
 
Dňa 25.10. sme sa zúčastnili odbornej exkurzie, ktorá sa začala o 7. ráno pred 
školou a na ktorú sme vyrážali autobusom. Cesta bola veľmi príjemná.  
Naša prvá zastávka bola na Bradle, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik. Mali 
sme si možnosť obzrieť celú mohylu a urobiť si spoločné fotografie, žiaľ, pre 
nevyhovujúce počasie sme nemali možnosť pozrieť si kopanice. Potom sme však 
postupovali ďalej .  
Našou druhou zastávkou boli Košariská. Pozreli sme si rodný dom Milana Rastislava 
Štefánika, v ktorom je zároveň zriadené múzeum s jeho uniformami , rôznymi 
predmetmi, ktoré dostával na svojich cestách, zariadenie jeho domu, rôzne menšie 
zbrane, odznaky .... .  
O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sme sa dozvedeli, že sa narodil 21.7. 1880 na 
fare práve v Košariskách, vedľa fary je evanjelický kostol, v ktorom slúžil jeho otec, 
pretože bol evanjelicky kňaz. Študoval v Prešporku a v Maďarsku. Vysokú školu 
študoval v Prahe  (dva roky stavebnú), potom prestúpil na Karlovu univerzitu a 
študoval astronómiu, v roku 1904 získal doktorát z filozofie.  
Neskôr pracoval v observatóriu v Paríži a venoval sa aj zatmeniu Slnka. Kariéru 
vedca mu prerušila prvá svetová vojna, kde bojoval na strane Francúzska. Zapojil sa 
do zahraničného odboja, neskôr sa stal podpredsedom Česko-Slovenskej národnej 
rady. Šesťkrát zdolal Mont Blanc, pri jednom výstupe skoro zahynul z dôvodu 
nedostatku potravín. Bol veľmi významným predstaviteľom slovenského odboja. 
Zomrel pri páde lietadla, kedy malo lietadlo problém s pristávaním v Ivanke pri Dunaji 
dňa 4.5. 1919. Jeho pohreb bol najväčší v histórii Slovenska  (okolo 30 000 ľudí).   
Potom sme sa presunuli na našu poslednú zastávku a tou boli Piešťany. Navštívili 
sme byt básnika Ivana Kraska, ktorý tam býval 15 rokov, jeho manželka dvadsať 
rokov. Ivan Krasko sa narodil 12.7. 1876 v Lukovištiach, je to pri Rimavskej Sobote. 
Vlastným menom Ján Botto. Študoval v Rimavskej Sobote a potom v Prahe, pocítil 
sklamanie z lásky, a tak po večeroch začal písať básne. Pracoval a vyštudoval 
chemické inžinierstvo. 
 Svoje básne najskôr nechcel nikomu ukazovať, až neskôr poslal jednu báseň do 
redakcie novín pod pseudonymom Janko Cigáň. Vydal dve básnické zbierky – Nox et 
solitudo a Verše. Taktiež mu život skomplikovala prvá svetová vojna a neskôr bol 
politikom.  
Potom sme mali rozchod v Piešťanoch, po ktorom sme sa presunuli do autobusu 
a cestovali domov.  
Exkurzia bola pre nás veľmi zaujímavá a veľmi poučná. Za organizáciu exkurzie 
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME pani profesorkám -  Mgr. Bc. Kataríne Mihovej a PhDr. 
Jane Lacinákovej. 

 

EXKURZIA – BRADLO , KOŠARISKÁ A PIEŠŤANY 



                                                           

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle 

 

 

Rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách 



 

Na záver niekoľko myšlienok M. R. Štefánika, ktoré nás oslovili: 

„Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.“ 

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“ 

„Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti!“ 

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

„Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.“ 

„Bratia! Nikdy nezabúdajme: milovali sme národ, pracovali sme, preto sme zvíťazili. Dokiaľ ostaneme 
verní tejto svätej láske, budeme nepremožiteľní.“ 

                                                                                 Vypracovala: Janka Kubíková, III.CS 

 


