
Príloha č. 4 

Pracovný list – Tragická nehoda lietadla M. R. Štefánika 

Krátko po 11. hodine vojenský veliteľ na 

ministerstvo oznámil, že lietadlo so Štefánikom 

zosadne vo Vajnoroch o 12. hodine. Po tejto 

správe sa dr. Ján Halla, dr. Milan Ivanka, dr. 

Ľudovít Medvecký a ďalší  pobrali nasadať do 

áut. Len čo sa pohli od vládnej budovy, objavilo 

sa nad Zimným prístavom lietadlo, ktoré stačili 

pozorovať ešte niekoľko minút z auta, 

ponáhľajúceho sa po vajnorskej ceste k letisko. 

Potom zmizlo z dohľadu. Čo sa dialo ďalej, dozvedáme sa z hlásenia majora: Fourniera:  
„Dňa 4. mája vracali sme sa autom z vajnorskej roviny. Počasie bolo značne 

nepriaznivé. Tu sme zbadali nad mestom lietadlo. Hneď sme sa vrátili na pristávaciu plochu, 

nespúšťajúc letúň z dohľadu. Všetko bolo pripravené na pristátie. Lietadlo niekoľko minút 

krúžilo nad Dunajom vo výške 400-500 metrov, potom sa znieslo nižšie, akoby chcelo pristáť 

na niektorom dosť vzdialenom poli. Hneď potom však opäť vystúpilo do výšky nejakých 100 až 

200 metrov. Dávali sme mu znamenie, tým, že mechanik zapálil benzín, aby dymom zdôraznil 

miesto pristátia, označené veľkým písmenom T. V blízkosti stálo niekoľko áut. Zatiaľ sa letúň 

blížil k nám, preletel nás a stáčajúc sa späť, začal veľký oblúk. V okamihu, keď lietadlo začínalo 

druhý oblúk, aby sa dostalo do smeru k nám, odrazu sa z výšky asi 100 metrov zrútilo priamo 

na zem. Posledný okamih pádu sme nevideli, no spoza stromov sa okamžite zdvihol stĺp dymu. 

Stalo sa to o pol dvanástej... Keď sa autá úradníkov Šrobárovho ministerstva priblížili k letisku, 

bežali proti nim francúzski vojaci s výkrikmi: Il est tombé! (Padol!) – a ukazovali na dym, 

vystupujúci spoza jelšového lesa.”1 

1. O ktorej hodine dostalo ministerstvo správu, že M. R. Štefánik pristane vo Vajnoroch? 

O..........................hodine 

2. Akú vojenskú hodnosť mal očitý svedok leteckej nehody?................................................ 

3. V ktorý deň, mesiac a rok sa odohrala nešťastná tragédia pri ktorej Štefánik zahynul? 

Dňa.............................................................. 

4. Napíš presný čas pádu lietadla, ktorý si poznamenal svedok nehody:................................ 

5. Uveď meno významného slovenského politika, ktorému patrili autá, čo na miesto 

havárie priviezli ministerských úradníkov:........................................................................ 

6. Ako sa volala lokalita, kde prišlo k havárii lietadla?.......................................................... 

7. Rozhodni, ktoré tvrdenie nevyplýva z textu a oprav chybu: 

A. Lietadlo sa rovno zrútilo na zem z výšky približne 0,1 kilometra. 

B. Španielski vojaci kričali na autá úradníkov „Il est tombé!“, tzn. padol. 

C. Posledné sekundy pred dopadom na zem svedkovia nehody nevideli kvôli jelšiam. 

 

Sem napíš opravené slovné spojenie z úlohy č.7:............................................................... 

 

8. Čo bolo podľa písomného historického prameňa príčinou pádu lieta M. R. Štefánika? 

                                                             
1 Z hlásenia francúzskeho majora Fourniera [furniéra], 1919 


