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24hod.sk Z domova 
Na snímke muž prechádza cez koľaje k zrekonštruovanej budove železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi 

28. augusta 2019. 
Spišská Nová Ves 28. augusta (TASR) – Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi v súčasnosti finišujú s 

prácami na jej modernizácii, rekonštrukcia objektu by mala byť hotová koncom septembra. TASR to potvrdil 
hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč s tým, že stavenisko odovzdali zhotoviteľovi ešte pred 
rokom. 

„Rekonštrukcia sa týka zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, žľabov, zvodov, výmeny zostávajúcich 
okien a dverí a celý objekt sa odizoluje. Dôjde tiež k výmene rozvodov vody, kanalizácie a úprave všetkých 
vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmene všetkých podláh. V rámci elektroinštalácie budú kompletne 
vymenené rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Jestvujúce vykurovacie rozvody a vykurovacie 
telesá ústredného kúrenia sa taktiež vymenia,“ vymenoval hovorca. 

Dodal, že v budove dopravnej kancelárie bude vybudovaná nová plynová kotolňa a stavebné úpravy CO 
krytu. Súčasťou prestavby je tiež rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 

„Na perónovom prístrešku sa zároveň vymení plechová skorodovaná krytina, drevené prvky, zábradlie, dlažby 
a nový bude aj náter jednotlivých konštrukcií. Pre cestujúcu verejnosť sa vybuduje informačný systém o chodoch 
prípadne meškaniach vlakov,“ doplnil Lukáč. 
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V rámci prestavby budú zrekonštruované aj spevnené plochy pred a okolo železničnej stanice. Vzhľadom na 
pripravovaný návrh realizácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. 
koľajou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb ku pripravovanému parkovisku. Vybuduje sa aj oceľový 
prístrešok na skladisku kontajnerových nádob. 

V súčasnosti je už kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi a zariadeniami 
vrátane jej okolia a spevnených plôch. Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory sú ukončené a pripravené 
pre odovzdanie a prevzatie. „Stavba je financovaná z vlastných zdrojov ŽSR dodávateľským spôsobom v objeme 
takmer 2,9 milióna eur. Rekonštrukcia bola nevyhnutná vzhľadom na zlý stavebno-technický stav budovy, 
nevyhovujúce hygienické a estetické podmienky. ŽST Spišská Nová Ves je tiež zaradená do programu 

štandardov železničných staníc,“ zdôraznil Lukáč s tým, že modernizáciou stanice sa vylepšia parametre po 
stránke stavebno–technickej pre tamojších zamestnancov i cestujúcej verejnosti. Zároveň sa podľa neho vylepší 
aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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BRATISLAVA - Uloženie pozostatkov neznámeho vojaka do pietnej siene Pamätníka Slovenského národného 
povstania (SNP), jazda dobovej cyklistickej eskadróny, predaj tretej edície Euro Souvenir bankovky v nominálnej 
sume nula eur či slávnostný koncert v Štátnej opere Banská Bystrica spojený s odovzdávaním Cien Múzea SNP 
predstavujú sprievodný program v rámci celoštátnych osláv 75. výročia SNP, centrálne oslavy ktorého sa 
uskutočnia v Banskej Bystrici v dňoch 28. až 29. augusta. Súčasťou 75. výročia SNP bude aj slávnostná vojenská 
prehliadka. 

Zákonom Národnej rady (NR) SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 
pamätných dňoch sa 29. august upravuje ako štátny sviatok Slovenskej republiky. Pri príležitosti 75. výročia SNP 
prináša prehľad udalostí, ktoré viedli k začiatku Povstania. Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala 
všeobecná situácia, ktorá si vyžiadala vznik protihitlerovskej koalície. 

Jej predstavitelia v bývalej Československej republike (ČSR) prijali program obnovenia republiky. Podpísaná 
bola dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku (október 1939), vznikla Československá 
jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii (júl 1940) a v Londýne sa ustanovila československá exilová vláda 
na čele s Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR a USA. 

Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) v decembri 1943 s jej programom sformulovaným pod 
názvom Vianočná dohoda predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Ako svoj prvoradý cieľ 
si vytýčila jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území Slovenska. 

Vypuknutie SNP urýchlil fakt, že 29. augusta 1944 nemecké okupačné vojská prekročili slovenské hranice. Po 
15. hodine vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. V 
rozhlasovom prejave minister obrany SR (1939 - 1945) generál Ferdinand Čatloš oznámil preniknutie nemeckých 
vojsk na Slovensko. 

Pri Žiline sa začali prvé boje, keď sa vojaci žilinskej posádky postavili na odpor. Na základe správ o potýčkach 
príslušníkov žilinskej posádky s prichádzajúcimi nemeckými jednotkami vyslal podplukovník generálneho štábu 
Ján Golian 29. augusta 1944 krátko po 20.00 h heslo: “Začnite s vysťahovaním!”. To bol signál na začiatok 
Slovenského národného povstania. 

