sku. Vyhlásenie uverejnila 7. júna 2010 
Slovenská tlačová agentúra. Akcia bola 
reakciou na rozhodnutie maďarského 
parlamentu 31. mája 2010, že výročie 
podpisu zmluvy sa bude každoročne 
pripomínať pamätným dňom ako Deň 
národnej spolupatričnosti. Naviac rok 
2020 je Rokom národnej spolupat-
ričnosti. Potvrdzuje sa, že Maďarsko sa 
ani po 100 rokoch nezmierilo so záver-
mi Trianonskej mierovej zmluvy. Minis-
terstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR vo svojom tohtoročnom 
stanovisku zdôrazňuje, že výročie by 
nemalo byť jatrením starých rán a usta-
vičným pestovaním bolestivých tráum. 
Ďalej uvádza, že všetci príslušníci ná-
rodnostných menšín na Slovensku sú 
plnoprávnymi občanmi Slovenskej re-
publiky. (Literatúra autora)

Igor Riečanský

STO ROKOV OD TRIANONU
(Aktuálna reflexia)

V júni 1990 som sa v Paríži zúčastnil na valnom 
zhromaždení „Spoločnosti na pamiatku M. R. Štefáni-
ka“. Sedenie sa uskutočnilo v reprezentačnej sále čes-
koslovenského veľvyslanectva, v tieni Eiffelovej veže 
na ulici Charlesa Floqueta 15. Teda tam, kde prijímal 
diplomatov aj JUDr. Štefan Osuský (1889-1973), veľ-
vyslanec ČSR vo Francúzsku, narodený v Brezovej roku 
1889.

Súčasťou môjho pracovného programu bola aj náv-
števa Versailles so známym zámkom a parkom, fontá-
nami a kanálmi, kde bola po prvej svetovej vojne pod-
písaná mierová zmluva medzi Dohodou a Nemeckom. 
V areáli je aj zámok Grand Trianon, kde sa podpisom 
4. júna 1920 potvrdila medzinárodná zmluva o roz-
pade Uhorska, vzniku Maďarska s územnými stratami 
a vymedzenými hranicami. Tú, medzi Českosloven-
skom (dnes Slovenskom) a Maďarskom, podpísali za 
našu stranu minister zahraničných vecí Eduard Beneš 
a mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister Šte-
fan Osuský. Cítil som chvenie, keď som sa rukou do-
týkal stien pamiatky, obloženej ružovým mramorom. 
Spomenul som si na ďalšieho krajana, diplomata Iva-
na Krnu (1891-1961) z Myjavy, v Trianone osobného 
tajomníka Štefana Osuského, ako Brezovčanovi hneď 
po podpise zmluvy stískal pravicu, ktorou historic-
ký dokument signoval. Neskôr o tom Krno povedal: 
„Osuského nezlomná vôľa, jeho vytrvalá energia tri-
umfovali…“. Zaujímavosťou bolo moje stretnutie so 
slovenskými Maďarmi, ktorí prišli nejakou cestovkou 

pripomenúť si 70. výročie „trianonskej tragédie“, kto-
rá ich vraj pripravila v domovskej krajine o dve tretiny 
obyvateľov a územia, do ktorého počítali aj Slovensko, 
teda Felvidék.

Vtedy vo mne skrsla myšlienka, že o danej prob-
lematike naši ľudia na Slovensku, na rozdiel od ma-
ďarských spoluobčanov, len málo vedia. Preto som 
v nasledujúcich rokoch zorganizoval dva tematické zá-
jazdy pre viac ako deväťdesiat členov Spoločnosti M. 
R. Štefánika do Paríža, Meudonu a Versailles, aby sa 
okrem iného, s danou témou oboznámili, lebo zmluva 
podpísaná o „trištvrte na päť“, bola podľa Osuského, 
„zúčtovaním môjho národa s bývalým Uhorskom, ur-
čila južnú hranicu s Maďarskom; potvrdila jestvujúci 
stav historickej spravodlivosti a utvorila predpoklady 
novým štátom uplatniť sa v zmenených európskych 
podmienkach“.

Tohoročnej oslavy storočnice Trianonu v rodisku Š. 
Osuského sa za Správnu radu Spoločnosti M. R. Šte-
fánika zúčastnili P. Novotňák, M. Gallová, B. Neumair, 
J. Tatara, za domáci klub S MRŠ A. Hrušková, J. Šuba 
a P. Uhlík. Zo známejších členov S MRŠ prišli aj man-
želia Naďovičovci z Trenčianskych Stankoviec a Ján 
Skovajsa z Dolného Srnia či Ján Danek z Bratislavy. Po 
položení kvetov k Pamätníku Dr. Štefana Osuského na 
brezovskom Námestí generála, doktora Milana Rasti-
slava Štefánika, zúčastnili sa prítomní na vernisáži vý-
stavy k mierovej zmluve, podpísanej v Trianone 4. júna 
2020, ktorú pripravil Historický ústav SAV v spolupráci 
s Múzeom Dušana Jurkoviča v Národnom dome Šte-
fánikovom.

Peter Pavel Uhlík
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Výstava
„Trianonská mierová zmluva 1920, 

versaillský systém a Slovensko“ 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová 
pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti Pod Brad-
lom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča pripravili vernisáž pa-
nelovej výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, versaillský 
systém a Slovensko.

„Na jedno nezabudnem. Keď som o trištvrte na päť dňa 
4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno Trianon napísal svo-
je meno“. Štefan Osuský 
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Brezovej pod Bradlom, 
rodisku signatára Trianonskej mierovej zmluvy diplomata 
Štefana Osuského, 4. júna 2020 o 16.45 hod. – na minú-
tu presne na 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej 
zmluvy. Pripomenuli sme si ňou podpis zmluvy, ktorá sa 
stala symbolom medzinárodného uznania existencie Slo-
vákov ako moderného európskeho národa. Vernisáže sa 
zúčastnili veľvyslanec Francúzska v SR Jeho Excelencia 

Christophe Léonzi, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho 
dedičstva ministerstva kultúry Radoslav Ragač, riaditeľ His-
torického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomír Mi-
chálek, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea 
Branislav Panis, delegácia Spoločnosti M. R. Štefánika na 
čele s predsedom Petrom Novotňákom a ďalší ctení hostia. 
Účastníci vernisáže položili kvety k Pamätníku Štefana Osus-
kého na brezovskom námestí. V programe s príhovorom vy-
stúpil veľvyslanec Francúzska v SR Christophe Léonzi. Zdô-
raznil demokratický charakter vtedajšieho Československa, 
ktorého: „vtedajšia ústava vytvorila dôležitý právny stav aj 
pre súčasnosť a súčasnú ústavu Slovenskej republiky. Ak by 
sa podpis zmluvy neudial, možno by sme v súčasnosti v ta-
komto štáte nežili.“

Za domácich prehovoril primátor Brezovej pod Bradlom 
Jaroslav Ciran. Výstavu podrobne predstavil jej autor Ma-
tej Hanula z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. 
Program umelecky dotvorili prednesom veršov pani Viera 
Dobrovodská a hrou na flautách sestry Tamara a Alexandra 
Menkynové. Nasledovala prehliadka výstavy umiestnenej 
v priestore Múzea Dušana Samuela Jurkoviča. Výstava bude 
v múzeu prístupná do 5. júla.

M. Valihora

NOMEN EST OMEN
Vďaka osudu sa ku mne dostala sprá-
va“ Milan Štefánik býva na južnom Slo-
vensku, v malej dedinke Vlkas. Sprvu 
som to len registrovala, ale ako sa 
priblížill Rok M.R.Štefánika, čím ďalej, 
tým viac som bola zvedavá na nosite-
ľa tohto mena. Už aj preto, že som sa 
neraz stretla s mnohými „bratrancami“ 
M.R.Štefánika.
Pri stretnutí Predsedníctva S MRŠ s ve-
dením Slovenskej ústrednej hvezdárne 
v Hurbanove vo februári 2020 sme si 
s p. Štefánikom dohodli stretnutie.
Privítal nás pán nižšieho vzrastu-meno-
vec, Milan Štefánik. Z jeho rozprávania 
sme sa dozvedeli, že už vyše 25 rokov 
je zberateľom artefaktov o svojom „ 
menovcovi“. Pán Milan nám povedal, 

že žiadne pokrvné puto ho so Štefáni-
kom nespája. Je však celkom obvyklé, 
že menovcov spája niečo iné… napr. 
zberateľstvo. Impulz k tomu prišiel za-
ujímavo: manželka pána Štefánika po-
chádza z podbradlianskeho kraja, z de-
dinky Osuské.
Prvým zberateľským artefaktom M. Šte-
fánika bol reliéf, dar od kamaráta. Dnes 
je inštalovaný v mramore. Má priate-
ľov, ktorí chodia na burzy starožitností 
a občas mu niečo prinesú. Pýtam sa na 
počet artefaktov: odpoveďou je slovo „ 
veľa“ ale zatiaľ netriedených, len skla-
dovaných. Na to príde rad neskôr. Má 
totiž v úmysle vytvoriť malé múzeum. 
„Ale čo si najviac cením, sú knihy v za-
matovom prebale z roku 1938 o živote 
M.R.Štefánika“ - hovorí. No, ale možno 
by múzejníkov potešil aj inými artefak-
tami- platidlá mince, pohľadnice, pla-

gáty, medaile…
Zo zaujímavých príhod jeho života snáď 
môžeme uviseť: chodieva na Bradlo 
klásť kvety, nie však s oficiálnou delegá-
ciou, ale s rodinou. Vzhľadom na sku-
točnosť, že raz nestihol do stanovenej 
hodiny prísť k mohyle, nechceli ho po 
začatí slávnosti pustiť. Po predložení 
občianskeho preukazu a prečítaní mena 
sa dostal bližšie k mohyle a kvety mo-
hol položiť.
NOMEN EST OMEN…. meno je zna-
menie. Poznáte osobu, ktorá podobne 
ako náš priateľ má meno Milan Štefánik 
alebo Rastislav Štefánik? Napíšte nám 
o nich. Spoločnosť M.R.Štefánika mala 
svojho člena Milana Rastislava Černíka, 
ktorý pochádzal z Moravy a obe mená 
„dostal“ na pamiatku Milana Rastislava 
Štefánika.

