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Motto :Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.  

Milan Rastislav Štefánik 
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Milan Rastislav Štefánik - životopis  

 

Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880 - 4.5.1919) - politik, astronóm, vojenský letec, 

najvýznamnejšia osobnosť moderných slovenských dejín 

Detstvo a štúdia 

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 (streda) v Košariskách v rodine evanjelického 

farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny. Jeho otec Pavol bol skalopevný národniar, 

a tak vychovával aj svoje deti. Po štúdiách na evanjelickom lýceu v Bratislave (1890), 

študoval v Šoproni (1893) a gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v roku 1898 na gymnáziu v 

Szarvasi. 

V roku 1898 odišiel Štefánik do Prahy, kde najprv študoval stavebné inžinierstvo na technike 

a v rokoch 1900 - 1904 astronómiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V roku 1904 

obhájil dizertačnú prácu O novej hviezde v súhvezdí Cassiopea objavenej v roku 1572, zložil 

rigorózne skúšky a bol promovaný na doktora filozofie. 

Štefánikova mimoriadna inteligencia a výnimočné čaro jeho osobnosti prispeli k jeho 

rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrnou a vedeckou spoločnosťou. V Prahe nadviazal 

Štefánik kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, ktorá sa grupovala v spolku Detvan, 

ktorému istý čas aj predsedal. V časopise Čas vychádzala Štefánikova rubrika, ktorá mala 

vzbudzovať záujem českej verejnosti o Slovensko. Štefánik sa stretával s predstaviteľmi 

hlasistického hnutia, združenými okolo časopisu Hlas a obhajoval myšlienku česko-

slovenskej jednoty. 

Hviezdne roky 

V novembri 1904 odišiel Milan Rastislav Štefánik do svojej druhej vlasti do Francúzska. Tu v 

Paríži pod vedením profesora Julesa Janssena, zakladateľa, priekopníka astrofyziky a riaditeľa 

observatória v Meudene, sa mu otvorili široké možnosti vedeckého bádania. Už v prvých 

rokoch publikoval 12 vedeckých prác. 

Spolu sa zúčastnili výpravy na Mont Blanc, aby pozorovali Slnko a Mars. V Paríži pracoval 

Štefánik v slávnom observatóriu Meudone. Zúčastnil sa ďalších pozorovaní na Mont Blancu, 

výpravy do Španielska, zúčastnil sa na zjazde Madzinárodnej únie pre výskum Slnka v 

Oxforde. V máji 1907 udelila Francúzska astronomická spoločnosť Štefánikovi Janssenovu 

cenu za početné práce uskutočnené na montblanskom observatóriu. Štefánik sa stal plateným 

spoluriaditeľom observatória na Mont Blancu, ale spoločnosť tohto observatória sa rozhodla v 

roku 1908 hvezdáreň zrušiť. Jeho cieľom v nasledujúcich rokoch sa stalo založenie 

samostatného observatória. 

V roku 1910 ho vedecké ústavy Bureau des Longitudes a Bureau Central Météorologigne 

poverili pozorovaním Halleyovej kométy na Tahiti. Tu sa Štefánikovi podarilo položiť 

základy tahitskej hvezdárne a založiť meteorologickú stanicu. 
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Aj po návrate do Paríža venoval Štefánik množstvo energie na jej dobudovanie. Aj v ďalšom 

období veľa cestoval a získal značnú diplomatickú obratnosť i vplyvné známosti. Od roku 

1912 pracoval vo francúzskej hvezdárni. 

V tom istom roku získal aj francúzske občianstvo. Za vedecké práce získal cenu Francúzskej 

astronomickej spoločnosti, Jassenovu a Wildeho cenu Francúzskej akadémie vied. Za vedecké 

a diplomatické úspechy bol francúzskou vládou vyznamenaný Radom rytiera Čestnej légie 

(1914). Bol členom Belgickej astronomickej spoločnosti, uznávaný vo vedeckých kruhoch, 

pozývali ho aj na univerzitu v Oxforde. Keď však v roku 1912 žiadal v Prahe o mimoriadnu 

profesúru, jeho žiadosti nevyhoveli. 