O deň neskôr, 30. augusta, na rozkaz Jána Goliana povstalci ustúpili do Strečnianskej tiesňavy, kde mjr. Jozef 
Dobrovodský, povstalecký veliteľ žilinskej posádky, spolu s povstaleckým veliteľom martinskej posádky pplk. 
Emilom Perkom a veliteľom 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika Petrom Alexejevičom Veličkom začal 
organizovať nové obranné postavenie. 

V ten istý deň, 30. augusta 1944, vystúpil Jozef Tiso, ktorý obhajoval nemeckú okupáciu a odsúdil Povstanie. 
Keďže Povstanie vypuklo predčasne, nemali predstavitelia odboja zjednotenú prípravu na konečné ozbrojené 
vystúpenie. Partizánski velitelia už pred Povstaním realizovali jednotlivé ozbrojené útoky v stupňujúcom sa počte, 
čím sa predčasne dostávali do stretov s fašistami. 

Medzi príslušníkmi antifašistického hnutia často chýbala výraznejšia symbióza, ktorá by zabezpečila lepšiu 
organizáciu SNP. Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich najvyššieho velenia dve východoslovenské divízie. 
Nemci ich do konca augusta stačili odzbrojiť, rozohnať a len časť vojakov sa dostala k povstalcom. 

Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Povstanie v krátkom čase rozšírilo na viac ako 30 vtedajších okresov s 
rozlohou približne 20.000 štvorcových kilometrov a s približne 1,7 milióna obyvateľmi. Siahalo na východe po 
Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na severe a 

na juhu sa povstalecké územie dotýkalo až štátnych hraníc. 
SNR prijala 1. septembra 1944 deklaráciu o prevzatí moci na povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo 

demokratické Československo. Hlavnú časť tohto oslobodeného územia tvorilo najmä stredné Slovensko a jeho 
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sídlom bola Banská Bystrica. V prvých septembrových dňoch, i keď po strate pomerne veľkého územia s 
výnimkou Ponitria, sa podarilo stabilizovať povstaleckú obranu. 

Karpatsko-duklianska operácia Sovietskej armády, ktorá sa začala 8. septembra 1944, prispela k tomu, že 
nemecké velenie muselo stiahnuť úderné jednotky z východných častí Slovenska a zo severovýchodného úseku 
povstaleckého frontu. Útok 18. SS divízie na juhu znamenal začiatok ofenzívy nemeckých okupačných vojsk, 
ktoré mali výraznú, najmä technickú prevahu nad povstalcami, a vyvolal krízovú situáciu povstaleckej obrany: 22. 
októbra padla Detva, 26. októbra Zvolen. 

Obrana povstaleckého územia sa postupne skončila. Napriek veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali 
hrdinsky brániť dva mesiace - do 27. októbra 1944, keď Nemci obsadili Banskú Bystricu. Na to generál Rudolf 
Viest vydal rozkaz ustúpiť do hôr a povstalci prešli na partizánsky spôsob boja. Najmä vďaka SNP sa Slovensko 
stalo členom víťaznej spojeneckej koalície, ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. 

Slovenský národ dokázal, že s fašizmom spolupracujúci a kolaborujúci vládnuci slovenskí predstavitelia aj s 
prezidentom Jozefom Tisom neboli jeho nosnými predstaviteľmi. Dva mesiace sa proti nemeckej presile bránilo 
60.000 vojakov armády a 18.000 partizánov, spolu so Slovákmi aj príslušníci 30 národov a národností Európy aj 
Austrálie. 

Udržanie povstaleckého územia počas tohto obdobia v tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka a 
vojenský význam povstania ho zaraďujú k najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam. Slovenské národné 
povstanie sa stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín. Každoročne sa na mnohých 
miestach Slovenka konajú pietne spomienky na túto udalosť, najväčšie oslavy SNP organizujú v Banskej Bystrici. 

[Späť na obsah] 
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Na snímke muž prechádza cez koľaje k zrekonštruovanej budove železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi 

28. augusta 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš 
Súčasťou prestavby je tiež rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a 

Železničnej spoločnosti Slovensko. 
Spišská Nová Ves 28. augusta (TASR) – Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi v súčasnosti finišujú s 