- mg -
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Významné ocenenie slovenskej 
škole v Sarvaši
Úrad pre zahraničných Slovákov v Bratislave udelil pamätnú 
medailu pri príležitosti sedemdesiateho výročia slovenskej 
základnej škole, materskej škôlke a kolégiu v Sarvaši v Ma-
ďarsku, na ktorej v rokoch 1894-1898 študoval a maturoval 
Milan Rastislav Štefánik. Medailu z rúk predsedu úradu Jána 
Varša prevzala 23. januára 2020 riaditeľka školy pani Zuzana 
Nemčoková. Predseda Úradu Ján Varšo pri tejto príležitosti 
ocenil školu ako jedno z centier slovenskej dolnozemskej 
vzdelanosti a spomenul aj jej zásluhy o udržanie povedomia 
a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí. Pri tejto príležitosti 
predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v Českej republike dr. 
Vojtech Čelko písomne zagratuloval pani riaditeľke Zuzane 
Nemčokovej, ktorá sa za gratuláciu poďakovala. Vo svojej 
odpovedi vyjadrila prianie, aby spolupráca slovenskej školy 
v Sarvaši so Spoločnosťou M. R. Štefánika v Českej republi-
ke naďalej pokračovala.
Úprimne sme sa tomuto oceneniu sarvašskej škole poteši-
li, lebo máme príležitosť sledovať od roku 1990 úspechy 
školy, ktorá okrem iného, v čase riaditeľovania pani Zuzany 
Medveďovej, prešla náročnou a veľkorysou rekonštrukciou 
svojich priestorov.
V článku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bolo spo-
menuté mnohé – dokonca aj reprodukovaná soška M. R. 

Štefánika, ktorá je inštalovaná na budove školy a ktorá sa 
stáva aj miestom návštevy mnohých Slovákov a Čechov 
prechádzajúcich Sarvašom, ktorých zaujíma toto miesto, tak 
významne spojené s osobnosťou spoluzakladateľa Česko-
slovenskej republiky a tvorcu československých légií v ro-
koch prvej svetovej vojny. Nedočítali sme sa v ňom, že sme 
to boli my, Spoločnosť M. R. Štefánika v Prahe, ktorá inicio-
vala a zariadila, že 26. novembra 1991 federálny premiér 
Marián Čalfa a podpredseda slovenskej vlády Martin Porub-
jak odhalili na budove školy pamätnú tabuľu so Štefániko-
vou soškou. Pri tej príležitosti bola podpísaná dodnes plat-
ná dohoda o spolupráci s Jánošom Folytánom, vtedajším 
riaditeľom školy a Dr. Vojtechom Čelkom, riaditeľom Domu 
slovenskej kultúry v Prahe a predsedom Spoločnosti M. R. 
Štefánika.
Bola to vtedy veľmí významná udalosť v živote mesta, kto-
rú ocenil aj vtedajší primátor Sarvaša László Demeter, ktorý 
poukázal nielen na svoje korene, ale aj význam slovenskej 
menšiny v živote mesta. Okrem neho sa slávnosti zúčastni-
li vtedajší československý veľvyslanec v Maďarsku doc. Dr. 
Rudolf Chmel, čestný predseda Demokratickej strany dr. 
Martin Kvetko, maďarský minister bez torby Ferenc Nagy, 
francúzsky veľvyslanec v Budapešti, predseda medzinárod-
nej spoločnosti pre uctenie pamiatky M. R. Štefánika gróf 
Ján Dobrzenský, predstavitelia cirkví a zástupcovia rôznych 
slovenských korporácií v Maďarsku.

Vojtech Čelko

Bolo to už dávno – pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď sa 
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici zrodil zaují-
mavý projekt. Popredné osobnosti pedagogického života 
mesta začali „akoby mapovať mesto a blízky región a jeho 
osobnosti. Projekt dostal názov „Čím by bola Banská Bys-
trica bez nich?“ Počas plynutia rokov Štátna vedecká kniž-
nica v spolupráci s UMB, mestom, kultúrno – výchovnými 
a vzdelávacími organizáciami predstavila niekoľko desiatok 
zaujímavých osobností. Z týchto podujatí vznikli dve publi-
kácie a niekoľko desiatok malých bibliofílií. Nebolo by cel-
kom pravdivé povedať, že aj Spoločnosť Milana Rastislava 
Štefánika bola pri tom, ale nebola by to celkom nepravda. 
Aj Krajská hvezdáreň dostala možnosť pozývať na tieto 
podujatia osobnosti vedy – fyziky, astronómie a pri ich roz-
hovoroch s nimi vždy sa „vlúdila“ otázka „Kedy a čím Vás 
oslovil a oslovuje Milan Rastislav Štefánik?“ Na túto otázku 
naši hostia odpovedali veľmi zaujímavo. Od prvého stretnu-
tia s už nežijúcou osobnosťou – M.R.Štefánikom – uplynulo 
viac ako 20 rokov. Bolo to pri 120. výročí narodenia Mila-
na Rastislava Štefánika. Vyšla prvá bibliografia o ňom, malý 
zborník zaujímavostí „Muž Slnka“, Banskobystričania si 
mali možnosť pozrieť výstavu, ktorú koncipoval prof. Matúš 
Kučera a malým prídavkom bola pekná skladačka.
Po dvadsiatich rokoch sme sa – 2. decembra 2019 – opäť 
stretli v sále Štátnej vedeckej knižnice. Prišli vzácni hostia, 
vzdali sme hold už nežijúcim osobnostiam, ktoré formovali 
naše názory, úprimne sme priali úspechy tým žijúcim a do 
života sme okrem bibliografie osobností uviedli aj rozsiahle 
dielo „Bibliografia M.R.Štefánika“. Okrem rektora UMB Vla-
dimíra Hiadlovského knihu uviedla s veľkým poďakovaním 

aj praneter M.R.Štefánika Tamara Dudášová.
ooo

A mali sme opäť možnosť pozvať viaceré osobnosti fyziky (a 
astronómie), ktorým som opäť položila otázku „Kedy a čím 
vás oslovil a oslovuje Milan Rastislav Štefánik?“ Hoci nie 
všetci mali možnosť prísť, odpovede nám napísali. Myslím, 
že boli a sú zaujímavé.

RNDr. Juraj Zverko DrSc.
Odpoviem stručne jeho vlastným výrokom: “Bez účinnej 
energie nebudem môcť zdolať tisícoraké prekážky, ktoré sa 
mi stavajú do cesty. Ale ja ich zdolám, pretože ich zdolať 
chcem.“

Osobnosti Banskobystrického regiónu
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Plk. gšt. v. v. Ing. Ivan Bella, letec-kozmonaut SR
Osobnosť generála Dr. Milana Rastislava Štefánika som za-
čal intenzívne vnímať až v čase prípravy na kozmický let, 
keď sa rozhodovalo, že naša vesmírna misia ponesie jeho 
meno. Odvtedy zisťujem, že nás spája veľa spoločného. Bol 
to letec, vojak, diplomat, vedec, politik. Nielen to, čo do-
siahol vo všetkých oblastiach svojej činnosti, ale hlavne to, 
ako to dosiahol, je motivujúce aj v dnešnej dobe. Nikdy to 
nemal v živote jednoduché a musel prekonávať veľké pre-
kážky. Neodradilo ho to a šiel odhodlane za svojim cieľom. 
Počas svojho relatívne krátkeho života stihol toho toľko, čo 
iní nestihnú ani za sto rokov. Dokázal pracovať pre národ, 
ale aj užívať si žiť. Napriek tomu, čo v živote dosiahol, ostal 
človekom.

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
S osobnosťou M.R.Štefánika som sa stretol už v detstve. 
Moja mama, čiastočná vojnová sirota, trávila veľa času 
u svojej tety a uja Valáškovcov, ktorí prevzali po rodičoch 
M.R.Štefánika farnosť v Košariskách. Literatúra, fotografie 
a spomienky na M.R.Štefánika boli „koloritom“ môjho do-
spievania vrátane frustrácie, ktorá vyplývala z jeho hanobe-
nia a osočovania vtedajším režimom. Neskôr som si o ňom 
veľa prečítal, dozvedel sa z rozprávania. V mojich očiach je 
človekom, ktorý nepoznal prekážky. Takmer bez zastave-
nia išiel z jedného veľkého projektu, či už astronomického, 
politického alebo vojenského, do druhého. Jeho vnútorný 
motor ho hnal vpred a zároveň spaľoval. Pri súčasnej deľ-
be práce a fragmentácii spoločenského úsilia ťažko hľadať 
k nemu paralelu. Máme samozrejme podnikavých a aktív-
nych ľudí, ale nepoznám a možno ani vzhľadom na predo-
šlú poznámku nemôžem poznať osobnosti, ktoré majú taký 
veľký akčný rádius a ktoré vyplnili v spoločenskom živote 
taký veľký priestor.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Mojim prvým kontaktom so Štefánikom bola dvojzväzková 
kniha spomienok a postrehov o generálovi a astronómovi 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú redigoval dr. Štefan 
Osuský a Bohdan Pavlu. Kniha vydaná Slovenským naklada-
teľstvom v roku 1938 trónila v našej knižnici a vzbudila môj 
záujem o astronómiu. Štefánika chápem ako komplexnú 
osobnosť. Bol to predovšetkým štátnik, ktorý mal rozhodu-
júci vplyv na vzniku Československa na troskách monarchie. 
Bol aj vojak, ktorý požíval úctu francúzskeho najvyššieho 
velenia. Ale to všetko vyplynulo z jeho úspešnej vedeckej 
kariéry. Keby mu do nej nezasiahla prvá svetová vojna, urči-
te by bol významným svetovým astronómom.Napriek tomu, 
že mu bolo dopriatych len pár úvodných rokov vedeckej 
praxe, dokázal publikovať v časopise The Astrophysical 
Journal, čo je aj dnes mimoriadna udalosť. Jeho opakova-
teľné namáhavé výstupy na observatórium na Mont Blancu 
svedčia o obrovskej vôli a sebadisciplíne.

