
Pracovný list č. 1 – Expozícia M. R. Štefánika            

                                                                                                
                                                                                       

Expozícia M. R. Štefánika je svojho druhu na Slovensku jedinečná, pretože sa nachádza 

v  .................... dome M. R. Štefánika v obci ........................ . V minulosti to bola 

.......................... fara. Na stene domu medzi oknami sa nachádza pamätná 

....................... a busta, ktorá predstavila M. R. Štefánika ako učenca, hvezdára 

a ........................................................ . Pri rodnom dome M. R. Štefánika sa nachádza 

evanjelický ........................., v ktorom bol M. R. Štefánik pokrstený a kde sa konala 

posledná .............................. s najslávnejším miestnym rodákom (11. 5. 1919).  

Postupne som sa dozvedel: 

Priestory expozície sú tvorené ................... miestnosťami. M. R. Štefánik pochádzal 

z viacpočetnej rodiny, zo súrodencov nažive ostalo ......... bratov a .......... sestry. 

Študoval na evanjelickom lýceu v ........................, Šoproni a štúdium s vynikajúcimi 

výsledkami dokončil v maďarskej obci, v Szarvasi. V štúdiu pokračoval v ...................... . 

Najprv študoval stavebné inžinierstvo, ale potom postúpil na Filozofickú fakultu 

a venoval sa ..................................... . Chcel si splniť sen a stať sa známym 

astronómom, a preto odchádza do Paríža.  

Ako astronóm, vedec, cestovateľ podnikal viaceré astronomické výpravy na Mont Blanc, 

do Turkmenistanu, Ruska, Ekvádoru. Akousi spomienkou na pôsobenie na Tahiti sú 

........................................................ .  

Ešte pred začiatkom 1. svetovej vojny mu bolo udelené ........................................... 

občianstvo. Po vypuknutí prvej svetovej vojny absolvoval M. R. Štefánik výcvik v leteckej 

škole. Počas bojov na srbskom fronte sa prejavila jeho odvaha a chladnokrvnosť, za čo 

si vyslúžil hodnosť ....................... .  

Koncom roka 1915 sa stretáva s T. G. Masarykom a E. Benešom a vo februári 1916 

v Paríži zakladajú Národnú radu Československú (akúsi dočasnú vládu) – vrcholný 

orgán česko-slovenského zahraničného odboja. 

M. R. Štefánik organizoval nábor z radov dobrovoľníkov a zajatých vojakov českej 

a slovenskej národnosti do československých légií, o čom svedčia aj vystavené 

legionárske uniformy: z ......................................., z .................................., z ............. . 

M. R. Štefánik bol zakladateľom československej diplomacie a bol vynikajúcim 

diplomatom. Získal pre vec rodiaceho sa Československa mnohé významné osobnosti. 

Dňa .............................. bola vyhlásená 1. Československá republika s prezidentom 

.................................... a ministrom vojny ................................... . 

............................. tragédia: 

Dňa 4. 5. 1919 M. R. Štefánik odletel z talianskeho letiska a pri návrate do vlasti sa 

lietadlo zrútilo neďaleko obce ................................................ .  

 

 



 
Riešenie:  
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Expozícia M. R. Štefánika je svojho druhu na Slovensku jedinečná, pretože sa 

nachádza v  rodnom dome M. R. Štefánika v obci Košariská. V minulosti to bola 

evanjelická fara. Na stene domu medzi oknami sa nachádza pamätná tabuľa a busta, 

ktorá predstavila M. R. Štefánika ako učenca, hvezdára a ministra vojny. Pri rodnom 

dome M. R. Štefánika sa nachádza evanjelický kostol, v ktorom bol M. R. Štefánik 

pokrstený a kde sa konala posledná rozlúčka s najslávnejším miestnym rodákom 

(11. 5. 1919).  

Postupne som sa dozvedel: 
Priestory expozície sú tvorené šiestimi miestnosťami. M. R. Štefánik pochádzal 
z viacpočetnej rodiny, zo súrodencov nažive ostalo 5 bratov a 4 sestry. Študoval na 
evanjelickom lýceu v Bratislave, Šoproni a štúdium s vynikajúcimi výsledkami 
dokončil v maďarskej obci, v Szarvasi. V štúdiu pokračoval v Prahe. Najprv študoval 
stavebné inžinierstvo, ale potom postúpil na Filozofickú fakultu a venoval sa 
astronómii. Chcel si splniť sen a stať sa známym astronómom, a preto odchádza do 
Paríža.  
Ako astronóm, vedec, cestovateľ podnikal viaceré astronomické výpravy na Mont 

Blanc, do Turkmenistanu, Ruska, Ekvádoru. Akousi spomienkou na pôsobenie na 

Tahiti sú obradové veslá.  

Ešte pred začiatkom 1. svetovej vojny mu bolo udelené francúzske občianstvo. Po 

vypuknutí prvej svetovej vojny absolvoval M. R. Štefánik výcvik v leteckej škole. 

Počas bojov na srbskom fronte sa prejavila jeho odvaha a chladnokrvnosť, za čo si 

vyslúžil hodnosť generála.  

Koncom roka 1915 sa stretáva s T. G. Masarykom a E. Benešom a vo februári 1916 

v Paríži zakladajú Národnú radu Československú (akúsi dočasnú vládu) – vrcholný 

orgán česko-slovenského zahraničného odboja. 

M. R. Štefánik organizoval nábor z radov dobrovoľníkov a zajatých vojakov českej 

a slovenskej národnosti do československých légií, o čom svedčia aj vystavené 

legionárske uniformy: z Francúzska, z Talianska, z Ruska. 

M. R. Štefánik bol zakladateľom československej diplomacie a bol vynikajúcim 

diplomatom. Získal pre vec rodiaceho sa Československa mnohé významné 

osobnosti. Dňa 28. 10. 1918 bola vyhlásená 1. Československá republika 

s prezidentom T. G. Masarykom a ministrom vojny M. R. Štefánikom. 

Letecká tragédia: 
Dňa 4. 5. 1919 M. R. Štefánik odletel z talianskeho letiska a pri návrate do vlasti sa 
lietadlo zrútilo neďaleko obce Ivanka pri Dunaji.  
 

 


