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                          Trenčiansky samosprávny kraj 
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Trenčín 6. máj 2015   
Na Mohyle opäť zapálili vatry na počesť slovenského generála M. R. Štefánika  
 
Ani sychravé chladné počasie neodradilo verejnosť z celého Slovenska, aby si v nedeľu 

3. mája 2015 prišla na kopec Bradlo pripomenúť výročie úmrtia slovenského velikána. Na 

Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika si jeho životné zásluhy slávnostnou 

pietnou spomienkou a symbolickým zapaľovaním vatier pripomínajú každý rok. 

 

„Jeho život, dielo a osobnosť sa stali inšpiráciou pre mnohé generácie nasledovníkov, 

a treba zdôrazniť, že nielen na Slovensku. Aj v dnešnej hektickej dobe je pre mnohých 

nepochopiteľné, čo všetko tento výnimočný človek stihol vykonať,“ vyjadril 

obdiv generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v úvodnom slávnostnom príhovore  

minister obrany SR, Martin Glváč a dodal: „Dnes je na nás, aby sme jeho odkaz 

a myšlienky odovzdávali ďalej a snažili sa ich pretaviť do nášho konania.“ K prítomným 

sa prihovoril aj dôstojný brat biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan 

Krivda a zástupkyňa veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Hélène Roos. 

 

Bo boku ministra obrany SR pri slávnostnej pietnej spomienke stála na Mohyle generála 

M. R. Štefánika aj vojenská pridelenkyňa plukovníčka Christine Chaulieu, veľvyslanec 

Talianskej republiky na Slovensku Roberto Martini, zástupca veľvyslankyne Českej 

republiky na Slovensku Jaroslav Kalfiřt, zástupca veľvyslanca Ruskej federácie na 

Slovensku Jevgenij Borisenko a tiež poslankyne a poslanci NR SR. Veniec 

k pamätníku M. R. Štefánika prišili slávnostne položiť aj duchovní predstavitelia cirkvi, 

prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl  Slovenskej republiky (OS 

SR) Peter Gajdoš, druhý zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Pavol Macko, 

zástupcovia Klubu generálov SR, Zväzu vojakov a Československej obce legionárskej. 

Pietnej spomienky pri príležitosti  96. výročia tragickej smrti významnej osobnosti 

slovenského národa sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslav Baška, zástupcovia samospráv všetkých stupňov, zástupcovia 

samospráv z Českej republiky, zástupcovia spoločenských inštitúcií, členovia 

Spoločnosti M. R. Štefánika, Spolku rodákov a Nadácie M. R. Štefánika.  

 

Jeden z našich najväčších diplomatov, vynikajúcich stratégov, astronóm, vedec 

a v neposlednom generál - Milan Rastislav Štefánik - sa narodil na území 

Trenčianskeho kraja, v obci Košariská. Predseda TSK, Jaroslav Baška, preto vyzdvihol 

význam tradície pripomínania si výročia narodenia, i tragickej smrti tohto významného 

slovenského rodáka. „Myslím si, že odkaz M. R. Štefánika je večný. Bol to človek, ktorý 

počas svojho krátkeho života dokázal urobiť veľmi veľa,“ povedal trenčiansky župan 
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a pokračoval: „Obdivujem Milana Rastislava Štefánika hlavne z toho dôvodu, že bol 

nielen generálom a vojakom, ale bol aj zanieteným diplomatom a človekom, ktorý bojoval 

za to, aby národ slovenský žil samostatne.“ 

 

Oslavy 96. výročia smrti slovenského generála prebiehali na miestach, ktoré sú s jeho 

životom a pôsobením najviac späté: v obci Košariská, Brezovej pod Bradlom a pri 

Mohyle na kopci Bradlo. Spomienková slávnosť začala v nedeľu popoludní otvorením 

výstavy „Potomci nezabúdajte“ a vyvrcholila slávnostným zapálením štyroch vatier 

na Mohyle približne o dvadsiatej hodine večer. Zapáleniu vatier na Mohyle predchádzal 

príchod fakľového sprievodu a slávnostný akt kladenia vencov.  

 

Pod organizáciu pietnej spomienky sa podpísali mestá Brezová pod Bradlom a Myjava, 

obce Košariská a Priepasné, Spoločnosť M. R. Štefánika, Spolok rodákov M. R. 

Štefánika, Ministerstvo obrany SR, Slovenské národné múzeum, Cirkevný zbor ECAV 

Brezová pod Bradlom a Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné.  
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