Doc. RNDr. Pavel Paľuš, CSc.
Milan Rastislav Štefánik sa dostal do môjho povedomia cez 
knihu, ktorá ma zaujala opisom bohatej aktivity. Bol diplo-
matom, generálom, pilotom a pre mňa v neposlednom rade 
bol astronómom. Venoval sa pozorovaniu hviezd a Slnka na 
popredných svetových pracoviskách. Práve táto činnosť ma 
oslovila už ako žiaka základnej školy. Ako chlapec v dedinke 
Ľuboriečka som dostal darček od mojich rodičov a tým bola 
knižka v modrom plátenom obale o Štefánikovi. Možno ma 
to trochu viedlo alebo úplne naviedlo? na cestu astronó-
mie. Jeho aktivity boli pre mňa impulzom k štúdiu fyziky, 
najmä fyziky Slnka. Šírenie týchto poznatkov prostredníc-

tvom prednášok na rôznych univerzitách doma i v zahraničí 
prispelo k rozvoju astronómie. Napríklad na Univerzite Ko-
menského v Bratislave vznikla katedra astronómie a vybu-
dovalo sa experimentálne pracovisko v Modre.

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Na Štefánikovi obdivujem jeho všestrannosť, tvorivosť, za-
nietenie pre vedu, ale aj jeho schopnosť žiť plnohodnotným 
spoločenským životom, podstatne ho ovlyvňovať a pro-
stredníctvom toho prispieť k prevratným politickým zme-
nám.

RNDr. Milan Lapin, CSc.
M.R.Štefánikovi vďačím za svoje meno, presnejšie pove-
dané moji starí rodičia i rodičia boli uchvátení osobnosťou, 
činnosťou a poslaním M.R.Štefánika. Často mi hovorili, že 
mi dali meno na jeho počesť a želali si, aby som aj ja bol tak 
trochu slávny ako gen. Štefánik. Niečo málo som si o ňom 
prečítal v starších knihách a novinách, ktoré moji starí ro-
dičia uchovali v skrini. Až neskôr, po roku 1968 som si mo-
hol trošku detailnejšie preštudovať životopis a činnosť MRŠ 
a dozvedel som sa, že nebol iba generálom a politikom, ale 
aj astronómom a meteorológom. Aj ja som študoval mete-
orológiu a klimatológiu na UK a s pozorovaniami som začal 
v roku 1960 – a nebolo to kvôli MRŠ, ale na popud svojho 
otca, ktorý bol ovocinárom a vinohradníkom a tiež vďaka 
učiteľovi zemepisu. Po roku 1989 som navštívil s mojimi 
deťmi a vnúčencami niekoľkokrát mohylu MRŠ na Bradle, 
Ivanku pri Dunaji. Štefánik zahynul veľmi mladý, ale stihol 
počas svojho krátkeho života pre Slovensko urobiť viac, ako 
iní politici za 3 roky. Aj preto bude M.R.Štefánik vzorom nie-
len pre mňa, ale aj pre moje deti a vnúčatá.

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
M.R.Štefánik bol neobyčajný človek hlavne pre jeho obdi-
vuhodnú všestrannosť. Nazval by som ho slovenským Leo-
nardom da Vinci. Za svoj krátky, ale veľmi plodný život sa 
dokázal venovať mnohým činnostiam a vždy na tej najvyššej 
úrovni. Bol rešpektovaným vedcom, politikom, cestova-
teľom, pilotom, vo francúzskej armáde sa stal generálom 
a hlavne dokázal byť kľúčovým politikom pri založení Čes-
koslovenska, kde Slováci po prvýkrát mohli žiť v demokra-
tickom štáte a rozvíjať svoju svojbytnosť. Ďalšou obdivu-
hodnou vlastnosťou Štefánika bola pracovitosť a najmä 
húževnatosť. Je výnimočné, že aj pri podlomenom zdraví 
niekoľkokrát“vyliezol „na Mont Blanc, aby mohol robiť as-
tronomické pozorovania. To je obdivuhodný výkon aj pre 
trénovaného človeka s dnešným kvalitným výstrojom a nie 
ešte pre nie celkom zdravého človeka, vystrojeného na 
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takýto výstup veľmi biedne. S radosťou som privítal, že si 
Slováci zvolili práve Milana Rastislava Štefánika za najväč-
šieho Slováka.Bola to správna voľba, ale tiež ukážka toho, 
že Slováci dokážu oceniť ľudské a morálne kvality ľudí, ktorí 
si to zaslúžia.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Moja odpoveď na položenú otázku, po dlhšom venovaní sa 
M.R.Štefánikovi je nasledovná: Čím viac o Štefánikovi viem, 
tým menej Štefánikovi rozumiem. Bol to však veľký človek, 
ak nechcem použiť slovo génius, ktorý a nerodí každý deň. 
Inteligentný, skromný, pracovitý, tvorivý, chorľavý, niekedy 
sklamaný, životom ťažko skúšaný, ale po páde dokázal vždy 
vstať. Človek, ktorý mal svoj cieľ, svoju víziu, za ktorým vy-
trvalo a odhodlane išiel, zdolávajúc niekedy až neprekona-
teľné prekážky. Z jeho mnohých citátov mi najviac imponuje 
“Veriť – milovať – pracovať.“

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Se jménem M. R. Štefánika jsem se poprvé setkal na poš-
tovních známkách, jež byly v Československu vydány k první 
poválečné oslavě vzniku ČSR 28. října 1945. Byly to por-
tréty TGM (50 h), Edvarda Beneše (60 h) a Milana Rastislava 
Štefánika (80 h). Věděl jsem od rodičů, že tito tři muži se 
nejvíce zasloužili o vznik naší republiky v r. 1918. Podle těch 
rozdílných cen známek jsem usou-
dil, že Štefánik byl z nich nejvýznamnější. 
Můj obdiv k Štefánikovi dále vzrostl, když jsem se vzápě-
tí dozvěděl, že byl původním vzděláním astronom, pro-
tože jsem se už na Vánoce 1944 rozhodl, že budu astro-
nomem. Postupně jsem se dozvídal o jeho sice krátké, 
ale velmi úspěšné astronomické kariéře, kdy působil na 
francouzské observatoři v Meudonu u Paříže, ale vyjíž-
děl odtud na expedice zejména na tehdejší hvězdárnu 
na vrcholu Mt. Blancu, což byla tehdy suverénně nejvýše 
položená hvězdárna na světě. Organizoval několik vý-
prav za úplným zatměním Slunce například do Tur-
kestánu (dnes Uzbekistán), ale také až na Tahiti, kde 
hvězdárnu vybudoval. Získal tak už v r. 1907 nejvyšší fran-
couzské astronomické vyznamenání - Janssenovu cenu. 
Několik let před začátkem I. světové války začal budovat ve 
francouzských zámořských državách radiotelegrafické a me-
teorologické stanice, což Francii pomohlo za války se svými 
koloniemi udržovat spojení. Štefánik se už z dob svých studií 
znal s prof. Masarykem a když se dozvěděl, že Masaryk odešel 
do exilu, aby začal připravovat vznik samostatného českého 
státu, navázal kontakty s ním i s jeho pravou rukou Dr. Edvar-
dem Benešem. Předestřel jim svůj ideál společného státu se 
Slovenskem a díky svým kontaktům s francouzskými a italský-
mi politiky jim připravil půdu pro jednání na nejvyšší úrovni. 
Sám se během války pro projekt společného státu Čechů 
a Slováků angažoval s nesmírným nasazením až do úplného 
vyčerpání. Právě jemu se podařil husarský kousek, že čeští 
a slovenští vojáci, kteří bojovali na východě proti Rusku, na 
jihu proti Itálii a na západě proti Francii a Británii začali pře-
bíhat na opačnou stranu fronty a tak vznikly čs. legionářské 
jednotky, které dohromady čítaly na 100 tis. mužů. Štefánik 
prosadil, že tak vznikla uznávaná armáda státu, který do-
sud právně neexistoval a přitom to byli vojáci velmi zdat-
ní a nesmírně motivovaní. Něco takového světové dějiny 
nepamatují.Možno povedať, že „Slováky zachránil, Čechum 
pomohl.“
Takže má dětská představa, že Štefánik byl hlavní hybatel 
událostí při vzniku ČSR, se fakticky potvrdila. Jeho tragic-
ká smrt byla šokem pro všechny Čechoslováky, jak o tom 
svědčí okolnost, že už 29. 6. 1919 odhalili čeští sokolové 

na návrší u Mnichovic Štefánikovu mohylu, která připomíná 
také padlé čs. legionáře. Mohyla byla uchráněna jak před 
nacisty, tak před komunisty a letos jsme slavili už 100. vý-
ročí její existence. (Mnichovice leží pouhé 4 km od Hvěz-
dárny v Ondřejově, kde dnes pracuje největší český astro-
nomický dalekohled). Díky českým astronomům na Kleti 
nese planetka č. 3571 jméno Milanštefánik. Nově otevřená 
hvězdárna v Praze na Petříně byla hned při svém otevření 
v r. 1928 pojmenována jako Štefánikova, ale nacisté to hned 
po příchodu do Prahy v r. 1939 zakázali. V r. 1945 se jméno 
Štefánikova vrátilo, ale v r. 1949 bylo komunisty opět zaká-
zano a povoleno až v r. 1968, aby bylo o rok později znovu 
zakázáno až do r. 1990. Letos tedy slavíme zatím nejdelší 
souvislé období Štefánikovy hvězdárny.

Ale dajme slovo aj vtedajšej riaditeľke ŠVK, PhDr. Oľge 
Laukovej, PhD.
Stretnutie s M.R.Štefánikom v roku 1968… ako študenti pri-
pravujúci sa na skúšku dospelosti, vďaka triednemu profe-
sorovi Pavlovi Hrčkovi sme navštívili Mohylu na Bradle a tu 
som začala nasávať prvý a pravdivý obraz o politikovi, mu-
žovi všestranných rozmerov európskeho významu. Hana Po-
nická, spisovateľka, zapálená šíriteľka myšlienok dejinného 
významu, poslania, životného príbehu a osudu bola osob-
ne blízkou s jeho snúbenicou Giulianou Benzoni. Osobný, 
priam rodinný vzťah sme si vytvorili v ŠVK s Hanou Ponic-
kou, čo sa premenilo na viac ako desiatku profilových, celo-
slovenských podujatí na príprave a organizácii sa podieľala 
i Krajská hvezdáreň a menovite Mgr. Mária Gallová. Cyk-
lus stretnutí Osobnosti nezabúda a pripomína si ako malé 
Slovensko má veľké osobnosti, akými bol aj Milan Rastislav 
Štefánik – muž Slnka, ktorého poslanie presiahlo hranice na-
šej vlasti a v pamäti národa má svoje prvenstvo.