1. svetová vojna 

Prvá svetová vojna zastihla Štefánika v Maroku, kde chcel zriadiť observatórium. Po návrate 

do Francúzska absolvoval výcvik v leteckej škole v Chartres a výcvik v stíhacej divízii v 

hodnosti poručíka. V máji 1915 bol odvelený na front. Počas bojovej činnosti upútal na seba 

pozornosť odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. 

V septembri bol odvelený na srbský front. Napriek svojmu svetobežníctvu sa Štefánik 

neprestal považovať za Slováka a napriek francúzskemu občianstvu zostal srdcom Slovákom. 

Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj T. G. 

Masaryka a Eduarda Beneša, s ktorými potom vo februári roku 1916 v Paríži založil Národnú 

radu československú, vrcholný orgán česko - slovenského zahraničného odboja. Predsedom sa 

stal T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. Štefánik a tajomníkom E. Beneš. 

V pláne Národnej rady československej bolo vytvoriť československú armádu zo zajatých 

rakúsko - uhorských vojakov českej a slovenskej národnosti, sústredených v Rusku a v 

značnom počte v Taliansku. Diplomatické vyjednávania v Rusku, v Taliansku, získavanie  

V USA u prezidenta W. Wilsona dosiahol s podporou francúzskej diplomacie súhlas s 

náborom a v krátkom čase získal 3000 dobrovoľníkov (1917). Rokovania s talianskou stranou 

o organizácií čs. armády sa začali vo februári 1918 a diplomatický úspech bol korunovaný 

podpísaním Zmluvy v apríli 1918 o konštituovaní právne a politicky samostatnej čs. armády v 

Taliansku. Vďaka úspešným diplomatickým krokom československú armádu (mala už 100 

000 vojakov) uznali a Štefánik si vyslúžil hodnosť generála. 

V auguste 1918 sa vydal na náročnú cestu k légiám na Sibíri. V Rusku prijali Štefánika s 

veľkou vážnosťou. Svedčí o tom i vysoké vyznamenanie Rad Sv. Vladimíra, ktoré mu udelilo 

najvyššie ruské velenie. V roku 1919 Štefánik dojednal ich stiahnutie a postupný odsun z 

Ruska. 

Posledný let 

Koncom apríla 1919 navštívil Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich 
zajatcov domov. V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galarate rozlúčil Štefánik s najvyššími 
predstaviteľmi Talianska. Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už neobjal živý. Pri 
návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde sa 

jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo priamo na zem. Milan 
Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom zahynul.  
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Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na 
Bradle  

   

"Myšlienka miesta, hrobu a pomníka M. R. Štefánika je mojím vlastným prejavom 
lásky a úcty k velikej a svetlej pamiatke na naše spoločné styky v detstve. Vznikla v 

prvej chvíli velikej bolesti nad tragickým osudom, vo chvíli, keď ho, len mŕtveho, 
objala oslobodená zem... Spojením rozmerných hmôt spišského travertínu, 

oštiepaných tupým hranolom ocele, prevažne bielej farby, ostro zarezaných do 
prostej, ináč nedotknutej krásy prírody a miesta, či v modravom opare ranných 

hmiel, či na azúrovej klenbe ďalekého horizontu rozjasaného slncom, pokúsil som 
sa vytvoriť dielo hodné legendárneho života Štefánikovho, plného súzvuku, 

hrdinstva, harmónie a krásy."   

  (Vyznanie arch. Dušana Jurkoviča, tvorcu mohyly.)    

  

Štefánik bol pochovaný na Bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a Košariskami, 
11. mája 1919, spolu s troma talianskymi letcami, ktorí s ním zahynuli. Nad ich 

spoločným hrobom bola navŕšená mohyla z kameňa a v nej zapustený pomník – 
kamenný kríž. Základný kameň mohyly nad týmto hrobom bol položený dňa 4. mája 

1924 pri príležitosti 5. výročia tragickej Štefánikovej smrti. So stavbou mohyly sa 
začalo dňa 11. júla 1927 a bola uskutočnená za 280 pracovných dní. Mohyla 

bola slávnostne odhalená 23.septembra 1928.  

