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Trenčín 27. júl 2015   
 
Odkaz generála Milana Rastislava Štefánika žije dodnes 
 

 
Obyvatelia obce Košariská, ale aj ľudia zo všetkých kútov Slovenska si v sobotu, 

25. júla pripomenuli 135. výročie narodenia  jednej z najvýznamnejších slovenských 

osobností -  generála Milana Rastislava Štefánika.   

 

Obec Košariská, Ministerstvo obrany SR, Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 

Slovenské národné múzeum a ďalší spoluorganizátori pri tejto príležitosti pripravili pre 

návštevníkov zaujímavý program, ktorý sa začal slávnostným aktom položenia kytíc 

a vencov pred rodným domom M. R. Štefánika. Návštevníci si mohli vypočuť spomienky 

Tamary Dudášovej, generálovej pranetere, a prezrieť čiastočne reinštalovanú expozíciu 

múzea M.R. Štefánika. Jej súčasťou je aj letecká bunda, ktorú mal generál Štefánik 

oblečenú v čase, keď havarovalo jeho lietadlo. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou 

podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Neobyčajnú životnú cestu jedného z našich najväčších diplomatov, vynikajúceho 

stratéga, astronóma, vedca a v neposlednom generála a nositeľa myšlienky česko-

slovenských légií si prišiel uctiť aj riaditeľ úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Juraj Gerlici. „Je mi cťou, že som si mohol uctiť pamiatku Milana Rastislava Štefánika 

a vzdať hold dielu, ktoré vykonal a ktorému zasvätil celý svoj život. Jeho srdce bilo za 

oslobodenie slovenského národa. Jeho vedecká činnosť v úlohe astronóma, jeho 

vojenská činnosť vo funkcii generála, a reprezentatívna diplomatická činnosť, vďaka 

ktorej zviditeľnil malý slovenský národ vo svete, nech sú inšpiráciou, odkazom a vzorom 

pre všetkých nás. Obyvatelia Trenčianskeho kraja môžu byť hrdí, že jedna z našich 

najvýznamnejších slovenských osobností pochádza práve z nášho kraja,“ uviedol Juraj 

Gerlici a poďakoval starostke obce Košariská a zároveň poslankyni TSK Anne 

Abramovičovej a všetkým, ktorí sa zasadzujú o zveľaďovanie rodného domu M.R. 

Štefánika a iným spôsobom zachovávajú a šíria odkaz tohto významného slovenského 

dejateľa.  
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Pamiatku M.R. Štefánika si prišiel uctiť aj brigádny generál Juraj Krištofovič; plk. 

Miroslav Bako z Vojenskej kancelárie prezidenta SR; Miroslav Klimek, vedúci 

Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva 

obrany SR; Viktor Jaseň, gen. riaditeľ Slovenského národného múzea; Pavol Frešo, 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja; Milan Krivda, biskup západného 

dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania; či Claude Valero, primátor 

francúzskeho družobného mestečka Paulhan.    
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