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Mohyla M. R. Štefánika sa nachádza na vrchu ..................., najvyššom vrchu 

...........................pahorkatiny, pri meste ..................................................................... . 

Bieloskvejúcu sa terasovitú stavbu so ...................... obeliskami vidieť už zďaleka. 

Mohyla je monumentálnym (mohutným) dielom, pozostáva z .............. platforiem, 

ktoré sa postupne zmenšujú a sú prepojené schodiskom. 

Stavbe dominujú 12,5 m vysoké obelisky. Tie majú symbolizovať 4 obete leteckého 

nešťastia (Štefánik, 2 talianski letci a 1 mechanik) – sprievod M. R. Štefánika  na jeho 

.................................. lete. 

Rovnako symbolizujú štyri krajiny, v ktorých M. R. Štefánik kariérne pôsobil. 

Celá mohyla je postavená z mohutných .................................................... blokov 

z lomu v Spišských Vlachoch. Vrchol mohyly tvorí tumba (náhrobok) a na jej stranách 

sú nápisy: 

1. .................................................................................................................................... 

 

2. .................................................................................................................................... 

 

3. .................................................................................................................................... 

 

4. .................................................................................................................................... 

 

Prípravné práce na výstavbe pamätníka sa začali ........................... a slávnostne bol 

odovzdaný 23. septembra 1928. V roku 1968 bola mohyla zapísaná do zoznamu 

Národných kultúrnych pamiatok Slovenska a v roku ................. sa dostala na zoznam 

Európskeho kultúrneho dedičstva. 

Architektom pamätníka bol ........................................., ktorý mal skúsenosti s návrhmi 

aj iných pamätníkov. Bol Štefánikovým osobným priateľom z detstva. 

Na vybudovanie pamätníka bola vyhlásená .............................. zbierka. 

 

 

 



 

Riešenie:  
 
Pracovný list č. 2 – Mohyla  M. R. Štefánika             

 
 
 
 

 

Mohyla M. R. Štefánika sa nachádza na vrchu Bradlo, najvyššom vrchu Myjavskej 

pahorkatiny, pri meste Brezová pod Bradlom. Bieloskvejúcu sa terasovitú stavbu so 

štyrmi obeliskami vidieť už zďaleka. 

Mohyla je monumentálnym (mohutným) dielom, pozostáva z dvoch platforiem, ktoré 

sa postupne zmenšujú a sú prepojené schodiskom. 

Stavbe dominujú 12,5 m vysoké obelisky. Tie majú symbolizovať 4 obete leteckého 

nešťastia (Štefánik, 2 talianski letci a 1 mechanik) – sprievod M. R. Štefánika  na 

jeho poslednom lete. 

Rovnako symbolizujú štyri krajiny, v ktorých M. R. Štefánik kariérne pôsobil. 

Celá mohyla je postavená z mohutných travertínových blokov z lomu v Spišských 
Vlachoch. Vrchol mohyly tvorí tumba (náhrobok) a na jej stranách sú nápisy: 
 
1. Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21. júla 1880 4. mája 1919 
 
2. Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave 
 
3. S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. Aggiunti 
 
4. Veľkému synovi oslobodený národ československý 

Prípravné práce na výstavbe pamätníka sa začali 17. 7. 1927 a slávnostne bol 

odovzdaný 23. septembra 1928. V roku 1968 bola mohyla zapísaná do zoznamu 

Národných kultúrnych pamiatok Slovenska a v roku 2009 sa dostala na zoznam 

Európskeho kultúrneho dedičstva. 

Architektom pamätníka bol Dušan Jurkovič, ktorý mal skúsenosti s návrhmi aj iných 

pamätníkov. Bol Štefánikovým osobným priateľom z detstva. 

Na vybudovanie pamätníka bola vyhlásená celonárodná zbierka. 

 

 

 

 

 

 


