
SNP a jeho odkaz



Čo predchádzalo SNP?

• 30.9. 1938 Mníchovská dohoda

• 2.11. 1938 Viedenská arbitráž 

• 14.3. 1939 – vznik Slovenského štátu

• 1.9. 1939 – vypuknutie druhej svetovej vojny

• 22.6. 1941 – napadnutie ZSSR

• December 1943 – Vianočná dohoda

• Leto 1944 – výsadky partizánov zo Sovietskeho 
zväzu



Mníchovská dohoda

Zúčastnili sa zástupcovia 
Veľkej Británie (Neville 
Chamberlain), Francúzska 
(Eduard Daladier), Nemecka 
(Adolf Hitler) a Talianska 
(Benitto Mussolini)





Viedenská arbitráž 

2. Október 1939



Vznik Slovenského štátu
14. marca 1939 bol na nátlak Hitlera vyhlásený 
Slovenský štát. Vyhlásenie bolo vyvrcholením 
Hitlerových plánov na rozbitie Československa 



Vypuknutie vojny a napadnutie ZSSR

Dôležité míľniky vojny – 1.9. 1939 – vypuknutie vojny, napadnutie Poľska (blesková 
vojna)
1940 – blesková vojna na západe (porážka Francúzska), letecká bitka o Britániu
22.6.1941 – napadnutie ZSSR, zastavanie nemeckého postupu pri Moskve, blokáda 
Leningradu
december 1942/január 1943 – bitka o Stalingrad 
leto 1943 – bitka pri Kursku  





Vianočná dohoda
Zjednotenie všetkých zložiek odboja – 
komunistického a občiansko-
demokratického. 
Podpísali – Šmidke, Husák, 
Novomeský, Lettrich, Ursíny a ďalší... 
Na základe dohody vznikla ilegálna 
Slovenská národná rada



Príchod partizánov 
26. jún 1944 – príchod Veličkovej partizánskej 
skupiny 
21.augusta 1944 – oslobodenie obce Sklabiňa



Vypuknutie SNP 
• 29. augusta 1944 – Golianovo heslo: „Začnite s vysťahovaním“

• 17. septembra – príchod 1.čs samostatného stíhacieho pluku

• 25. septembra – presun 2. čs. paradesantnej brigády

• 28. októbra – prechod na partizánsky spôsob boja 





Významní povstaleckí velitelia

•  generál Ján Golian

•  generál Rudolf Viest

•  generál Július Nosko

•  kapitán Ján Stanek 

•  Ľudovít Kukorelli

•  Miloš Uher 

•  Viliam Žingor



Po potlačení SNP 
30. októbra 1944 – 
prezident Tiso 
vyznamenal 
nemeckých vojakov  



Fašistické represálie 



Spochybňovanie SNP 
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