Výber z genealógie rodu Štefánik
Počas mojej funkcie kronikára dostal som niekoľko žiadostí o informáciu o rode
Štefánikovcov. Pri rôznych príležitostiach som počul výklad na cintoríne, alebo aj výklad z
histórie obce hosťom, že pomník Pavla Štefánika je dedkov pomník generála M.R. Štefánika. Aj
pri čítaní dátumov narodenia a úmrtia je možné túto chybu vidieť. Na nesprávnu informáciu už
dávno upozorňovala pani Matyášová. Je to pomník prastrýka generála M.R. Štefánika. Z rôznych
prameňov som poskladal základnú informáciu, ale teraz som objavil na internete bohatú studňu
informácií od Mgr. Márie Gallovej, členky výboru a predsedníctva Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika, v časopise ZVON - Mesačník Miestneho odboru MS v Banskej Bystrici. Vrele
doporučujem pozrieť si čísla: 5/2009 a od č. 9/2009 je uverejňovanie článkov na pokračovanie – Čo nebolo v učebniciach – Gen. Dr. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK.
•http://www.matica.sk/index.php?D=165&L=2&lang=sk
Štefánikovci do Krajného prišli zo Senice. Michal Štefánik narodený 1724, zomrel 1778
v Senici. Synovia: Pavol, narodený 5.1.1761, zomrel 5.12.1831 v Krajnom, Michal, Ján, Samuel.
Na náhrobnej tabuli je uvedený dátum narodenia Pavla Štefánika 4.1.1761. Farárom ECAV
v Krajnom bol od roku 1786 do svojej smrti. Jeho nástupcom bol synovec Pavol Štefánik, syn
Samuela Štefánika a Zuzany, rodenej Vaníček. Pavol Štefánik (starší), narodený 14.1.1798 v
Senici, zomrel 29.11.1861 v Krajnom. Presné miesto jeho hrobu sa nezachovalo. Farárom ECAV
v Krajnom bol od roku 1831 do svojej smrti. Jeho manželka bola Ľudovíta Mária Šuleková, sestra
Vilka Šuleka a Ľudovíta Jaroslava Šuleka . V Krajnom sa narodil 15.10.1844 Pavol Štefánik
(mladší), otec M.R. Štefánika, ktorý bol od roku 1871 farárom na Košariskách.
Čo píše kronikár Štefan Valášek:
R. 1786 prišiel Pavol Štefánik, ktorý tu pres 45
rokov prežil – kamenný pomník i dnes ukazuje miesto jeho
odpočinku na cmiteri. „Tomu pri boku stál, jako kaplán
přes 10 lét, jeho sinovec, podobného jména: Pavel
Štefánik“, ktorý tu po smrti strýca potom pres 30 rokov
úradoval a 29. nov. 1861 zomrel.
•http://www.gljs.sk/sulek.html
•http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/borovsky.html
•http://www.pukanec.sk/index_aktuality.php?id=1141&r=1
•http://www.czsk.net/dotyky/12_2004/kraicz.html

Hrob Pavla Štefánika

„Veľa zdaru v hľadaní“ - Ivan Gálik