prácami na jej modernizácii, rekonštrukcia objektu by mala byť hotová koncom septembra. TASR to potvrdil 
hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč s tým, že stavenisko odovzdali zhotoviteľovi ešte pred 
rokom. „Rekonštrukcia sa týka zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, žľabov, zvodov, výmeny zostávajúcich 
okien a dverí a celý objekt sa odizoluje. Dôjde tiež k výmene rozvodov vody, kanalizácie a úprave všetkých 
vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmene všetkých podláh. V rámci elektroinštalácie budú kompletne 
vymenené rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Jestvujúce vykurovacie rozvody a vykurovacie 
telesá ústredného kúrenia sa taktiež vymenia,“ vymenoval hovorca. Na snímke zrekonštruovaná budova 
železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi 28. augusta 2019. augusta 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Dodal, že v budove dopravnej kancelárie bude vybudovaná nová plynová kotolňa a stavebné úpravy CO 
krytu. Súčasťou prestavby je tiež rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a 
Železničnej spoločnosti Slovensko. „Na perónovom prístrešku sa zároveň vymení plechová skorodovaná krytina, 
drevené prvky, zábradlie, dlažby a nový bude aj náter jednotlivých konštrukcií. Pre cestujúcu verejnosť sa 
vybuduje informačný systém o chodoch prípadne meškaniach vlakov,“ doplnil Lukáč. V rámci prestavby budú 
zrekonštruované aj spevnené plochy pred a okolo železničnej stanice. Vzhľadom na pripravovaný návrh 
realizácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. koľajou, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti pohybu osôb ku pripravovanému parkovisku. Vybuduje sa aj oceľový prístrešok na 
skladisku kontajnerových nádob. Na snímke muž vchádza do zrekonštruovaného vestibulu s pokladňami v 
železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi 28. augusta 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

V súčasnosti je už kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi a zariadeniami 
vrátane jej okolia a spevnených plôch. Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory sú ukončené a pripravené 
pre odovzdanie a prevzatie. „Stavba je financovaná z vlastných zdrojov ŽSR dodávateľským spôsobom v objeme 
takmer 2,9 milióna eur. Rekonštrukcia bola nevyhnutná vzhľadom na zlý stavebno-technický stav budovy, 
nevyhovujúce hygienické a estetické podmienky. ŽST Spišská Nová Ves je tiež zaradená do programu 

štandardov železničných staníc,“ zdôraznil Lukáč s tým, že modernizáciou stanice sa vylepšia parametre po 
stránke stavebno–technickej pre tamojších zamestnancov i cestujúcej verejnosti. Zároveň sa podľa neho vylepší 
aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. 

[Späť na obsah] 
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Hlásna služba protilietadlovej obrany pri Banskej Bystrici počas SNP na Ostrom Vrchu. Autor: Múzeum SNP/ 
Dr. Szekely 

Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších vojensko-politických udalostí v slovenských 
dejinách. V posledných desaťročiach jeho interpretácia prešla viacerými premenami, ale napriek tomu sú 
základné fakty o Povstaní pomerne dobre známe. Horšie je to s detailnejším spracovaním dejín Povstania, kde 
dodnes nepoznáme odpovede na mnohé otázky. Chýba podrobnejšie spracovanie priebehu bojov, výskum 
materiálneho zabezpečenia Povstania, ale aj podrobnejšia štatistika strát povstaleckej či nemeckej armády 
nasadenej proti SNP. 

Kroky na prípravu Povstania realizovala ilegálna Slovenská národná rada (SNR) s Vojenským ústredím a v 
spolupráci s československou exilovou vládou vo Veľkej Británii. Za veliteľa príprav Povstania bol určený vtedajší 
náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska podplukovník Ján Golian. Spolu so svojimi spolupracovníkmi 
prikročili k prvému kroku realizácie príprav – k personálnym zmenám na dôležitých veliteľských postoch v rámci 
armády. Súbežne na svojom pláne Povstania, respektíve prechodu Slovenska na stranu Spojencov pracoval aj 
minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš. Obidva plány počítali s dvomi variantmi začiatku Povstania. V 
ideálnom prípade sa mali ozbrojené akcie začať v čase, keď sovietska armáda dosiahne priestor Krakova. 

V danom okamihu mali slovenské jednotky v Karpatoch pustiť sovietsku armádu cez obrannú líniu a umožniť 
jej obsadenie Slovenska. Zatiaľ čo plán Vojenského ústredia počítal s obnovením Československa, Čatlošov plán 
rátal so zachovaním samostatnosti Slovenskej republiky. Tento variant predpokladal pasivitu Nemecka voči 
Slovensku. Po udalostiach v lete 1944, zvlášť po prevrate v Rumunsku sa stal plán nereálnym. Nemci nemohli 
dopustiť ďalšie zlyhanie a podnikli kroky na pacifikáciu Slovenska. A tak sa musel realizovať druhý – nevýhodný 
variant Povstania. Povstanie sa malo začať v okamihu, keď nemecké jednotky prekročia hranice Slovenska s 
úmyslom okupácie. Začalo sa tak v momente, keď neboli ukončené ani personálne, ani materiálne prípravy, čo sa 
napokon odrazilo aj na jeho priebehu. 

Hlavnú úlohu v týchto plánoch mala zohrať poľná armáda na východnom Slovensku pod velením generála 
Augustína Malára. Prípravy na Povstanie v rámci týchto jednotiek boli viac ako zanedbané. Zápoľná armáda, teda 
jednotky na strednom a západnom Slovensku boli pripravené lepšie, pretože spadali poväčšine priamo pod 
právomoci Jána Goliana. Citeľne chýbala koordinácia Vojenského ústredia s Malárovou armádou. V armáde boli 
postupne zapojení do príprav ďalší dôstojníci, ktorí realizovali potrebné úkony v posádkach a jednotkách armády. 
Každá posádka a útvar mali mať určeného odbojového veliteľa. Nie všade sa prípravy podarilo realizovať, nie 
vždy mal Ján Golian šťastnú ruku pri výbere odbojového veliteľa. 