 

Mohyla sa vypína na kopci vo výške 543 m nad morom. Je z nej čarokrásny výhľad 
na okolitý kopaničiarsky kraj a je viditeľná z ďalekého okolia. D. Jurkovič o tomto 
mieste a o zámere vybudovať na ňom národnému hrdinovi mohylu napísal: „Pre 

Štefánika bolo len jedno miesto: na temeni Bradla nad Košariskami, kam sa on za 
voľných chvíľ po cestách ďalekým svetom utiekol pokochať krásou svojho rodného 
kraja, odtiaľ v žiarach rannej zory sledoval strieborný tok Váhu a sivú hlavu Inovca, 

v pohádkových náladách rysujúce sa rozvaliny dávnych dôb hradu Čachtického 
a šeré trosky Branča. Sokole, tu rozhliadni sa naposledy po Javorine a Bielej hore 

a tu odpočívaj.“    

Mohyla sa skladá z troch hlavných častí: dvoch terás stupňovite nad sebou 
vyrastajúcich zo svahov vrcholu kopca, nad ktorými "vlastná náhrobná stavba 

korunuje samo temä mohyly". Pôdorys celej stavby je obdĺžnik s orientáciou od 
západu na východ, zodpovedajúci prvotnému uloženiu štyroch hrobov, tvoriacich 
kríž, v ktorého hlave je hrob generála Štefánika, v jeho nohách hrob kráľovského 
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tal. mechanika-strelca Aggiusti Gabriele-ho, po pravom boku hrob poručíka 
Mancinelli Scotti - ho (ktorý bol neskoršie prevezený do vlasti), po ľavom boku  

seržanta Merlini Umberta. Spodná terasa má dĺžku 93 m a šírku 62 m. V kratších 
terasách na východnom a západnom boku umiestnené sú vždy dve a dve 

schodištia vedúce na rovinu, z ktorej zo všetkých strán je uplatnený terén svahov a 
uprostred vyššia druhá terasa s obvodom 45 a 32 m. Obidve terasy sa dvíhajú 
hrabovite šikmými stenami, vybudovanými z hrubých kvádrov. Z druhej terasy 

vyrastá na temene kopca vlastná mohyla, utvorená komolou pyramídou s troma 
stupňovitými odstavcami, nesúcimi v hornej časti vlastnú tumbu. Na južnej a 

severnej strane pyramídy vystupuje po každej strane jedno schodište k úrovni 
tumby a úpätia pyramídy. Z každého rohu sa pnú do výšky 12 m mohutné kamenné 
obelisky. Jedinou živou výzdobou mohyly sú šľachtené jalovce, vyrastajúce z pôdy 

vrchu.  

Mohyla je zhotovená z kvádrov z drahocenného trvácneho kameňa travertínu, 
ktorého sem bolo dovezeného zo Spišských Vlachov 194 vagónov, t.j. 924, 32 m3. 

Vcelku bolo spracované 6000 m3 muriva, 14000 m3 odkopaných a vykopaných 
zemín, urobenej 3300 m2 dlažby. Úhrnný náklad na mohylu obnášal 2 813 262, 76 

korún československých.  

Na tumbe mohyly sú umiestnené pamätné dosky s týmito nápismi:    

na západnej strane:  „VEĽKÉMU SYNOVI  

                               OSLOBODENÝ NÁROD  

                               ČESKOSLOVENSKÝ“  

na južnej strane:   ČS. MINISTER A GENERÁL  

                           DR. MILAN R. ŠTEFÁNIK  

                           + 21. JÚLA 1880  4. MÁJA 1919  

   

na severnej strane:  S NÍM KRÁĽ. TALIANSKY  

                              SERG. U. MERLINO  

                              A SOL. G. AGGIUNTI  

   

na južnej strane:   ZAHYNUL PÁDOM LIETADLA DŇA 4. MÁJA  

                           1919 PRI BRATISLAVE“  
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Mohyla je ojedinelá a významná pamiatka európskeho formátu, je 
symbolom lásky a vďačnosti  

Slovákov i Čechov k jednému zo zakladateľov ich spoločného štátu.     

  

 

 

 

Milan Rastislav Štefánik - citáty  
Som Slovák telom i dušou - neznám lásky polovičatej. 

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný. 

Kto zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako, uráža tých, ktorí sú lepší. 

Naša sloboda bude, a preto je už dnes. 

Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti. 

Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna. 

Žil som krásny život, prežíval som večnosť v sekundách. 

Nežiadam nič iné, len aby moji ľudia mohli umierať za svoje ideály. 