Bolo pre mňa cťou byť účastníkom týchto podujatí, spre-
vádzať Osobnosti ich životom a prácou, nazrieť do ich zá-
ľub…Počas 20 rokov som položila mojim vzácnym hosťom, 
dobrým priateľom, vždy aj jednu a tú istú otázku. A teraz 
vyvstala zatiaľ tá posledná. Bola aj naša Spoločnosť Milana 
Rastislava Štefánika pri týchto podujatiach – alebo nebola? 
Nech si odpoviem akokoľvek, ja za možnosť byť pri tom, 
úprimne ďakujem.

Mária Gallová

Rodný kraj M. R. Štefánika – Kopanice
na Myjave

ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci spolu s ďalšími organizátor-
mi pozývajú základné školy a základné umelecké školy 
zapojiť sa do 8. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom 
Memoriál M. R. Štefánika s podtitulom Štefánikove 
cesty za poznaním – Rodný kraj M. R. Štefánika – Ko-
panice na Myjave. Pozývame školy spojiť sa v myšlien-
ke šírenia odkazu M. R. Štefánika a výtvarne zobraziť 
malebný kraj Západného Slovenska – Kopaníc, ktoré sú 
hrdé na svojho rodáka Milana Rastislava Štefánika stoja-
ceho pri samom zrode Československa. Žiaci môžu svo-
jím výtvarným prejavom zachytiť miesto jeho večného 
odpočinku na Bradle, rodný dom, rodnú obec Košariská 
či malebnosť kraja.
Výtvarné práce je potrebné zasielať do konca októbra 
2020 na adresu ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 
984 03 Lučenec.
Viac informácií na www.zsstefanikalc.edupage.org
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Martin Kostelný (1850 – 1927) patrí síce k menej zná-
mym, ale určite nie nevýznamným slovenským učiteľom 
druhej polovice 19. storočia. Slovenská historiografia, Šte-
fánikovi životopisci a ani historici školstva si jeho osudy a 
učiteľské pôsobenie nevzali pod drobnohľad, hoci už len 
fakt, že bol učiteľom Milana Rastislava Štefánika by mal byť 
dôvodom pre podrobnejšie historické bádanie. Veď prá-
ve rodina a škola a v nej učiteľ tvoria v mladej duši zákla-
dy charakteru, jeho budúcu osobnostnú výbavu. K životu 
a učiteľskej práci M. Kostelného máme nateraz pomerne 
málo spoľahlivých informácií, a tak aj obraz o ňom nie je 
vyčerpávajúci a celkom presný, ale napriek tomu zaujímavý 
a presvedčivý a možno bude aj inšpiráciou pre ďalšie skú-
manie. Spomienka chce byť krátkym príspevkom k dejinám 
slovenského učiteľstva druhej polovice 19. storočia i k šte-
fánikovskej historickej spisbe.

Martin Kostelný sa narodil 4. októbra 1850 v Brezovej 
pod Bradlom, dnes okr. Myjava. Jeho rodinné a sociálne 
pomery bližšie nepoznáme. Môžeme sa len domnievať, že 
boli skôr skromné a podstatne sa neodlišovali od podob-
ných životných podmienok detí tohto kraja v polovici 19. 
storočia. Navštevoval cirkevnú ev. a. v. elementárnu školu 
v Košariskách (asi od roku 1857) a jeho učiteľom tu bol Ján 
Bachár, ktorý na košarišskej elementárke učil v rokoch 1841-
71. Náplňou školského vyučovania boli tradičné vyučovacie 
predmety elementárneho vzdelávania: katechizmus (podľa 
dr. M. Luthera), cirkevná história, čítanie, písanie, počítanie 
a zemepis. Pravdepodobne od roku 1861 pokračoval v štú-
diu na nižšom gymnáziu v Bratislave a potom v Modre. V 
rokoch 1868/69 a 1869/70 sa s ním stretávame na Učiteľ-
skom semeništi pri Slovenskom ev. a. v. gymnáziu v Revú-
cej, kde absolvoval dva ročníky učiteľskej prípravky cieľave-
dome smerujúc k budúcej učiteľskej dráhe. Na štúdiách ho 
podporovala brezovská ev. a. v. cirkev, za čo sa zaviazal, že 
„ostane verný národu, vlasti a cirkvi.“ Popri štúdiu sa zapá-
jal aj do práce Vzdelávacieho spolku pri gymnáziu, v rámci 
ktorého mal aj štyri výstupy (tri básne a úvahu pod názvom 
Človek je syn neba v jeho duchovnosti, syn pekla v jeho 
telesnosti). Tu treba podčiarknuť, že skončením učiteľské-
ho semeniska v Revúcej získal rozsiahle a pomerne kvalitné 
vzdelanie, ktoré bolo žiakom podobného sociálneho posta-
venia v tom čase dostupné (okrem štúdia teológie). Zacho-
val sa klasifikačný hárok z prvého polroku 1869/70, podľa 
ktorého Kostelný bol v správaní chválitebný, pozornosť a 
usilovnosť bola u neho hodnotená ako stála. Najlepšie bol 
známkovaný v cirkevnom speve a hudbe (E – eminens), ďa-
lej v náboženstve, maďarčine, počtoch, výklade katechizmu 
a v kreslení (1E – primum et eminens) a potom v ďalších 
predmetoch – slovenský jazyk, hospodárstvo, sloh, nemči-
na, dejepis a prírodopis (1 pr. – 1 primum). Ako národovca 
ho zaraďuje vo svojej knihe Slávik, M.: Slovenskí národovci 
do 30. októbra 1918.

Prvým jeho učiteľským pôsobiskom po skončení príprav-
ky bola filiálna cirkevná ev. a. v. ľudová škola v Lubeníku 
(na Gemeri, dnes okr. Revúca). Rozhodnutie súvisí najskôr s 
dvojročným pobytom v tomto kraji a s potrebou tamojšie-
ho seniorátu obsadiť učiteľskú stanicu vhodne pripraveným 
učiteľom. Táto filiálna elementárna škola vznikla začiatkom 
19. storočia. Poznáme mená niekoľkých učiteľov, ale bližšie 
údaje o nich nie sú dostupné. Kostelný tu nastúpil 3. apríla 
1870 a zotrval asi jeden školský rok, do leta 1871. Po zložení 

všetkých predpísaných skúšok mu gemerský seniorát dňa 
24. mája 1871 vydal diplom riadneho učiteľa cirkevnej ev. a. 
v. ľudovej školy. V roku 1871 sa vrátil do rodnej obce. Keď 
totiž v roku 1870 vypovedali z košariskej školy slatinského 
učiteľa Pavla Hudeca, usilovala sa košarisko-priepasňan-
ská ev. a. v. cirkev získať nového schopného učiteľa, ale z 
viacerých kandidátov nakoniec nikto učiteľsko-organistickú 
stanicu neprijal. Keďže bežal školský rok, cirkevný zbor pod 
vedením farára Pavla Štefánika (otca M. R. Štefánika) sa roz-
hodol obratom pozvať svojho krajana Martina Kostelného. 
Cirkevné zhromaždenie vykonalo prijímací pohovor (próbu) 
a odporučilo skrátiť prijímacie pokračovanie tak, že dňa 
15. 10. 1871 bol jednohlasne zvolený za učiteľa-organistu 
cirkevnej ev. a. v. ľudovej školy v Košariskách a Kostelný 
prijatie miesta potvrdil. Pri nástupe mu bol priznaný plat s 
týmito položkami: stály plat ročne 50 zl., ročne 50 prešpor-
ských meríc raži, 50 gr. od zápisu ohlášky, 40 gr. za pohreb 
bez veršov, 1 zl., 50 gr. za pohreb s veršami, 50 gr. učeb-
né od každého žiaka, 6 siah palivového dreva, k dispozícii 
mal ubytovanie a záhradku. Náplň vyučovania na košariskej 
cirkevnej elementárne určovali uznesenia nitrianskeho se-
niorátu. V školskom roku 1874/75 sa podľa zápisnice školy 
vyučoval: Malý Lutherov katechizmus, Leškov Katechizmus, 
cirkevné dejiny, biblické dejiny, zemepis, prírodopis, hos-
podárstvo (štepárstvo), piesne nazpamäť, počítanie, čítanie 
a písanie. Vyučovanie trvalo od 9 do 12 hod. a od 13 do 
15 hod. denne okrem stredy a soboty, školský rok začínal v 
novembri a končil v marci - apríli. Od čias, keď tu sám chodil 
do školy sa obsah vzdelávania zreteľne rozšíril v prospech 
ďalších reálnych predmetov a je pozoruhodné, že uvede-
né vyučovacie predmety absolvoval sám ako seminarista v 
Revúcej. V roku 1875 z 238 školopovinných detí vo veku 6 
až 12 rokov navštevovalo školu 204 žiakov. Počas košariské-
ho pobytu sa Kostelný oženil (pred rokom 1879) s Emíliou 
Nehybovou a mal s ňou päť detí, z ktorých jedno zomrelo 
v ranom veku. Kostelný bol zrejme praktického zamerania 
a publicistickej práci sa nevenoval. Z uverejnených príspev-
kov stojí za zmienku kritický postreh k práci škôldozorcu, 
ktorý síce zaopatril lubenícku školu čítacími tabuľami, ale v 
maďarskom jazyku a bez nadväznosti na používaný šlabikár. 
Nateraz nemáme hodnoverný materiál, z ktorého by sme 
mohli bližšie poznať Kostelného pedagogické a didaktické 
náhľady. Z vyššie uvedeného však možno predpokladať, že 
dodržiaval inštrukcie cirkevných vrchností o jednotlivých vy-
učovacích predmetoch a že mal aj dobré metodické zruč-
nosti (používanie učebníc, učebných pomôcok). Iste mal aj 
dobrý vzťah k žiakom a vedel diagnostikovať ich schopnosti 
a osobné vlastnosti, čo je zrejmé z jeho výroku o Štefáni-
kovi, že bol pilným, príkladným, po vedách dychtivým a 
spomedzi 120 žiakov bol prvým. Všeobecný učiteľsko-ob-
čiansky profil je zrejmý z hodnotenia farára Pavla Štefánika 
z roku 1874, keď o ňom napísal: „Celý čas svojho medzi 
nami účinkovania ani vo verejnom, ani v súkromnom živote 
protivlasteneckého ducha neprejavil... dietky správe svojej 
zverené v opravdovom rozumení vlasteneckém vychováva 
a vobec skrze svoj bezúhonný život, triezvost a mierumilov-
nost v užších i dalších kruhoch svojho obchodu a posobenia 
všeobecnú úctu požíva.“ Martin Kostelný zomrel 20. augus-
ta  1927 a je pochovaný v Brezovej pod Bradlom.