Okupácia s povolením Tisa 
V lete 1944 prebehli aj pokusy nadviazať kontakt s velením sovietskej armády. Zároveň došlo k rokovaniam 

zástupcov SNR a Vojenského ústredia s partizánmi. 
Snahy bratislavskej vlády zlikvidovať partizánov narážali na neochotu slovenských vojakov a žandárov 

bojovať. Proti partizánom mali bojovať vojaci zapojení do príprav Povstania. Vláda nedokázala zostaviť žiadnu 
bojovú jednotku ochotnú bojovať za jej záujmy. Nič nezmenilo ani vyhlásenie stanného práva. Slovenská vláda a 
jej orgány prestávali byť pánom situácie. 

Intenzívna ilegálna činnosť na Slovensku a akcie partizánov neušli pozornosti nemeckých bezpečnostných 
orgánov. Nemci pozorne sledovali situáciu na Slovensku. Pod vplyvom udalostí sa rozhodli konať. Slovensko 
malo obsadiť asi 15-tisíc nemeckých vojakov. Nespoľahlivé posádky mali byť odzbrojené a partizáni zlikvidovaní. 
Situácia sa však vyvinula úplne inak. 

Povstanie sa rýchlo a za veľkého nadšenia rozšírilo na území s rozlohou asi 20-tisíc km2 približne s 1,7 
milióna obyvateľov. Povstalecké územie na konci augusta 1944 siahalo od Žiliny a Topoľčian na západe až po 
Levoču a Spišskú Novú Ves na východe. 

Prvé nemecké jednotky prekročili hranice Slovenska s povolením prezidenta Jozefa Tisa v dopoludňajších 
hodinách 29. augusta 1944. Bojové skupiny Ohlen a Junck smerovali na Žilinu s úlohou postupovať pozdĺž údolia 
Váhu. Už pri Žiline narazili na odpor povstaleckej posádky. Večer, po rozhlasovom prejave generála Ferdinanda 
Čatloša, ktorý oznamoval príchod nemeckých jednotiek, bol vydaný rozkaz na odpor voči postupujúcim 
nemeckým jednotkám. 

Na východnom Slovensku sa situácia vyvíjala odlišne. Generál Augustín Malár aj po príchode nemeckých 
vojsk dúfal, že jeho jednotiek sa odzbrojenie netýka. Nemecké velenie nezaváhalo ani v tomto prípade. Zároveň s 
postupom na strednom Slovensku došlo k odzbrojeniu a internácii slovenských jednotiek na východe, ktoré sa v 
zložitej situácii len ojedinele zmohli na krátky odpor. 

Povstanie sa rýchlo a za veľkého nadšenia rozšírilo na území s rozlohou asi 20-tisíc km2 približne s 1,7 
milióna obyvateľov. Povstalecké územie na konci augusta 1944 siahalo od Žiliny a Topoľčian na západe až po 
Levoču a Spišskú Novú Ves na východe. Na severe a juhu povstalecké územie kopírovalo vtedajšiu štátnu 

hranicu. Okrem vojenského ovládnutia územia politickú moc prebrala SNR a národné výbory. Územie bolo 
vyhlásené za súčasť Československa. Centrom Povstania sa stala Banská Bystrica, kde sídlila SNR a veliteľstvo 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/523894-dodnes-nepozname-odpovede-na-mnohe-otazky-o-snp/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/523894-dodnes-nepozname-odpovede-na-mnohe-otazky-o-snp/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


povstaleckej armády – 1. československej armády na Slovensku, ktorá bola uznaná za súčasť spojeneckých 
vojsk antihitlerovkej koalície. 

S veľkým vypätím síl 
Spočiatku mala povstalecká armáda asi 18-tisíc vojakov a po vyhlásení prvej mobilizácie stúpol stav asi na 

40-tisíc. Po druhej mobilizácii na konci septembra 1944 dosiahol stav armády asi 60-tisíc vojakov, ale nie 
všetkých bolo možné aj vyzbrojiť. Asi 5-tisíc záložníkov už ostalo bez zbrane. Veliteľom povstaleckej armády bol 
spočiatku Ján Golian povýšený na generála, neskôr priletel zo ZSSR generál Rudolf Viest. Spolu s armádou 
bojovali partizánske jednotky, ktorých maximálny početný stav dosiahol 12– až 15-tisíc. Velenie partizánskych 
jednotiek podliehalo Hlavnému štábu partizánskych oddielov (HŠPO) na čele s Karolom Šmidkem. 