Ak už mám padnúť, nechže som aspoň v slovenskej zemi pochovaný. 

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky 

vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar. 

Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu treba obetovať. 

Búrlivý je môj život a bude plný zápasu. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem 

padnúť sám. 

Veriť, milovať, pracovať. 

Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká. 

Život na mňa musí čakať, a nie živorenie. 

Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šlachetné a človečenstvu prospešné. 
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Ach, aké hrozné je poznanie skutočnosti. 

Národ si slobodu musí zaplatiť svojou krvou. 

Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. 

Teraz-teraz chcem žiť. 

Roky a roky žijú dakedy ľudia vedľa seba a sú si cudzími. 

História a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnité, nemá trvania. 

Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme. 

Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom 

šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania 

svojich schopností. 

Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa stanem užitočným. Verím vo 

vyšší ideál, chcem slúžiť. 

Aká tragédia a aká komédia je ten život. 

Miluj, ale zachovaj si svoju silu, voľnosť, individualitu. 

Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže byť iba Boh alebo jeho hlas v mojom svedomí. 

O toľko som volnejší, o koľko som učenejší a o toľko nevedomosť v putá jíma. 

Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný 

chrakter. 

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, nie je jej hodný. 

Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť! 

Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, 

národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. 

Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. 

Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc. 

Milujem pravdu nielen z mravného stanoviska ale aj ako matematik. Ako priama čiara je 

najkratšoím spojením dvoch bodov, tak je pravda najkratšou cestou k uskutučňovaniu našich 

predstáv. 

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. 

Ja som matematik. Hľadám veci pozitívne, hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho hodnotu. 
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Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkých ich chybám, je potrebné 

učiť ich milovať, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných. 

Poctivosť nie je slovo - to je logický dôsledok života.. 

Pamätníky: 
 

Oficiálny názov: Milan Rastislav Štefánik - busta - 
bronzový odliatok originálu 

  Autor: Bohumil Kafka 

  Dátum 
odhalenia: 

2001 

  Miesto: Vstupná hala budovy NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava 
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  Oficiálny názov: Pamätná tabuľa s bustou M. 
R. Štefánika 

  Autori: akad. sochár Vojtech Remeň, výtv. Zora Täuberová, Juraj   
Täuber 

  Dátum odhalenia: 1990 

  Miesto: Štefánikova ul. 49, Bratislava 

 

  

  Oficiálny názov: Pomník gen. 
M. R. 
Štefánika 

  Autori: Jozef Pospíšil, Emil Beluš 

  Dátum odhalenia: 1929, reinštalácia 4. 5. 1990 

  Miesto, kde sa nachádza: Nám. gen. M. R. Štefánika, 
Brezno 
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 Oficiálny názov: Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi - reliéf 

 Dátum 
odhalenia: 

21. júl 2000 

 Autor: akad. sochár  Milan Lukáč  

 Miesto: na fasáde budovy, Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod 
Bradlom 

  

  

  Oficiálny názov: Pamätná tabuľa generálovi 
M. R. Štefánikovi 

  Autor: Dr. Stanislav Bajaník 

  Dátum odhalenia: 3. mája 1992 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

v areáli evanjelického a. v. kostola, Dunajská Lužná   
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  Oficiálny názov: Busta a 
pamätn
á tabuľa 
generál
a M. R. 
Štefánik
a 

  Autor: Ing. arch.: Viola Bajaníková 

  Dátum odhalenia: 3. máj 1998 

  Miesto, kde sa nachádza: v areáli evanjelického a. v. 
kostola, Dunajská Lužná 

  

  

  Oficiálny názov: 

Pamätník M. R. Štefánika 

  Autor: Mgr. Art. Štefan Kollár 

  Dátum odhalenia: 1995 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

Námestie slobody, Humenné 
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  Oficiálny názov: Šte
fáni
kov
a 
mo
hyl
a 

  Autor: Dušan Jurkovič 

  Dátum odhalenia: 
1923, rekonštruovaná v r. 1928, 
renovovaná v r. 1988-1992 

  Miesto: Ivanka pri Dunaji  

  

  

  Oficiálny názov: Gen. M. R. Štefánik - busta 

  Autor: Július Bartfay 

  Dátum odhalenia: 1995 

  Miesto, kde sa nachádza: Vojenská letecká akadémia Gen. M. R. Štefánika, 
Košice 

 

