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Jozefa Miloslava Hurbana spájalo s Milanom Rastislavom Štefánikom  viac než len spoločné 

zaradenie medzi najvýznamnejšie osoby slovenských dejín 

Národnie noviny, do ktorých Hurban prispieval, sa podpísali pod formovanie Štefánikovej osobnosti. 

Obaja pochádzali z Trenčianskeho kraja a tiež ich spájal rodinný vzťah.  

V aktuálnom roku si pripomíname 200. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej 

rady Jozefa Miloslava Hurbana. Sila jeho osobnosti, ktorá sa pričinila o kodifikáciu spisovnej 

slovenčiny, pôsobila a stále pôsobí na ľudí aj dlhé roky po jeho smrti. Dôkazom je rozhodne Milan 

Rastislav Štefánik, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného 

odboja počas prvej svetovej vojny.  

Štefánik, ktorého 98. výročie tragickej smrti sme si pripomenuli pred niekoľkými dňami, sa narodil 

v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom v rodine evanjelického kňaza ako šieste z celkovo 12 detí. 

Pochádzal teda z kraja so silným národným vedomím a jeho rodina bola známa svojím 

národovectvom.  Už od útleho detstva bol obklopený novinami a časopismi, medzi ktorými nechýbali 

i Národnie noviny. Do nich okrem iných prispieval aj Jozef Miloslav Hurban, ktorý sa, rovnako ako 

Štefánik, narodil v Trenčianskom kraji. Medzi týmito dvomi osobnosťami slovenských dejín bolo 

dokonca i rodinné puto. Prvý predseda Slovenskej národnej rady bol totiž krstným otcom 

Milanovho otca Pavla Štefánika.   

V kraji, v ktorom Milan Rastislav Štefánik vyrastal, bolo silno zakorenené národné vedomie a to aj 

zásluhou už spomínaného Jozefa Miloslava Hurbana. Práve on tam v rokoch 1848 – 1849 viedol 

slovenské povstanie. Hoci Hurban zomrel osem rokov po Štefánikovom narodení, pôsobenie jeho 

osobnosti pretrvávalo dlho aj po jeho odchode.   

V rámci roka, kedy si pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, pripravili 

organizácie, kultúrne zariadenia i školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja hneď niekoľko podujatí na pripomenutie si jeho života a diela. 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi už v júni ponúkne prednášku s lektorom o tvorivom písaní. 

Študenti Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici či Gymnázia M. R. Štefánika 

v Novom Meste nad Váhom absolvujú exkurziu do Beckova – rodiska J. M. Hurbana. Všetky 

podujatia nájdete na webovom sídle TSK. 
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