Na nemeckej strane pôsobili viac-menej druholíniové jednotky, ktoré postupne viedli generál Alfréd Hubitzki, 
Gotlob Berger a Herman Höfle. Nemecké jednotky mali spočiatku asi 20-tisíc vojakov, neskôr ich početný stav 
dosiahol asi 40– až 50-tisíc. Nemecké jednotky spočiatku zaznamenali značné úspechy. Po počiatočnej 
pacifikácii západného a východného Slovenska, kde odzbrojili a čiastočne internovali jednotky Slovenskej 
armády, začali postup na povstalecké územie. 

Za ťažkých bojov prenikli jednotky vznikajúcej nemeckej tankovej divízie Tatra od Žiliny cez Strečniansku 
tiesňavu do Turca. Podobne od východu z Kežmarku prenikli jednotky bojovej skupiny SS Schäfer a útočného 
pluku 1. tankovej armády a obsadili Spiš a Liptov. Časť povstalcov tak ostala obkľúčená na Orave. Nemcom sa 
tak podaril jeden z cieľov, zabezpečenie železničnej trate Žilina – Prešov. Rýchly postup zaznamenali jednotky 
bojovej skupiny SS Schill postupujúce z Bratislavy na Nitru. Prienik do oblasti hornej Nitry uľahčila posádka v 
Nitre, ktorá ostala verná bratislavskej vláde. 

Postup nemeckých jednotiek sa podarilo s veľkým vypätím síl povstalcom spomaliť či zastaviť na miestach 
ako Strečno, Telgárt, výšina Ostrô nad Ružomberkom či pri partizánskej obrane Rajeckej doliny. V počiatočných 
bojoch sa ukázalo niekoľko problémov v organizácii armády. Preto došlo k reorganizácii povstaleckej armády z 
dvoch obranných oblastí na šesť taktických a leteckú skupinu. Prvá etapa obrany povstaleckého územia trvala od 
29. augusta do 10. septembra 1944. Povstalecký front sa podarilo stabilizovať, čomu napomohla aj Karpatsko-
duklianska operácia vojsk Červenej armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. 

Generálna ofenzíva 
Ako druhú etapu povstaleckých bojov označujeme obdobie od reorganizácie armády do 19. októbra 1944. V 

tomto období došlo k významnému posilneniu armády presunutím 2. čs. paradesantnej brigády a 1. čs. stíhacieho 
pluku z územia ZSSR. Zároveň od 5. septembra 1944 prebiehali dodávky vojenského materiálu v rámci 
vzdušného mosta. Okrem dodávok zo ZSSR došlo aj k dodávkam vojenského materiálu zo strany USA a Veľkej 
Británie. 

SNP na dobových fotografiách 
Fotogaléria 20 fotiek 
+17 
Povstaleckej armáde sa v tomto období darilo striedavo. Na severovýchodnom a severnom úseku frontu sa 

darilo zadržať postup nemeckých jednotiek, na severozápade však povstalci k 21. septembru 1944 ustúpili z 
Turca. Na západnom obrannom úseku povstalci ustúpili až k Žiaru nad Hronom. Vďaka paradesantnej brigáde sa 
podarilo zastaviť aj tento nemecký postup, navyše 1. stíhací pluk s podporou Kombinovanej letky ovládol 
povstalecké nebo. Na povstaleckých bojiskách sa postupne objavili aj tri improvizované pancierové vlaky 
Štefánik, Hurban a Masaryk, ktoré predstavovali nielen bojovú, ale aj morálnu podporu armády. 

Nemecké velenie si uvedomilo, že bez posíl odpor povstalcov nezdolá. Do bojov sa zapojili ďalšie jednotky, 
ako 18. SS divízia Horst Wessel a SS brigáda Dirlewanger. Len veľmi ojedinele sa do bojov po boku Nemcov 
zapojili aj malé jednotky Slovenskej armády a Hlinkovej gardy. 

Nemecká generálna ofenzíva sa začala 19. októbra 1944 a znamenala aj začiatok tretej etapy povstaleckých 
bojov. Nemecký postup z územia Maďarska znamenal aktivovanie dovtedy pokojného južného úseku 
povstaleckej obrany. Bojmi vyčerpaná povstalecká armáda už nedokázala brániť všetky úseky frontu. Útok 
nemeckých jednotiek z juhu na Horehronie a Zvolen dokázali povstalci zadržiavať iba niekoľko dní. Nemci v 
priebehu niekoľkých dní prenikli na Horehronie a k Zvolenu. Povstalecké územie sa tak zmenšilo do trojuholníka 
Banská Bystrica – Zvolen – Brezno. 

Ostali len najodhodlanejší 
Vyčerpané zásoby vojenského materiálu a morálka povstaleckých vojakov dávali tušiť koniec odporu. Keď 

padlo Brezno a Zvolen, stratili povstalci aj svoje letiská. Velenie armády ešte rátalo s udržaním malého územia 
okolo Banskej Bystrice, ale vyčerpaná armáda už toho nebola schopná. Zvyšky armády ustúpili do Nízkych Tatier 
a masívu Poľany. Nemecké jednotky prenikli 27. októbra 1944 do Banskej Bystrice. 