  Oficiálny názov: Milan R. Štefánik - busta 

  Autor: akad. sochár Jozef Rybiček 
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  Dátum odhalenia:  26. 3. 2002 - dar partnerského mesta Ostrava  

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

Kancelária primátora mesta Košice 

  

  

  

  Oficiálny názov: M. R. Štefánik - busta 

  Autor: František Blaho 

  Dátum odhalenia: 3. 4. 2000 

  Miesto, kde sa nachádza: Gymnázium M. R. Štefánika, Ul. L. Novomeského 
4, Košice 
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  Oficiálny názov: Busta M. R. Štefánika  

  Autor: ak. sochár Sileš 

  Dátum odhalenia: 5. 5. 1991 

  Miesto, kde sa nachádza: park, Láb 

  

  

  

  

  

  Oficiálny názov: Pamätník M. R. 
Štefánika 

  Autor: akad. sochár Andrej Melicherčík 

  Dátum odhalenia: 24. september 1995 

  Miesto, kde sa nachádza: Štvrť M. R. Štefánika, Lučenec 
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  Oficiálny názov: Pamätná busta dr. M. R. Štefánika 

  Autor: akad. sochár Alfonz Grom 

  Dátum odhalenia: 1990 

  Miesto: Obvodný úrad - vestibul, Nám. republiky 26, Lučenec 

  

  

  

Názov: Pamätná tabuľa M. R. Štefánika   

Autor: PaeDr. Ladislav Majoroši 

Dátum odhalenia: 4. 5. 1996 

Miesto: Na fasáde objektu Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického, Ul. 
Štefánikova 20, Michalovce 

  

  

  



 

SRELKAA…….   22.6.2014 

 16 

  

  Oficiálny 
názov: 

Pomník M. R. Štefánika 

  Autori: Arch. Čenek Vořech a arch. Rudolf Březa 

  Dátum 
odhalenia: 

september 1921 

  Miesto: Námestie M. R. Štefánika, Myjava 

  

  

  

  

  

 

  Oficiálny názov: 

Socha M. R. Štefánika 

   Autor: ak. soch. Pavol Bán 

   Dátum odhalenia: 19. 10. 1930 

   Miesto, kde sa nachádza: park, Predmier    
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  Oficiálny názov: Pamätník M. R. Štefánika a obetiam 
I. a II. svetovej vojny 

  Autor: Prof. Ing. Arch. Ľudovít Jendreják 

  Dátum odhalenia: 26. jún 1999 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

Areál Obecného úradu, Priepasné 

  

  

  

  Oficiálny názov: 

Reliéf Milana Rastislava Štefánika 

  Autori: Ladislav Majerský - reliéf r. 1930, Pavol Mikšík  - 
podstavec r. 1990 

  Dátum odhalenia: 1990 

  Znenie textu na reliéfe: Na tomto mieste stála občianska škola, do ktorej chodil v 
rokoch 1889 - 1890 M. R. Štefánik 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

Gazdovský rad pred budovou evanjelického farského 
úradu, Šamorín 
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  Oficiálny názov: Pamätník M. R. Štefánika 

  Autor: akad. maliar Juraj Oravec 

  Dátum odhalenia: 17. september 1998 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

Park generála M. R. Štefánika, Trenčín 

  

   

  Oficiálny názov: Socha Milana Rastislava 
Štefánika 

  Autor: Ján Koniarek 

  Dátum odhalenia: 1926, reštaurovaná mestom Trnava v roku 1991 

  Miesto, kde sa nachádza: Žarnova ul., Trnava  
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  Oficiálny názov: Pamätník M. R. Štefánika 

  Autor: arch. František Hlavica 

  Dátum odhalenia: 1935 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

pri evanjelickom a. v. kostole, Záriečie 

  

  

  

  Oficiálny názov: Pôvodná busta z Pamätníka 
obetiam I. svetovej vojny 

  Autori: pôvodná busta ak. sochár Vojtech Ihrinský, autor komplexu 
Štefan Jombík 

  Dátum odhalenia: 10. 11. 1991 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

vestibul Základná škola T. Vansovej, Zvolenská Slatina   
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  Oficiálny názov: Socha generála M. R. 
Štefánika 