Vladimír Michalička

Martin Kostelný –  prvý učiteľ Milana Rastislava Štefánika
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Pán akademik sa dňa 23. 4. dožil 
krásneho životného jubilea, deväť-
desiatichpiatich rokov. Patrí medzi 
výnimočné osobnosti Slovenskej re-
publiky. Vo svojom bohatom, tvorivos-
ťou naplnenom živote dosiahol veľa 
pozoruhodných výsledkov a to tak pri 
rozvoji moderného poľnohospodár-
stva a zabezpečovaní potravinovej 
sebestačnosti Slovenska, výchove via-
cerých mladých generácií vedcov a vy-
sokoškolských pedagógov, podpore 
slovenských umelcov a to organizova-
ním pravidelných výstav v priestoroch 
bývalého Výskumného ústavu živočíš-
nej výroby, vytvorením jedinečného 
medzinárodného projektu Agrofilmu, či 
propagáciou nášho poľnohospodárstva 
v zahraničí.

Pán akademik, v tomto roku si pri-
pomíname 140. výročie narodenia 
M.R.Štefánika, kedy a v akých súvis-
lostiach ste si začali uvedomovať výz-
nam jeho osobnosti?

Narodil som sa tak ako Štefánik na 
Myjavských kopaniciach, vyrastal som 
v evanjelickej rodine, v ktorej sa od 
môjho útleho detstva zdôrazňova-
la štúrovská a štefánikovská tradícia. 
Moji rodičia ma každého 4.mája brá-
vali so sebou na Bradlo k mohyle, aby 
vzdali úctu tejto významnej osobnosti 
našich novodobých dejín.

Počas Vášho bohatého života ste sa 
zamysleli niekedy nad tým, že me-
dzi Vašimi a Štefánikovými životnými 
cestami a métami bolo niekoľ ko ana-
lógií? Mám na mysli napr. takú prvú 

cestu na štúdiá na ktorej Vás dopre-
vádzal otecko, prácu vedca, milovní-
ka umenia, či človeka, ktorý svojim 
dôvtipom, inteligenciou a humorom 
vynikal v každej spoločnosti

Nespomínam si nato, že by som sa 
nad týmto bol niekedy zamýšľal a vô-
bec, žeby som si dovolil prirovnávať 
sa k tejto významnej osobnosti, aj keď 
v mnohých konkrétnych prípadoch 
a v zložitých situáciách bol Štefánik pre 
mňa veľkým príkladom, motivoval ma 
a najmä som bol na neho hrdý. To, že 
otcovia vyprevádzali svojich synov na 
štúdiá bolo v myjavskom kraji, ako aj 
v tých časoch celkom prirodzené.

V čom bol pre Vás M. R. Štefánik vzo-
rom?

Bola to najmä jeho pracovitosť, hú-
ževnatosť charakternosť, úžasná cieľa-
vedomosť a najmä veľká láska a úcta 
k svojmu národu.

V Nitre ste boli aktívnym členom Klu-
bu Spoločnosti M. R. Štefánika. Na čo 
si z tohto obdobia najradšej spomína-
te a ktoré aktivity klubu Ste považo-
vali za najhodnotnejšie?

Rád si spomínam na toto obdobie, boli 
to hodnotné diskusie o diele a živote 
M. R. Štefánika a jeho odkaze, veľa 
sme hovorili o pôsobení Českosloven-
ských légií na miestach, kde prebiehali 
ťažké boje počas I. svetovej vojny. Boli 
to milé stretnutia s príjemnými ľuďmi, 
výborná atmosféra. Rád si spomínam 
na filatelistické výstavy so štefánikov-
skou tématikou organizované vtedaj-

ším predsedom klubu pánom Ing. J. 
Maniačekom.

Aký je je Váš odkaz pre mladých ľudí 
vo vzťahu k osobnosti M.R. Štefáni-
ka?

Mojim želaním je, aby si dnešní mla-
dí ľudia zachovali zvyklosti prislúcha-
júce štefánikovskej tradícii v našich 
slovenských súvislostiach, dodržiavali 
ich, prejavovali úctu k tejto významnej 
osobnosti a myšlienky ako aj odkaz 
M.R.Štefánika prenášali na ďalšie ge-
nerácie.

Počas konania Medzinárodného fil-
mového festivalu Agrofilm, ktorého 
ste zakladateľom a čestným preziden-
tom, ste zvykli organizovať stretnutie 
myjavských rodákov, išlo o veľmi milé 
podujatie, čo bolo hlavnou motivá-
ciou, ktorá Vás alebo ďalších iniciá-
torov viedla k organizovaniu tohto 
podujatia?

Na začiatku tejto myšlienky nám šlo 
najmä o stretnutie tých ľudí, ktorí sa 
síce narodili v myjavskom regióne, ale 
dnes už žijú v Nitre a v jej okolí, ale aj 
tých, ktorí ešte stále žijú v tomto regió-
ne. Chceli sme aby sa ľudia stretávali, 
ale šlo nám aj o predstavenie, šírenie 
a zachovanie myjavských tradícií.

Pán akademik, ďakujem Vám za tento 
rozhovor a v mene našej Spoločnos-
ti M.R.Štefánika Vám želáme do ďal-
ších rokov pevné zdravie, veľa šťastia, 
energie a zachovanie Vášho optimiz-
mu.

Za rozhovor sa poďakovala
Mária Kadlečíková

Rozhovor s Prof. Ing. Jánom Plesníkom, DrCs.

Práca s mládežou
Prednášky pre študentov základných škôl v Košiciach

na tému“ M. R. Štefánik“
 
Lucia Škvareninová M.S.S., predsedníčka Klubu M. R. Štefánika 
Trenčianske Teplice, v spolupráci s Ing. Vladislavom Stankom, 
MBA, LL.M, majiteľom Európskeho Inštitútu, ktorý je posla-
nec mesta Košice a zároveň aj člen S MRŠ, iniciovali v marci 2020 
viac odborných prednášok na tému „M. R. Štefánik“ po základ-
ných školách v meste Košice. Študenti na 1. a 2. stupni ZŠ Kros-
nianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Staničná preukázali rozsiahle zna-
losti o živote a zásluhách nášho najvýznamnejšieho dejateľa M. R. 
Štefánika. Cieľom prednášok bola podrobná analýza Štefánikovho 
života s osobitým zreteľom na jeho činnosť a pôsobenie v zahra-
ničí, vrátanie obdobia zahraničného odboja a príprav pre vznik 1. 

Československej republiky. Najpútavejšou časťou pre žiakov bola 
Francúzska Polynézia, kde pôsobil Štefánik ako astronóm a zakla-
dateľ meteorologickej stanice. Pani Škvareninová upútala žiakov 
svojimi osobnými zážitkami aj z ostrova Tupai (Štefánik tu pláno-
val založiť slovenskú kolóniu a presťahovať sem svojich krajanov), 
ktorý navštívila v rámci expedície po stopách M. R. Štefánika na 
Tahiti a prijal ju aj prezident Francúzskej Polynézie Édouard Fritch.
Po náučnej prednáške študenti individuálne vypĺňali vedomost-
ný kvíz, ktorý obsahoval otázky vyplývajúce z tematických okru-
hov prednášky. Najúspešnejší študenti boli ocenení komiksom 
o M. R. Štefánikovi a tričkami, ktoré sponzoroval pán Vladimír 
Stanko. Pani učiteľky a pani profesorky poďakovali za organizáciu 
podujatia, za vznik spoločnej iniciatíve a uvítajú aj v budúcnosti 
ďalšie pokračovanie prednášok.
Starosta mestskej časti Košice Luníka IX, Mgr. Marcel Šaňa, pozval 
L. Škvareninovú a V. Stanka, aj na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1. Rómski 
študenti na miestnej ZŠ mali o osobnosť Štefánika veľký záujem, 
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NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 
Banská Bystrica 2020
V Banskej Bystrici sa dňa 5. 1. 2020 uskutočnil už tradičný, 
24. novoročný šachový turnaj pri príležitosti výročia vzniku 
SR. Na turnaji v priestoroch Spojenej školy v Kremničke sú-
ťažilo spolu 125 šachistov. V hlavnom turnaji hralo 82 hrá-
čov. Podobne ako v uplynulých ročníkoch aj v tomto roku 
sa na ňom zúčastnila dobrá konkurencia hráčov, kde najväč-
ším favoritom bol medzinárodne ostrieľaný veľmajster (GM) 
Milan Pacher. Veľmi zdatnou konku-
renciou mu boli však aj talentovaní 
mládežnícki reprezentanti SR ako 
napr. bratia Viktor a Filip Haringov-
ci, či Martin Jablonický, čo sa uká-
zalo aj na ich celkovom umiestnení. 
V súbežne hranom žiackom turnaji 
GPX do 14 rokov sa zišlo spolu 43 
hráčov ktorí bojovali o body do cel-
kového hodnotenia GPX a o pekné 
ceny v jednotlivých kategóriách do 
8, 11, a 14 rokov dievčat a chlap-
cov. Obidva turnaje sa hrali švajčiar-
skym systémom na 7 kôl, s tempom 
2 x 15 minút na partiu podľa nových 
pravidiel FIDE.
Na slávnostnom otvorení privítali 
účastníkov štátna tajomníčka MŠV-
VaŠ SR Oľga Nachtmannová, pri-

mátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, predseda Miest-
neho odboru Matice slovenskej Pavol Boroň a riaditeľ SSŠ 
Milan Ponický. Po prvýkrát, pri príležitosti Roku M.R Štefáni-
ka sa do súťaže zapojila aj Spoločnosť M.R.Štefánika, ktorá 
venovala víťazovi putovný pohár Spoločnosti M.R Štefánika. 
Za S MRŠ sa podujatia zúčastnili predseda Spoločnosti Pe-
ter Novotňák, ktorý pozdravil prítomných a členka Správnej 
rady Mária Gallová.
Celkovým víťazom Novoročného turnaja sa stal Viktor Ha-
ring z ŠK Junior Banská Bystrica, ktorý získal aj Putovný po-
hár S MRŠ.         Zdenek Gregor