Veliteľ povstaleckej armády generál Rudolf Viest vydal 28. októbra 1944 na Donovaloch rozkaz na vytváranie 
partizánskych jednotiek. Rozkaz už mnohých adresátov nenašiel, armáda bola v rozklade. Z pôvodne 60-tisícovej 
armády Nemci časť zajali, rovnako ako generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana. Väčšina dôstojníkov a vojakov 
sa rozišla domov. Len menšia časť najodhodlanejších príslušníkov armády partizánov ostala bojovať v horách. 

Počas bojov povstalecká armáda zaznamenala viac ako 3-tisíc padlých, 3 600 ranených a na záver aj viac 
ako 10-tisíc zajatých vojakov. Po dvoch mesiacoch bojov tak 1. čs. armáda na Slovensku podľahla vojenskej 
prevahe nemeckej armády. Začalo sa obdobie partizánskej vojny a zároveň brutálnej pacifikácie Slovenska 
nemeckými bezpečnostnými jednotkami. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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5. Rekonštrukcia železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi potrvá do konca 
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Spišská Nová Ves 28. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi v súčasnosti finišujú s prácami na jej modernizácii, rekonštrukcia 

objektu by mala byť hotová koncom septembra. TASR to potvrdil hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) 
Michal Lukáč s tým, že stavenisko odovzdali zhotoviteľovi ešte pred rokom 

Ilustračné foto 
„Rekonštrukcia sa týka zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, žľabov, zvodov, výmeny zostávajúcich 

okien a dverí a celý objekt sa odizoluje. Dôjde tiež k výmene rozvodov vody, kanalizácie a úprave všetkých 
vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmene všetkých podláh. V rámci elektroinštalácie budú kompletne 
vymenené rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Jestvujúce vykurovacie rozvody a vykurovacie 
telesá ústredného kúrenia sa taktiež vymenia,“ vymenoval hovorca. 

Dodal, že v budove dopravnej kancelárie bude vybudovaná nová plynová kotolňa a stavebné úpravy CO 
krytu. Súčasťou prestavby je tiež rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 

„Na perónovom prístrešku sa zároveň vymení plechová skorodovaná krytina, drevené prvky, zábradlie, dlažby 
a nový bude aj náter jednotlivých konštrukcií. Pre cestujúcu verejnosť sa vybuduje informačný systém o chodoch 
prípadne meškaniach vlakov,“ doplnil Lukáč. 

V rámci prestavby budú zrekonštruované aj spevnené plochy pred a okolo železničnej stanice. Vzhľadom na 
pripravovaný návrh realizácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. 
koľajou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb ku pripravovanému parkovisku. Vybuduje sa aj oceľový 
prístrešok na skladisku kontajnerových nádob. 

V súčasnosti je už kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi a zariadeniami 
vrátane jej okolia a spevnených plôch. Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory sú ukončené a pripravené 
pre odovzdanie a prevzatie. „Stavba je financovaná z vlastných zdrojov ŽSR dodávateľským spôsobom v objeme 
takmer 2,9 milióna eur. Rekonštrukcia bola nevyhnutná vzhľadom na zlý stavebno-technický stav budovy, 
nevyhovujúce hygienické a estetické podmienky. ŽST Spišská Nová Ves je tiež zaradená do programu 

štandardov železničných staníc,“ zdôraznil Lukáč s tým, že modernizáciou stanice sa vylepšia parametre po 
stránke stavebno–technickej pre tamojších zamestnancov i cestujúcej verejnosti. Zároveň sa podľa neho vylepší 
aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. 
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Práce na nej sú už takmer hotové. 
Obnova staničnej budovy v Spišskej Novej Vsi 

(6 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi v súčasnosti finišujú s prácami na jej 

modernizácii. 
Obnova budovy by mala byť hotová koncom septembra. 
Týka sa zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, žľabov, zvodov, kanalizácie, vykurovacích rozvodov a 

telies ússtredného kúrenia, výmeny podlahy zostávajúcich okien a dverí a celý objekt sa odizoluje. 
Súvisiaci článokObnovu stanice v Spišskej Novej Vsi chcú ukončiť do konca septembra Čítajte 

Nového zovňajška sa dočká skorodovaná plechová krytina, drevené prvky, zábradlie, dlažby a nový bude aj 
náter jednotlivých konštrukcií. 

Pre cestujúcu verejnosť sa vybuduje informačný systém o odchodoch, príchodoch, prípadne o meškaniach 
vlakov. 

https://www.hlavnespravy.sk/rekonstrukcia-zeleznicnej-stanice-spisskej-novej-vsi-potrva-do-konca-septembra/1868920
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https://spis.korzar.sme.sk/c/22199952/pozrite-si-ako-pokrocila-obnova-stanicnej-budovy-v-spisskej-novej-vsi.html


V súčasnosti je už kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi a zariadeniami 
vrátane jej okolia a spevnených plôch. 

Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory sú ukončené a pripravené pre odovzdanie a prevzatie. 
Stavba je financovaná z vlastných zdrojov ŽSR dodávateľským spôsobom v objeme takmer 2,9 milióna eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Výzvou Jána Goliana Začnite s vysťahovaním! sa začalo SNP 
[28.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/vyzvou-jana-goliana-zacnite-s-vystah/415268-clanok.html 

 
 

Otvorenie novej, digitálnej expozície v Múzeu SNP pri príležitosti osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici 27. 
augusta 2019. Foto: TASR - Dušan Hein 

Zákonom Národnej rady (NR) SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 
pamätných dňoch sa 29. august upravuje ako štátny sviatok Slovenskej republiky. 

Bratislava/Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Uloženie pozostatkov neznámeho vojaka do pietnej siene 
Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP), jazda dobovej cyklistickej eskadróny, predaj tretej edície 
Euro Souvenir bankovky v nominálnej sume nula eur či slávnostný koncert v Štátnej opere Banská Bystrica 
spojený s odovzdávaním Cien Múzea SNP predstavujú sprievodný program v rámci celoštátnych osláv 75. 
výročia SNP, centrálne oslavy ktorého sa uskutočnia v Banskej Bystrici v dňoch 28. až 29. augusta. Súčasťou 75. 
výročia SNP bude aj slávnostná vojenská prehliadka. Zákonom Národnej rady (NR) SR č. 241/1993 Z. z. o 
štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 29. august upravuje ako štátny sviatok 
Slovenskej republiky. TASR pri príležitosti 75. výročia SNP prináša prehľad udalostí, ktoré viedli k začiatku 
Povstania. Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia, ktorá si vyžiadala vznik 
protihitlerovskej koalície. Jej predstavitelia v bývalej Československej republike (ČSR) prijali program obnovenia 
republiky. Podpísaná bola dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku (október 1939), vznikla 
Československá jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii (júl 1940) a v Londýne sa ustanovila 
československá exilová vláda na čele s Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR 
a USA. Na snímke kladenie vencov k pamätníku obetiam bojov počas Slovenského národného povstania (SNP) v 
lesoparku Chrasť v Žiline počas spomienkového stretnutia pri príležitosti 75. výročia vypuknutia SNP. V Žiline 27. 
augusta 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) v decembri 1943 s jej programom sformulovaným pod 
názvom Vianočná dohoda predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Ako svoj prvoradý cieľ 
si vytýčila jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území Slovenska. Vypuknutie SNP 
urýchlil fakt, že 29. augusta 1944 nemecké okupačné vojská prekročili slovenské hranice. Po 15. hodine vojenské 
ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. V rozhlasovom prejave minister 
obrany SR (1939 - 1945) generál Ferdinand Čatloš oznámil preniknutie nemeckých vojsk na Slovensko. Pri Žiline 
sa začali prvé boje, keď sa vojaci žilinskej posádky postavili na odpor. Na základe správ o potýčkach príslušníkov 
žilinskej posádky s prichádzajúcimi nemeckými jednotkami vyslal podplukovník generálneho štábu Ján Golian 29. 
augusta 1944 krátko po 20.00 h heslo: “Začnite s vysťahovaním!”. To bol signál na začiatok Slovenského 
národného povstania. O deň neskôr, 30. augusta, na rozkaz Jána Goliana povstalci ustúpili do Strečnianskej 
tiesňavy, kde mjr. Jozef Dobrovodský, povstalecký veliteľ žilinskej posádky, spolu s povstaleckým veliteľom 
martinskej posádky pplk. Emilom Perkom a veliteľom 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika Petrom 
Alexejevičom Veličkom začal organizovať nové obranné postavenie. Na snímke busta prvého guvernéra 
Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša počas otvorenia výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP 
pri príležitosti 75. výročia SNP v budove Národnej banky Slovenska v Bratislave 26. augusta 2019. Foto: TASR 
Jaroslav Novák 

V ten istý deň, 30. augusta 1944, vystúpil Jozef Tiso, ktorý obhajoval nemeckú okupáciu a odsúdil Povstanie. 
Keďže Povstanie vypuklo predčasne, nemali predstavitelia odboja zjednotenú prípravu na konečné ozbrojené 
vystúpenie. Partizánski velitelia už pred Povstaním realizovali jednotlivé ozbrojené útoky v stupňujúcom sa počte, 
čím sa predčasne dostávali do stretov s fašistami. Medzi príslušníkmi antifašistického hnutia často chýbala 
výraznejšia symbióza, ktorá by zabezpečila lepšiu organizáciu SNP. Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich 
najvyššieho velenia dve východoslovenské divízie. Nemci ich do konca augusta stačili odzbrojiť, rozohnať a len 
časť vojakov sa dostala k povstalcom. Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Povstanie v krátkom čase rozšírilo 
na viac ako 30 vtedajších okresov s rozlohou približne 20.000 štvorcových kilometrov a s približne 1,7 milióna 
obyvateľmi. Siahalo na východe po Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad 

