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EXKURZIA 
PO STOPÁCH  M.R.ŠTEFÁNIKA  A  ĽUDOVÍTA  ŠTÚRA 

    
Exkurzia z programu CK TRIP „Školské výlety, zájazdy a exkurzie“ 

 
CENA: od 21,50 € 

Podľa počtu účastníkov a miesta nástupu 
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

 

TERMÍN: podľa požiadavky 

 
PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, príchod na Myjavu, prehliadka Múzea slovenských národných rád, kde je 

prezentovaná história od revolučných rokov 1848/49. Pokračovanie na vrch Bradlo  s Mohylou  M.R.Štefánika – 

astronóma, politika a diplomata, najvýznamnejšej osobnosti v moderných dejinách Slovenska. Tu je pochovaný 

spolu s jeho talianskou posádkou. Z Bradla je krásny výhľad na jeho rodné Košariská.  Prehliadka múzea v jeho 

rodnom dome – bývalej evanjelickej fare. Toto memoriálne múzeum  podáva komplexný pohľad na Štefánikovu 

osobnosť. V šiestich miestnostiach sa dokumentuje životná dráha, súkromie a záľuby, hlavne však vojenská, dip-

lomatická a vojenská činnosť. 

 

Pokračovanie do Modry, návšteva Múzea Ľudovíta Štúra, ktoré vzniklo ako špecializované literárne múzeum v 

roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa živo-

ta, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho 

a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, mod-

ranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra. Literárnu expozíciu dopĺňa 

pamätná izba v ktorej zomrel. Poskytuje podrobnosti z posledných rokov jeho života i okolnosti tragickej smrti. 

 

V prípade záujmu /za príplatok/ návšteva Uhrovca, prehliadka rodného domu Ľudovíta Štúra  a Alexandra Dub-

čeka. 

 

 

Pedagogický dozor - zdarma 
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 Múzeum Milana Rastislava Štefánika 

v jeho rodnej obci Košariská nám predstavuje 

v autentickom prostredí jeho rodného domu neuveriteľný 

životný príbeh tohto malého –veľkého muža. Milan 

Rastislav Štefánik sa svojou neuveriteľnou 

pracovitosťou, húževnatosťou a talentom  dokázal 

uplatniť vo veľkom svete vedy, politiky a svetovej 

diplomacie. Obrovským dielom prispel k novému 

usporiadaniu Európy po prvej svetovej vojne. 

V neposlednej rade boj Štefánik spolu s Benešom 

a Masarikom pri zrode Československej republiky. 

Múzeum v Košariskách nám Milana Rastislava Štefánika 

predstavujem nie len ako astronóma, politika, diplomata, 

generála francúzskej armády, ale najmä človeka s veľkou 

charizmou, osobnými vnútornými zápasmi a človeka 

s veľkým srdcom pre svoj milovaný slovenský národ. 

Mohyla na Bradle 
Medzi mestom Brezová pod Bradlom a dedinou Košariská vo výške 543m na vrchu Bradlo 

stojí symbol úcty, lásky  a vďaky slovenského národa výnimočnej osobnosti Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi. M. R. Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 

a zakladateľ Československej republiky, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí vo veku 38 

rokov. Mohyla je dielom Dušana Jurkoviča popredného slovenského architekta, ktorého 

spájalo so Štefánikom osobné priateľstvo. Stavba sa uskutočnila z národnej zbierky, keď sa 

v ťažkých časoch po I. svetovej vojne vyzbieralo vyše 2 mil. vtedajších korún ! Mohyla je 

z travertínu privezeného zo Spišských Vlachov a bola postavená za necelý rok. Svojim 

umeleckým stvárnením sa zaradila medzi významné európske pamiatky zapísané do zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO. Odporúčam vrelo návštevu tejto jedinečnej lokality pre 

úžasné spojenie prírodnej scenérie Myjavskej pahorkatiny s mimoriadnou architektúrou 

jedinečného Dušana Jurkoviča. 

  