čo sa prejavilo aj na pútavej interakcii medzi študentami a pred-
nášajúcou. Vedomostný kvíz zodpovedali žiaci vynikajúco, na čo 
bol hrdý aj pán starosta. Najaktívnejší žiaci boli takisto ocenení 
a na prácu s rómskymi žiakmi reagovala pani Škvareninová so 
slovami: „Môžem zodpovedne vyjadriť názor, že rómski študenti 
majú potenciál a vedia sa presadiť, čo bolo očividné aj počas našej 
besedy. Musíte vedieť akou formou sa deťom prihovoriť a jednať 
s nimi tak, aby ste upútali ich pozornosť. Dobové obrázky, kres-
lená mapa, či hádanky, ktoré sú súčasťou môjho výkladu vzbudili 
v žiakoch zvedavosť a počúvali príbeh o Štefánikovi s hlbokým zá-
ujmom.“ Pán Stanko sa zaviazal, že bude aj naďalej podporovať 
vzdelávanie a náučné besedy spojené s našou históriou a osob-
nosťami Slovenska. Z vlastných finančných zdrojov prisľúbil pod-
poriť aj talentovaných študentov, ktorým by vedel v budúcnosti 
pomôcť vo svojej realizácii. Aj takýmto spôsobom pomáhajú čle-
novia S MRŠ šíriť osvetu osobnosti Štefánika.
V závere druhého dňa poctili svojou návštevou útulňu OÁZA, kde 
ich prijal pán farár Gombita, ktorý sa stará o ľudí v krajnej núdzi 
a prichyľuje občanov bez domova. Aj Štefánikov citát a presvedče-
nie VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ vystihuje skutočný život v útulní 
OÁZA, kde ľudia aj prostredníctvom tzv. pracovnej terapie znovu 
objavujú zmysel života s nádejou na svetlú budúcnosť. Finančne 
podporujeme nielen skupiny ľudí, ktoré potrebujú pomoc, ale už 
12. rok organizujeme aj pamätné oslavy vzniku 1. ČSR, aby sa za-
choval odkaz dvoch najvýznamnejších štátnikov Štefánika a Masa-
ryka,‘‘ povedal pán Stanko.

Lucia Škvareninová

Podujatia v Rožňave

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organi-
zácia Košického samosprávneho kraja pripravila pre stredoškolskú 
mládež a verejnosť v rámci projektu „Milan Rastislav Štefánik – po-

znaný i nepoznaný“ rôzne podujatia o tejto významnej osobnosti.
Podujatia sa realizovali pre záujemcov počas niekoľkých mesiacov 
vo forme rôznych prednášok s odborníkmi, zúčastnili sa i exkur-
zie v meste Košice, kde si doplnili informácie o M. R. Štefánikovi 
a pracovníci Slovenského technického múzea – Múzea letectva 
v Košiciach vyrozprávali účastníkom exkurzie príbeh lietania a le-
tectva od najstarších čias až po súčasnosť.
Už pri realizácii prvého podujatia projektu bola vyhlásená aj súťaž 
o najlepšiu esej pod názvom „Môj pohľad na M. R. Štefánika“ pre 
dve kategórie - študentov a dospelých v rozsahu 2 – 5 strán. Dňa 
9. 12. 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Vyhodnotili sa 
literárne práce jednotlivcov z radu študentov i širokej verejnosti. 
Zúčastneným boli odovzdané ďakovné listy a vecné ceny za ak-
tívnu účasť v tomto projekte. “Zborníkom prác a knihou boli od-
menení tí jednotlivci, ktorí našli odvahu a vyjadrili svoj názor, svoj 
pohľad na postavu M. R. Štefánika“ povedala Anna Kešeláková, 
pracovníčka úseku náučnej literatúry knižnice a dodala „Súťaže sa 
zúčastnili traja dospelí a desať študentov. Pre zúčastnených bol 
M.R. Štefánik príkladom úžasnej vnútornej sily a vytrvalosti v tom, 
ako sa venoval najprv štúdiu a potom zhmotneniu svojho sna, kto-
rým bol vznik štátneho útvaru Čechov Slovákov, kde sa Slováci 
mohli začať rozvíjať plnohodnotne a tak mohli napísať úspešný 
príbeh malého, ale sebavedomého národa. Zúčastnení študenti, 
profesori i verejnosť hodnotili projekt veľmi kladne, ocenili hlavne 
množstvo nových informácií a zážitkov.“
Vďaka patrí aj pracovníkom Slovenského národného múzea v Mar-
tine, ktorí zapožičali výstavu fotografií Milana Rastislava Štefánika 
pod názvom „Obrazopis sveta“ objektívom M.R. Štefánika… takto 
som fotografoval ja“ dodala pracovníčka knižnice. Projekt z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a bol 
hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková
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Na prelome mesiacov október a november 2019 sme 
sa ako víťazi prvej série show Zem spieva spolu s Martinom 
Repáňom, víťazom 2. série zúčastnili zahraničného turné 
po USA a Kanade, ktorého cieľom bolo priniesť trochu Slo-
venska v podobe slovenského folklóru Slovákom, žijúcim 
v zahraničí. Súčasťou nášho turné bolo aj „putovanie“ po 
stopách slávnych Slovákov v zahraničí. Prvé vystúpenie sme 
mali v New Yorku. Obrovské metropolitné mesto nás uchvá-
tilo svojou veľkosťou, prelínaním kultúr, jazykov, národností, 
ale aj miestom na oddych v Central parku, priamo v centre 
Manhattanu.
Z New Yorku sme sa presunuli do Pittsburgu, kde je už sto-
pa Slovákov oveľa výraznejšia, keďže začiatkom 20.storočia 
sem za prácou do veľkých strojárskych fabrík putovalo mno-
ho slovenských rodín, predovšetkým z východného Sloven-
ska. Pittsburgh bol menší a kľudnejší ako New York. Pri pre-
chádzke mestom sme mali pocit, akoby sme boli doma. Aj 
tu sme absolvovali prehliadku mesta a prvá zastávka bola 
pri pamätnej tabuli Pittsburskej dohody z roku 1918, ktorá 
schvaľovala spojenie Čechov a Slovákov v novovzniknutom 
štáte. Takisto sme navštívili aj Múzeum Andyho Warhola, 
umelca so slovenskými koreňmi a slávnu Pittsburskú univer-
zitu, kde sa aktívne vyučuje slovenský jazyk. Bolo pre nás 
veľkým zážitkom stretnúť sa so študentmi z rôznych krajín, 
ktorí majú záujem učiť sa slovenčinu. Viacerí z nich majú 
svoje korene na Slovensku, o čom svedčilo aj priezvisko jed-
ného z amerických študentov, ktorý sa nám predstavil ako „ 
Krajvn“ a až po vysvetlení sme pochopili, že jeho priezvisko 
je „ Krivan“ podľa nášho slávneho vrchu vo Vysokých Tat-
rách.Večerné vystúpenie bolo veľmi príjemné, pretože po 
jeho skončení sme mali možnosť rozprávať sa so zaujíma-
vými ľuďmi o ich živote a náročnej ceste ich predkov do 
Ameriky.
Nasledoval presun k zahraničným Slovákom v Clevelande, 
kde sme sa ešte pred ubytovaním a samotným vystúpením 
zastavili v slovenskej kultúrnej záhrade so sochou generála 
Milana Rastislava Štefánika, pri ktorej sme aj zaspievali nie-

koľko slovenských piesní. Aj tu sme pochopili veľkosť tohto 
nášho národného hrdinu, keď mu Slováci postavili krásnu 
sochu aj tisícky kilometrov od rodného Slovenska. Vystúpe-
nie v Clevelande bolo takisto veľmi úspešné a stretnutie so 
zahraničnými Slovákmi veľmi emotívne. Ich hrdosť na svoj 
pôvod je veľmi silná, dokonca na jednej značke auta mal 
člen domáceho súboru nápis „Polomka“(dedina na Hore-
hroní), odkiaľ pochádzali jeho predkovia.
Naša cesta pokračovala smerom na Niagarské vodopády, 
Toronto a Ottawu. Celé turné v nás zanechalo veľmi pekné 
spomienky a príjemné emócie a verím, že nielen pre nás, 
ale aj pre divákov, ktorí sa prišli pozrieť na naše vystúpenia 
to bol zážitok na celý život.

Peter Pohančaník,
riaditeľ FS Urpín Banská Bystrica

Pod sochou M. R. Štefánika
v Clevelande

Naši jubilanti
50-ku slávil/slávila

 19.2. Štefan Ševčík z Partizánskeho
 17.3. Eduard Koval z Domaniže
10.4. Jana Chlebušová z Brezna
30.6. Zuzana Frajtová Ďurmeková
  z TrenčianskychTeplíc

55-te narodeniny oslávil/oslávila
 6.2. Jana Kormaníková z Bidoviec
 13.2. Silvia Baťová z Ivanky pri Dunaji
 14.3. Peter Macho z Bratislavy
13.4. Eric Fournier zo Chamonix

60-tich rokov sa dožili
 4.1. Pavol Valent zo Sliača
 9.2. Ondrej Záhorec z Hložian/ Vojvodina

 27.2. Miroslav Kandráč z Nitry
24.4. Štefan Bucha z Trenč. Stankoviec
26.6. Rudolf Bezdek z Oslian

65-te narodeniny si pripomenuli
 18.1. Miroslav Michalovič z Prievidze
 18.1. Jarmila Košnárová z Myjavy
 12.2. Jarmila Móricová z Tomášoviec
 23.2. Vladimír Soták z Brezna
22.4. Juraj Repka z Prahy
24.4. Ján Štefanišin zo Svidníka
29.4. Mária Valachová z Trenč. Teplíc
 30.4. Jozef Polačko
 21.5. Viera Kubíková z Dojča
 8.6. Blažena Bôžiková z Brezovej
  pod Bradlom

 9.6. Božena Očkajová z Chminianskych
  Jakubovian
 16.6. Anna Večeřová z Brezovej p. Bradlom
 29.6. Mária Kopecká zo Starej Turej
29.6. Pavel Poliak z Dudiniec