  Autori: akad. sochár Ladislav Berák 

  Dátum odhalenia: 8. 9. 1995 

  Miesto, kde sa 
nachádza: 

Námestie gen. M. R. Štefánika, Žilina 

  

 Socha Štefánika v Bratislave na Pribinovej 
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LITERATÚRA o Štefánikovi: 

František Kele, Miroslav Musil - Po Štefánikových stopách  
Eko-konzult, Bratislava 2009, 142 strán  

 

Fréderic Guelton, Emmanuelle Braud, Michal Kšiňan - Generál Milan Rastislav 

Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva 

obrany  
Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, Bratislava 2009, 180 strán  

 

Vojtech Rušin - Astronóm Milan Rastislav Štefánik  
VEDA, Bratislava 2009, 163 strán  
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Bohumila Ferenčuhová - Francúzsko a slovenská otázka 1789 - 1989  
VEDA, Bratislava 2009, 490 strán  

 

J.J. Duffack - Štefánik a Československo  
Naše vojsko, Praha 2007, 203 strán  

 

Emil Karol Kautský - Kauza Štefánik  
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2007, 306 strán  

AUTOROV DODATOK ONLINE  

 

Ján Juríček - Milan Rastislav Štefánik  
Q 111, Bratislava 2006, 167 strán  

 

Milan Rastislav Štefánik - Ekvádorský zápisník  
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2006 , 129 strán  

http://www.lamahe.sk/stefanik/podklady/Kauza%20Stefanik_dodatok.pdf
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POZRITE SI ONLINE  

 

Vojtech Čelko (Edt.) - Milan Rastislav Štefánik 1880-1919, zborník k 125. výročiu 

narodenia.  
Slovenský literárny klub v ČR, Praha 2005, 95 strán  

 

Ladislav Varga - Hviezdny generál: Tajomstvá života a smrti M. R. Štefánika  
Knižné centrum, Bratislava 2005, 148 strán  

 

kolektív autorov - Obrazopis sveta Objektívom Milana Rastislava Štefánika  
Vydavateľstvo Osveta, Bratislava 2004, 136 strán  

DOPORUČUJEME  

 

http://texty.citanka.cz/stefanik/ectoc.html
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Dušan Kováč - Štefánik a Janin: príbeh priateľstva  
Dilema, Bratislava 2001, 163 strán  

 

Ľudovít Mikula - Priateľ hviezd: generál M. R. Štefánik  
Ministerstvo obrany SR, Bratislava 2001, 48 strán  

STIAHNITE SI PDF  

 

PhDr. Jozef Husár, CSc. - Musel generál M. R. Štefánik zahynúť?  
Jozef Husár, Bratislava 2000, 180 strán  

DOPORUČUJEME  

 

Miloslav John - Milan Rastislav Štefánik  
Votobia, Olomouc 2000, 143 strán  

 

Prof. Ing. Ján Fuska, DrSc. - M. R. Štefánik v myšlienkach a obrazoch  
Elán, Bratislava 1999, 130 strán  

http://www.lamahe.sk/stefanik/podklady/Priatel%20hviezd%20-%20Stefanik.pdf
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DOPORUČUJEME  

 

Marián Hronský a Miloslav Čaplovič, edt. - Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – 

vojak a diplomat  
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. – 5. mája 1999.  

Vojenský historický ústav, Bratislava 1999, 245 strán  

 

Milan S. Ďurica - Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych dokumentov  
THB, s. r. o., Bratislava 1998, 90 strán  

 

Dušan Kováč - Milan Rastislav Štefánik  
Rak, Budmerice 1996, 80 strán  

 

Dr. Ján Juríček - M. R. Štefánik  
Mladé letá, Bratislava 1990, 176 strán  
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Štefan Štvrtecký - Náš Milan Rastislav Štefánik  
Smena, Bratislava 1990, 305 strán  

 

Milan Vároš - Posledný let generála Štefánika  
Obzor, Bratislava 1991, 190 strán  

 

Dr. Ján Juríček - M. R. Štefánik  
Mladé letá, Bratislava 1968, 174 strán  

 

Dr. Štefan Osuský a Bohdan Pavlu - Štefánik, kniha prvá: spomienky a postrehy  
L. Mazáč, Praha 1938, 310 strán  

 

Jozef Bartušek - Štefánik, kniha druhá: vzpomínky a jiné príspevky  
L. Mazáč, Praha 1938, 410 strán  
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LINKY NA ODKAZY O Štefánikovi: 

 

Osobnosti.SK - Milan Rastislav Štefánik  

 
Linka: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=755  

Popis: Milan Rastislav Štefánik - prehľadný štrukturovaný životopis MRŠ na stránkach 

projektu osobnosti.sk, niekoľko odkazov na články v novinách a internetové stránky.  

