Zoznam významných osobností Slovenska a sveta
Alexander Dubček (1921 – 1992) Slovenský politik a predstaviteľ politického reformného
prúdu v 60. rokoch minulého storočia. Od januára 1968 sa stal predsedom KSČ a hlavným
predstaviteľom tzv. Pražskej jari, ktorej cieľom bolo vytvoriť „socializmus s ľudskou tvárou“,
čo sa však stretlo s nevôľou ZSSR. Po invázii vojsk do ČSSR v auguste 1968 bol Dubček
postupne stiahnutý zo všetkých funkcií a v roku 1970 vylúčený zo strany. V novembri 1989
sa aktívne zapojil do Nežnej revolúcie, v decembri sa stal poslancom Snemovne národov a
predsedom Federálneho zhromaždenia. Zomrel 7. novembra 1992, po ťažkej automobilovej
nehode. Je pochovaný na bratislavskom cintoríne v Slávičom Údolí.
Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) Slovenský politik, astronóm, vojenský letec, jeden
zo zakladateľov Československa. Narodil sa v Košariskách v rodine evanjelického farára ako
šieste z dvanástich detí. Stredoškolské vzdelanie dostal na evanjelickom lýceu v Bratislave, v
Šoproni a Sarvaši, kde zmaturoval. Následne odišiel študovať do Prahy stavebné inžinierstvo
a v rokoch 1900 - 1904 astronómiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V roku 1904
odišiel do Paríža, kde pokračoval v činnosti. Spolu so svojím profesorom Julom Janssenom sa
zúčastnil výstupu na Mont Blanc, kde pozorovali Slnko a Mars. Neskôr Štefánik položil
základy hvezdárne na Tahiti. Za vedecké práce dostal mnoho ocenení, v roku 1914 získal od
francúzskej vlády Rad Rytiera Čestnej légie za vedecké a diplomatické úspechy. Počas prvej
svetovej vojny bojoval vo francúzskom letectve. Napriek francúzskemu občianstvu zostal v
srdci Slovákom a angažoval sa v česko-slovenskom národnom odboji. Vo februári 1916
založil v Paríži Národnú radu československú, ktorej predsedom sa stal T. G. Masaryk.
4. mája 1919 pri návrate do vlasti havarovalo jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji.
Štefánik aj s posádkou zahynul. Pochovaný je v mohyle na Bradle.
Jozef Murgaš (1864 – 1929) Slovenský vynálezca a maliar. Už v detstve sa uňho prejavoval
maliarsky talent i technické nadanie. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v kňazskom
seminári v Bratislave a Ostrihome. V rokoch 1889 – 1890 študoval maliarstvo v Budapešti.
Počas štúdia v seminári prejavoval záujem o elektrotechniku. V roku 1896 emigroval do USA
do novozaloženej obce Wilkes - Barre, kde žilo zhruba 300 slovenských rodín. Ako miestny
farár sa pričinil o vybudovanie školy, knižnice, ihriska, kúpeľov. Bol jedným zo zakladajúcich
členov Slovenskej ligy v USA a v roku 1918 pripojil svoj podpis pod Pittsburgskú dohodu.
V roku 1904 mu boli patentované 2 vynálezy: Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a Spôsob
prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Celkovo mu bolo uznaných 12 patentov, z ktorých
možno vybrať: vlnomer (1907), detektor elektromagnetických vĺn (1909), navijak na rybársky
prút (1912). Venoval sa aj iným činnostiam, mal napr. veľmi širokú zbierku motýľov (9000
exemplárov). Možno ho považovať za najúspešnejšieho slovenského vynálezcu.
Štefan Banič (1870 – 1941) Slovenský konštruktér a vynálezca. Kvôli nedostatku práce
odišiel do USA. Zaujímal sa o letectvo a v roku 1914 skonštruoval prototyp padáku, ktorý,
vyskúšal zoskokom z budovy vo Washingtone D.C., pred zrakom vojenských predstaviteľov a

zástupcov patentového úradu. Banič svoj patent venoval americkej armáde, tá tento údajne
využila v prvej svetovej vojne. Baničov padák sa líšil od toho, ktorý poznáme dnes; išlo o
druh dáždnika pripevnený o telo. Po návrate do vlasti v roku 1920 žil v ústraní ako murársky
majster. Bol jedným zo spoluobjaviteľov jaskyne Driny v Malých Karpatoch.
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