K 70-ke sme zablahoželali
 18.3. Jiřine Kasáčkovej z Mělníka
 21.3. Kvetoslave Molnárovej z Nových
  Sadov
 13.4. Jozefovi Lukáčovi z Lipt. Mikuláša
 18.5. Oľge Blaňárovej z Rozhanoviec
 23.5. Igorovi Gregovi zo Smižian
24.5. Márii Blaškovičovej z Trenčianskych
  Teplíc
 24.5. Emílii Talajkovej z Myjavy



strana č. 41                              BRADLO č. 79

História Štefánikovej ulice
vo Varšave

V Bratislave majú svoju ulicu Poliaci: A. 
Mickiewicz, J. Slowacki, H. Sienkiewicz, 
Maria Curie-Sklodowska, ale v máme 
aj ulicu Krakovskú, Varšavskú i Poľskú. 
Dosť poloník v hlavnom meste.
Keď som pôsobil na Veľvyslanectve SR 
vo Varšave, oslovil som vtedajšieho 
prezidenta hlavného mesta Poľskej re-
publiky Marcina Świecického so žiados-
ťou, aby pomenovali niekoľko ulíc po 
slovenských dejateľoch. Ponúkol som 
mená našich osobností s poznámkou, 
že v Bratislave máme v centre niekoľ-
ko ulíc, ktoré majú mená po veľkých 
Poliakoch. Môj návrh bol prijatý, poľskí 
priatelia mi však vysvetlili, že v centre 
Varšavy už nie je možné pomenovať 
novú ulicu, lebo jednoducho nie je. 
Navrhli mi štvrť Bialoleka a v nej širo-
kú alej s tým, že sa tam chystá výstav-
ba. Tamojšia mestská rada na svojom 
zasadaní 24. októbra 1997 schválila 
pomenovanie jednej z nových ulíc po 
gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

V zdôvodnení sa píše, že v súvislos-
ti s návrhom pána Mariána Servátku, 
veľvyslanca Slovenskej republiky, po-
menovať varšavské ulice menami vý-
znamných slovenských osobností, sub-

komisia pre názvoslovie Rady hlavného 
mesta Varšavy sa rozhodla prijať mená 
významných Slovákov o.i. Milana Ras-
tislava Štefánika do databázy názvov. 
Oficiálne mi to oznámili počas návšte-
vy, ktorú som vykonal 17. decembra 
1997. Dohodli sme slávnostné odhale-
nie tabule s názvom gen. Milana Ras-
tislava Štefánika, ktoré sa uskutočnilo 
23. mája 1998. Odhalenie bolo veľmi 
slávnostné, s hymnami, čestnou strážou 
i prejavmi. Písali sme o tom na MZV SR, 
neviem, či to dali do médií, boli to roky 
bez mailov, internetu, sociálnych sietí, 
digitálnych fotografií. Bol som šťastný, 
že sa niečo dobré podarilo a o fotodo-
kumentáciu som sa nestaral. Samozrej-
me, že nemám ani selfíčko z onej uli-
ce, lebo to ešte nebolo v móde… Vo 
Varšave máme jedno malé námestíčko 
(skver) pomenované po veliteľovi Čaty 
535 Slovákov, ktorej príslušníci bojovali 
vo Varšavskom povstaní, ale bola nami 
i Poliakmi zabudnutá, tak som ju listom 
prezidentovi L. Walesovi pripomenul, 
ale to je už iná história.

Marián Servátka

Zo zápisníka veľvyslanca Slovenskej republiky

Kytice k 75-im narodeninám patrili
 2.1. Antónii Hudecovej z Liptov. Mikuláša
 11.1. Jánovi Ostrovskému z Piešťan
 15.1. Štefanovi Reptovi z Brezovej p/Brad.
 9.3. Jolane Takáčovej z Košíc
 12.4. Pavlovi Čamekovi z Lubiny
 29.4. Zlatici Vráblikovej z Bratislavy
 1.5. Eve Papánkovej z Brezovej
  pod Bradlom
 6.5. Jelene Ničovej z Liptov. Mikuláša
 12.5. Jánovi Adamcovi z Myjavy
 29.5. Vilme Matejkovej zo Starej Turej
30.5. Janovi Příbaňovi z Českého Krumlova
 31.5. Janke Bezdekovej z Brezovej p/Brad.
 12.6. Jánovi Mlynárovi zo Spiš. Novej Vsi
 24.6. Jolane Prochotskej zo Spiš. Novej Vsi

80-tich rokov sa dožili
 7.1. Alžbeta  Gajdoštinová z Trenčína
 25.1. Alžbeta Jurásková z Trenčína
 27.1. Zuzana Hybenová z Popradu
 31.1. Želmíra Malátová z Košíc

 18.6. Elena Fašková z Brezna
 19.6. Peter Uhlík z Brezovej pod Bradlom
 21.6. Alžbeta Miškovičová  zo St.Turej 
 22.6. Vladimír Klima z  Košíc

K 85-im narodeninám sme blahoželali
 1.1. Jarmile Botkovej z Nitry
 13.1. Ivanovi Streškovi z Nitry
 19.2. Márii Adamčiakovej zo Spiš.Novej Vsi
 14.3. Ivanovi Táslerovi z Podbrezovej
 19.3. Elene Šenoldovej z Martina
 26.3. Anne Drobnej zo Spišskej Novej Vsi
 3.4. Emilovi Šuníkovi z Prievidze
 18.5. Jánovi Dulajovi zo Spišskej Novej Vsi
 10.6. Zlatici Šiškovej z Piešťan
 25.6. Anne Aponyiovej z Piešťan
 28.6. Márii Findovej z Brezovej pod Brad.

90-tich rokov sa dožili
 8.1. Zlatica Šallingová z Košíc
 6.2. Milan Kubík z Nového Mesta n/V.

Za výrazný prínos vo vedeckej, 
spoločenskej, výchovno-vzdelá-
vacej a publikačnej činnosti a za 
dlhoročnú prácu v oblasti histórie 
a kultúry ocenil 20. febrára 2020 v 
Cikkerovej sieni historickej radni-
ce  primátor  mesta  Banská  Bys-
trica Ján Nosko Cenou primátora 
za rok 2019 podpredsedníčku S 
MRŠ Máriu Gallovú.

- zs -

Človek má iba jeden život. A ten by mal vyplniť tak, ako skutočne v predsta-
vách má. Človek, pokiaľ niečo chce dosiahnuť, nesmie snívať o teplej posteli či 
kúte na suchom mieste. Musí sa prebíjať búrkami, znášať ťažkosti, bolesti, pre-
konávať zúfalstvo, ale nikdy nesmie prestať veriť. Veriť sebe a ľuďom. A žiť tak, 
aby medzi ľuďmi nebol sám. Mňa lákajú vesmírne diaľavy, temné a tajomné hĺbky, 
ktorých tajomstvo raz bude vyriešené. Človek je tu na to, aby nejako prispel k 
životu. Zanechal za sebou kúsok toho ľudského, lebo celkom zaniknúť nemôže. A 
ak prekoná ťažkosti, v mene ľudí dosiahne cieľ, prebije sa, zvíťazí. A ja sa prebi-
jem, lebo prebiť sa chcem!          M. R. Štefánik
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V novembri minulého roka sme blahoželali k 98. 
narodeninám známemu slovenskému a československému 
chirurgovi MUDr. Martinovi Jancovi, DrSc. Duševne svieži 
nás prijal v bratislavskom byte a my sme obdivovali jeho 
pamäť i záujem o súčasné dianie. Takto ho poznali aj mnohí 
ďalší a chceme ho predstaviť aj čitateľom Bradla.
Bol to významný podbradliansky rodák a vlastenec, 
humanistický lekár, vyznávač slobody a demokracie, 
zanietený obdivovateľ Masaryka i Štefánika. Bol jedným 
z účastníkov Ustanovujúceho zhromaždenia Spoločnosti M. 
R. Štefánika 24. 2. 1990 a naposledy jej čestný člen. 
V predvečer 116. výročia narodenia generála Štefánika 
patril k iniciátorom stretnutia bývalých vojakov Slovenského 
národného povstania na Bradle (1996). Tí, po obnovenej 
prísahe, prijali Vyhlásenie proti znevažovaniu Druhého 
odboja a „potrebu aktualizovať generálov odkaz pre 
prítomnosť“. Odišiel deň pred Silvestrom 2019 v 99. roku 
požehnaného života.
Pán Martin Janec sa narodil 3. novembra 1921 v Brezovej, 
vtedy ešte bez jej geografického prívlastku „pod Bradlom“. 
Krátko tu bol žiakom „prvej slovenskej meštianky“ po vzniku 
ČSR, potom sa s rodičmi a troma bratmi presťahoval do 
Bratislavy, kde v roku 1942 maturoval a zapísal sa na lekársku 
fakultu. Vysokoškolské štúdium prerušil počas SNP, kedy 
dobrovoľne odišiel do zápasu za obnovu Československa. 
Keď sa on a brat lúčili s rodičmi, mama plakala, ale otec, 
vychovaný na hurbanovskej tradícii Brezovej a štefánikovec, 
vyprevadil synov slovami: lepšie keď idete, ako by ste nešli!
Janec bol ako medik zaradený do Vysokoškolského 
strážneho oddielu (VSO), štábnej jednotky Veliteľstva 1. Čs. 
armády na Slovensku. Prísahu skladal priamo do rúk (vtedy) 
plukovníka Jána Goliana spolu s ďalšími brezovskými 
študentami Branislavom Tvarožkom (tiež dlhoročným, 
dnes už čestným členom SMRŠ), Živodarom Tvarožkom 
a Miroslavom Mikulcom. Keď bola jednotka začiatkom 
novembra 1944 divíziami SS rozbitá, ocitol sa pri Slovenskej 
Ľupči v nemeckom zajatí. Bolo to 11. novembra s menom 
Martin v kalendári! Takto bizarne stroskotal jeho pokus 
dostať sa do Mýta pod Ďumbierom, kde chcel hľadať 
pomoc u rodáka, evanjelického farára Štefana Kátlovského 
(neskoršieho biskupa VD). Ako zajatec bol umiestnený do 
kasárne v Radvani pri Banskej Bystrici, odkiaľ stráže odvádzali 
väzňov na pracovisko. Mal šťastie, lebo mu počas jedného 
pochodu, v nemeckej uniforme slúžiaci Rakúšan naznačil, 
aby utiekol. Nezaváhal ani na chvíľu. Po komplikovaných 
nočných pochodoch došiel do Piešťan a odtiaľ vlakom do 
Bratislavy. Nakoniec, použitím falošnej legitimácie, sa dostal 
sa cez Senicu nad Myjavou do Brezovej pod Bradlom. Na 
Vianoce 1944 sa tu zvítal s rodičmi, ukrytými po prepustení 
z internácie. Po vojne pokračoval na Lekárskej fakulte UK 
v štúdiu, ktoré úspešne ukončil promóciou v roku 1949.
Krátku vojenskú prezenčnú službu absolvoval v roku 1950. 
Potom, po úspešnom súbehu, nastúpil do Detskej fakultnej 
nemocnice v Bratislave. Tu sa vypracoval na vynikajúceho 
detského chirurga s orientáciou na prevenciu, endokrinológiu 
a liečbu pectus excavatum (vpadnutý hrudník). Prednostom 
Kliniky detskej chirurgie LFUK sa stal v roku 1972. Ako 
učiteľ na fakulte dosiahol profesúru v roku 1985. Bolo to po 
obhájení hodnosti doktora vied, keď predtým absolvoval 
prax na Klinike detskej chirurgie v Sheffielde (Anglicko) 
i na elitnej Harvardskej univerzite v Bostone (USA). Cieľom 
jeho pobytov však nebolo len získavanie skúseností, ale aj 
odovzdávanie vlastných poznatkov. Zúčastnil sa i ďalších 