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika  

 
Linka: http://www.mrstefanik.sk/  

Popis: Stránky Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ktorých cieľom je 

sprostredkovávanie a šírenie poznatkov o M. R. Štefánikovi, spoluzakladateľovi spoločného 

štátu Čechov a Slovákov a jednej z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách 

slovenského národa.  

Košariská - rodisko Milana Rastislava Štefánika  

 
Linka: http://www.kosariska.sk/stefanik  

Popis: V roku 1870 v Košariskách zvolili za prvého farára Pavla Štefánika z Krajného. Keď 

mu 21.júla 1880 porodila manželka Albertína syna Milana, ktorému do matriky prípísali 

druhé meno Rastislav, netušil, že z malého chlapca raz vyrastie jedna z najvýznamnejších 

postáv dejín slovenského národa.  

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=755
http://www.mrstefanik.sk/
http://www.kosariska.sk/stefanik
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Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku - Milan Rastislav Štefánik  

 
Linka: http://www.france.sk/ambassade/article.php3?id_article=418  

Popis: Milan Rastislav Štefánik bol zriedkavé srdce, ušľachtilá duša, výnimočný človek, 

ktorý sa úplne oddal pre našu vec hneď ako si to okolnosti vyžadovali. Zaslúži si uznanie 

celého ľudstva. Jeho prítomnosť nám bude chýbať. Spomienka na neho bude žiť v každom z 

nás.  

 

Človek Milan Štefánik 

O príčinách havárie lietadla pri Ivanke 4. mája 1919 s Milanom Rastislavom Štefánikom na 

palube sa špekuluje 89 rokov. Stopercentnú pravdu nepoznáme. 

 

Viac v článku z časopisu .týždeň: http://www.tyzden.sk/ 

V prípade nefunkčnosti odkazu nájdete článok v PDF. 

 

 

Portál Slovákov v exile - EXIL.SK - priniesol dňa 3.5.2005 článok Stanislava Hábera, v 

ktorom spomína na svoje rozhovory s Pavlom Štefánikom, synovcom Milana Rastislava 

Štefánika. 

--- 

Štvrtého mája –  

atentát na slovenského kráľa 

Štvrtý máj je pamätný dátum všetkých Slovákov. V tento deň v roku 1919 zomrel Milan 

Rastislav Štefánik. A hoci v tomto roku nie je žiadne okrúhle výročie tejto tragédie, predsa má 

pre mňa osobné čaro. 

http://www.france.sk/ambassade/article.php3?id_article=418
http://www.tyzden.sk/casopis/2009/18/clovek-milan-stefanik.html
http://www.lamahe.sk/stefanik/podklady/2009-19%20TYZDEN.pdf
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Viac v článku na EXIL.SK: http://www.exil.sk/ 

V prípade nefunkčnosti odkazu nájdete článok v PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týždenník ŽIVOT priniesol dňa 6.5.2005 rozhovor s Tamarou Dudášovou, praneterou MRŠ. 

Zabudnutý Štefánik? 

Osud bol ku generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi štedrý a krutý zároveň. Tragicky 

skonal na vrchole slávy a politickej kariéry, dva týždne pred svadbou s neterou talianskeho 

kráľa. Osud sa však kruto pohrával s celou jeho rodinou. Kto mu v tom pomáhal? 

Viac v článku z týždenníka ŽIVOT: http://ozene.zoznam.sk/cl/11246/103708/ 

V prípade nefunkčnosti odkazu nájdete článok v PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exil.sk/?tree_id=99600&id=612&alt_link=milan
http://www.lamahe.sk/stefanik/podklady/2005-05-03%20EXIL-SK.pdf
http://ozene.zoznam.sk/cl/11246/103708/
http://www.lamahe.sk/stefanik/podklady/2005-05-06%20Zivot%20Zabudnuty%20Stefanik.pdf
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