
Kvíz o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Akademická knižnica AOS, 30. 5. 2019 

Správnu jedinú odpoveď a), b) alebo c) označte krížikom X   

 

 

Meno a Priezvisko:........................................................................................................................................... 

(čitateľne, veľkým paličkovým písmom)  

 

Študijná skupina:.............................................................. 

 

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“   

 

       1. Pripomíname si 100. Výročie úmrtia generála M. R. Štefánika. V čase tragickej leteckej nehody    

           mal  Štefánik: 

󠆪 a) nedožitých 35 rokov 

󠆪 b) nedožitých 37 rokov 

󠆪 c) nedožitých 39 rokov  

 

       2. Svoje detstvo Štefánik prežil na Košariskách. Otec Pavol Štefánik bol zapáleným národovcom    

           a bol: 

󠆪 a) Evanjelickým farárom 

󠆪 b) Katolíckym kňazom 

󠆪 c) Pravoslávnym duchovným 

 

3.  Svoje gymnaziálne štúdiá Štefánik zakončil maturitou s vyznamenaním v:  

󠆪 a) Sarvaši 

󠆪 b) Bratislave 

󠆪 c) Šoproni 

 

4. Ktorý odbor Štefánik začal študovať v roku 1898 v Prahe? 

󠆪 a) elektrotechniku 

󠆪 b) stavebné inžinierstvo 

󠆪 c) politológiu 

 

5. Myšlienka česko-slovenskej vzájomnosti na začiatku 20. storočia združovala prívržencov,   

    ktorým sa hovorilo:  

󠆪 a) nihilisti 

󠆪 b) hlasisti 

󠆪 c) budhisti 

 

6. Štefánikovým krédom bolo: 

󠆪 a) „...milovať, veriť, pracovať...“ 

󠆪 b) „..súťažiť, vyhrať, užívať...“ 

󠆪 c) „...učiť sa, učiť sa, učiť sa...“ 

 

7. U koho a kde našiel Štefánik útočisko po hádke s otcom o náboženskej rozpoltenosti?   

󠆪 a) Jozef Kvačala, Bratislava 

󠆪 b) Ján Mistrík, Košice 

󠆪 c) Vavro Šrobár, Ružomberok 

 

8. V ktorých mestách Štefánik študoval po maturite? 

󠆪 a) Zurich, Miláno, Ženeva 

󠆪 b) Varšava, Minsk, Moskva 

󠆪 c) Viedeň, Salzburg, Bern 

 

 



 

9. Ktorému kultúrnemu spolku Štefánik predsedal v roku 1902? 

󠆪 a) Živena 

󠆪 b) Detvan 

󠆪 c) Hlas 

 

10. V roku 1904 po obhajobe dizertačnej práce promoval v Prahe za: 

󠆪 a)  doktora filozofie 

󠆪 b)  stavebného inžiniera 

󠆪 c)  doktora práv 

 

11. Štefánikova dizertačná  práca bola z odboru: 

󠆪 a)  astronómie 

󠆪 b)  letectva 

󠆪 c)  vojenstva 

 

 

12. Ktorá hvezdáreň v Paríži sa stala jeho miestom pôsobenia po príchode do Francúzska? 

󠆪 a)  hvezdáreň La Defence 

󠆪 b)  observatórium Meudon 

󠆪 c)  hvezdáreň Chateu de La Pour 

 

      13. Pod koho vedením pracoval Štefánik v Paríži? 

󠆪 a)  profesor Kvačala   

󠆪 b)  profesor Zenger 

󠆪 c)  profesor Janssen 

 

14. Ktorej špecializovanej činnosti sa Štefánik venoval na vrchole Mont Blanc? 

󠆪 a)  pozorovaniu Slnka a Marsu 

󠆪 b)  počítaniu hviezd Mliečnej dráhy 

󠆪 c)  zatmeniu Mesiaca 

 

 

15. Aké občianstvo získal v roku 1912? 

󠆪 a)  slovenské 

󠆪 b)  francúzske 

󠆪 c)  ruské 

 

16. Kde pôsobil Štefánik po smrti parížskeho profesora Janssena? 

󠆪 a)  na Tahiti 

󠆪 b)  na Sicílii 

󠆪 c)  na Malorke 

 

17. Aké zdravotné ťažkosti sprevádzali Štefánika celý život? 

󠆪a)  ortopedické 

󠆪b)  žalúdočné 

󠆪c)  cievne 

 

 

18. Ako sa volal reprezentatívny orgán česko-slovenského zahraničného odboja, ktorého bol   

      Štefánik podpredsedom? 

󠆪 a)  Slovenská liga 

󠆪 b)  Sokol 

󠆪 c)  Československá národná rada 

 



19. Čo bolo cieľom Štefánikových zahraničných ciest do Ameriky, Ruska, Talianska? 

󠆪 a)  zachovanie Rakúsko-Uhorska 

󠆪 b)  vytvorenie československého dobrovoľníckeho vojska – československých légií 

󠆪 c)  vytvorenie novej astronomickej spoločnosti Matin 

 

 

20. Najvýznamnejšiu skupinu zahraničného odboja pre osamostatnenie Československa, ktorej  

      súčasťou bol aj M. R. Štefánik, viedli : 

󠆪 a) T. G. Masaryk, E. Beneš 

󠆪 b) Ľ. Štúr, S. Hurban-Vajanský 

󠆪 c) Ján Kollár, Janko Kráľ  

 

 

21. Po vytvorení Československej republiky v r. 1918 bol generál Štefánik menovaný: 

󠆪a) ministerským predsedom 

󠆪b) ministrom obrany 

󠆪c) ministrom vojny 

 

 

22. Prvým veliteľom československej samostatnej armády bol: 

󠆪 a) generál Štefánik 

󠆪 b) generál Janin 

󠆪 c) generál Foch 

 

 

23. Na akom type lietadla sa vracal generál Štefánik na Slovensko 4. 5. 1919? 

󠆪 a) Caproni 

󠆪 b) Jetlet 

󠆪 c) Tupolev 

 

 

24. Kto je autorom Štefánikovej mohyly na Bradle? 

󠆪 a) Jan Letzel 

󠆪 b) Adolf Loos 

󠆪 c) Dušan Jurkovič 

 

 

25. Ženy v Štefánikovom živote zohrávali dôležitú úlohu. Ako sa volala jeho snúbenica, s ktorou sa  

      už nestihol oženiť? 

󠆪 a) Eva Vrchlická 

󠆪 b) Giuliana Benzoni 

󠆪 c) Claire de Champs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Správne odpovede testu 1: 

1c, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8a, 9b, 10a, 11a, 12b, 13c, 14a, 15b, 16a, 17b, 18c, 19b, 20a, 21c, 22b, 23a, 24c, 

25b 