domácich a zahraničných 
kongresov (ZSSR, Poľsko, 
Maďarsko, Rumunsko, NDR, 
Anglicko, USA) a tri volebné 

obdobia predsedal Spoločnosti detských chirurgov v ČSSR. 
Bol autorom odborných publikácií, učebníc (Starostlivosť 
o deti s vrodenými chybami, Detská chirurgia, Chirurgia 
pre detské sestry v ČSSR) a ďalších textov v lekárskych 
časopisoch. Bol čestným členom Spoločností detskej 
chirurgie v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Na jeho pracovisku 
prebehlo ročne okolo tisíc päťsto operácií!
Do penzie odišiel v roku 1988. Zostal bývať v hlavnom meste 
a s rodákmi sa stretával v „Cechu Tatarov“, prispievajúc 
s bratom Štefanom do spomienkových programov krajanov. 
Synovský vzťah k Brezovej pod Bradlom prejavoval častými 
návratmi, poznajúc mnohé z jej dávnej histórie. Ovdovel 
v roku 2001 a zomrela mu i jedna z dvoch dcér. Napriek 
vlastným zdravotným problémom, snažil sa až do smrti 
žiť čo najaktívnejším životom emeritného profesora. Aj 
autor týchto riadkov je mu vďačný za mnohé odovzdané 
poznatky a skúsenosti, hlavne však za životnú múdrosť od 
Hospodina.

Martin Janec, ako účastník domáceho protinacistického 
odboja, bol nositeľom Československej medaile za 
chrabrosť i Radu SNP II. triedy. Za pomoc pri záchrane 
amerických letcov dostal Československú vojenskú medailu 
za zásluhy I. stupňa. Z množstva pracovných ocenení si 
vážil Zlatú medailu Univerzity Komenského, Purkyňovu 
medailu Univerzity Karlovej, Pamätné medaile z univerzít 
v Sheffielde, Bostone a za celoživotné zásluhy v medicíne 
čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 
2016 bol uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. 
Pripravovanej slávnosti odovzdávania štátnych vyznamenaní 
v Historickej budove SNR 2. januára 2020 sa nedožil. 
Zomrel 30. decembra 2019 a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za 
protifašistický odboj mu bol udelený in memoriam.
Posledná evanjelická cirkevná rozlúčka s pánom Martinom 
Jancom sa konala v bratislavskom krematóriu 10. januára 
2020. Pohrebnú počestnosť vykonala farárka Anna Polcková. 
Za Detskú fakultnú nemocnicu ocenil prácu zosnulého docent 
MUDr. Ján Trnka, CSc., za Slovenskú lekársku spoločnosť, 
za Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, za 
emeritný lekársky klub Sapientia, za rodákov i Cech Tatarov 
a Spoločnosť M. R. Štefánika vzdal česť pamiatke profesora 
Martina Janca kardiológ, profesor MUDr. Igor Riečanský, 
DrSc. Veniec prezidentky Zuzany Čaputovej položili pred 
katafalk vojaci čestnej stráže.

Peter Pavel Uhlík

Zomrel univerzitný profesor Martin Janec

Martin Janec (vpravo) s Branislavom Tvarožkom
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Štefánikovská košeľa
Na jeseň 2019, 
Na Deň kroja 
v Banskej Bys-
trici sme hľadali 
fotografiu Mi-
lana Rastislava 
Štefánika v kro-
ji. Našli sme jed-
nu, na ktorej bol 
v kruhu študen-
tov. Nie veľmi 
sa nám pozdá-
vala… Vďaka 
kustódovi SNM 
PhDr. Mariánovi 
Imriškovi sme 
sa dostali k fo-
tografii, kde už 
„košeľu“ vidno 
celom dobre. 

Aké však bolo naše prekvapenie, keď sme sa dopo-
čuli, že na svete je aj nová, krásne vyšitá košeľa, pres-
ne taká, akú nosil slávny astronóm a diplomat. Známa 
výšivkárka, 75-ročná Emília Osuská má bohaté skúse-

nosti aj s náročnými výšivkami a že predloha štefáni-
kovskej košele je náročná – o tom niet pochýb. Šesť 
týždňov vyšívala pani Osuská košeľu s prevažujúcou 
jemnou modrou farbou s geometrickými vzormi. Zväč-
šenú predlohu výšivky z pôvodnej fotografie naozaj 
bravúrne preniesla na biele plátno. Je vernou kópiou 
košele, ktorú nosil generál v Košariskách. Košeľa je 
nádherná, prvá a originálna.

Uverejnené so súhlasom Múzea MRŠ

Jaroslav  Rojko

Spomienka na bohatiera

Karpaty, prekrásne pohorie, klenot jak sa patrí
kúsok my z nich máme, i malebné Tatry.
V tejto časti zeme je jedna dedina,
ktorá darovala nám jedného syna.

Malé Košariská zožali dosť slávy,
ľahko ich nájdete kúsok od Myjavy.
Študoval po školách i bol veľmi múdry,
tí čo ho poznali, každý to potvrdí.

Odišiel do sveta, ujal sa v Paríži,
s čím on nepočítal, že sa vojna blíži.
Pracoval z hviezdami, tiež i na počasí,
v štúdiách nespoznal, aké budú časy.

Prešiel on kus sveta, tiež veľmi pracoval,
potom prišla vojna, Milan narukoval.
Francúzsky občan bol, no v srdci Slovákom,
boril sa na vojne, najskôr bol pešiakom,
to mu bolo málo, prešiel on k pilotom.

I tu on ukázal tie svoje kvality,
keď z vojaka prešiel až do generality.
Tie známosti jeho mnoho znamenali,
pri tvorbe republiky i veľkú cenu mali.

Generál, veliteľ légií a minister vojny,
vojna už skončila, tak bol nepotrebný.
Republika vznikla, funkcie dávali,
pre nášho Milanka už žiadnu nemali.

Na novovzniknutom štáte mal on veľký podiel,
keď sa doňho vracal našiel si svoj ortieľ.
Za jeho zásluhy sme si ho poctili,
na prekrásnom Bradle pomník mu postavili.

Ostala tu pravda navždy pochovaná,
ako náš fenomén išiel do neznáma.
Či zhora či zdola, sú rozličné fámy,
pravda je len jedna, to posúďte sami.

Sto rokov po smrti sme si ho uctili,
keď sme ho najlepším Slovákom zvolili.
Milanko Štefánik my sa Ti klaniame
na Tvoju osobu radi spomíname.
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DOPISOVATEĽOM BRADLA

•  Termín uzávierky  príspevkov 
do č. 80 je 15. novembra 2020.

• Fotografi e posielajte v originál-
nej veľkosti ako boli nafotené

 – nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých 

stĺpcov na jednej strane, jednot-
livé články píšte v poradí ako 
majú nasledovať za sebou!

Ďakujeme

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

MESTO
BREZOVÁ 

POD BRADLOM

ENERGIA 
NA KAŽDÚ PRÁCU

Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo

POĎAKOVANIE
Spoločnosť Milana Rastislava Štefá-
nika ďakuje všetkým svojim členom 
a sympatizantom, ktorí si napriek 

pandémii 4. mája 2020
pri pamätníkoch – sochách, bustách, 

pamätných tabuliach, hroboch 
legionárov – v „stíšenom režime“ 
uctili pamiatku Milana Rastislava 

Štefánika položením kytice kvetov. 
Tešia nás aj oznamy na facebooku, 
kde jednotlivci často vyjadrujú svoj 
obdiv tejto vynikajúcej osobnosti 

slovenského národa.

O Z N A M
Valné zhromaždenie Spoločnos-
ti M.R.Štefánika sa uskutoční dňa 
17. októbra 2020 od 10.00 hodiny 
v priestoroch hotela Park v Piešťa-
noch, Nábr.Ivana Kraska 2. Kluby 
Spoločnosti M.R.Štefánika dostanú 
pokyny v závere mesiaca august 
2020 prostredníctvom svojich pred-
sedov; členovia S MRŠ, ktorí nie sú 
organizovaní v kluboch podľa spá-
dovej oblasti a majú záujem o účasť 
na Valnom zhromaždení sa musia 
vpred ohlásiť (mailom, telefonicky) 
na adresu: marika.gallova@gmail.
com alebo 0908 853 619 do konca 
septembra 2020 (kvôli priestorovým 
možnostiam). Podmienkou je uhra-
dený členský príspevok na rok 2020. 
Valné zhromaždenie bude mať pra-
covný charakter.

Ospravedlnenie
V Bradle č. 78 na str. 40 odst. 1 ria-
dok 5, zaúradoval malý škriatok.  
Veta má správne  znieť: „októbri 
1928 (nie 2018) oslávili…“.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

O Z N A M
Na základe oznámenia PhDr. Fer-
dinanda Vrábela, tohto roku sa ne-
skutoční Cykloprejazd z Hodonína 
do Brezovej pod Bradlom. O ďalšom 
cykloprejazde v roku 2021 budeme 
informovať v čísle 81.