Bebravou a Topoľčany. Na severe a na juhu sa povstalecké územie dotýkalo až štátnych hraníc. SNR prijala 1. 
septembra 1944 deklaráciu o prevzatí moci na povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo demokratické 
Československo. Hlavnú časť tohto oslobodeného územia tvorilo najmä stredné Slovensko a jeho sídlom bola 
Banská Bystrica. V prvých septembrových dňoch, i keď po strate pomerne veľkého územia s výnimkou Ponitria, 
sa podarilo stabilizovať povstaleckú obranu. Karpatsko-duklianska operácia Sovietskej armády, ktorá sa začala 8. 
septembra 1944, prispela k tomu, že nemecké velenie muselo stiahnuť úderné jednotky z východných častí 
Slovenska a zo severovýchodného úseku povstaleckého frontu. Útok 18. SS divízie na juhu znamenal začiatok 

http://www.teraz.sk/slovensko/vyzvou-jana-goliana-zacnite-s-vystah/415268-clanok.html


ofenzívy nemeckých okupačných vojsk, ktoré mali výraznú, najmä technickú prevahu nad povstalcami, a vyvolal 
krízovú situáciu povstaleckej obrany: 22. októbra padla Detva, 26. októbra Zvolen. Obrana povstaleckého územia 
sa postupne skončila. Napriek veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali hrdinsky brániť dva mesiace - do 27. 
októbra 1944, keď Nemci obsadili Banskú Bystricu. Na to generál Rudolf Viest vydal rozkaz ustúpiť do hôr a 
povstalci prešli na partizánsky spôsob boja. Najmä vďaka SNP sa Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej 
koalície, ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. Slovenský národ dokázal, že s fašizmom spolupracujúci a 
kolaborujúci vládnuci slovenskí predstavitelia aj s prezidentom Jozefom Tisom neboli jeho nosnými 
predstaviteľmi. Dva mesiace sa proti nemeckej presile bránilo 60.000 vojakov armády a 18.000 partizánov, spolu 
so Slovákmi aj príslušníci 30 národov a národností Európy aj Austrálie. Udržanie povstaleckého územia počas 
tohto obdobia v tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka a vojenský význam povstania ho zaraďujú k 
najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam. Slovenské národné povstanie sa stalo jednou z kľúčových a 
pozitívnych udalostí slovenských dejín. Každoročne sa na mnohých miestach Slovenka konajú pietne spomienky 
na túto udalosť, najväčšie oslavy SNP organizujú v Banskej Bystrici. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Z domova 
Otvorenie novej, digitálnej expozície v Múzeu SNP pri príležitosti osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici 27. 

augusta 2019. 
Bratislava/Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Uloženie pozostatkov neznámeho vojaka do pietnej siene 

Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP), jazda dobovej cyklistickej eskadróny, predaj tretej edície 
Euro Souvenir bankovky v nominálnej sume nula eur či slávnostný koncert v Štátnej opere Banská Bystrica 
spojený s odovzdávaním Cien Múzea SNP predstavujú sprievodný program v rámci celoštátnych osláv 75. 
výročia SNP, centrálne oslavy ktorého sa uskutočnia v Banskej Bystrici v dňoch 28. až 29. augusta. Súčasťou 75. 
výročia SNP bude aj slávnostná vojenská prehliadka. 

Zákonom Národnej rady (NR) SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 
pamätných dňoch sa 29. august upravuje ako štátny sviatok Slovenskej republiky. 

TASR pri príležitosti 75. výročia SNP prináša prehľad udalostí, ktoré viedli k začiatku Povstania. 
Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia, ktorá si vyžiadala vznik 

protihitlerovskej koalície. Jej predstavitelia v bývalej Československej republike (ČSR) prijali program obnovenia 
republiky. Podpísaná bola dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku (október 1939), vznikla 
Československá jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii (júl 1940) a v Londýne sa ustanovila 
československá exilová vláda na čele s Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR 
a USA. 

Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) v decembri 1943 s jej programom sformulovaným pod 
názvom Vianočná dohoda predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Ako svoj prvoradý cieľ 
si vytýčila jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území Slovenska. 

Vypuknutie SNP urýchlil fakt, že 29. augusta 1944 nemecké okupačné vojská prekročili slovenské hranice. Po 
15. hodine vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. V 
rozhlasovom prejave minister obrany SR (1939 - 1945) generál Ferdinand Čatloš oznámil preniknutie nemeckých 
vojsk na Slovensko. 

Pri Žiline sa začali prvé boje, keď sa vojaci žilinskej posádky postavili na odpor. Na základe správ o potýčkach 
príslušníkov žilinskej posádky s prichádzajúcimi nemeckými jednotkami vyslal podplukovník generálneho štábu 
Ján Golian 29. augusta 1944 krátko po 20.00 h heslo: “Začnite s vysťahovaním!”. To bol signál na začiatok 
Slovenského národného povstania. 

O deň neskôr, 30. augusta, na rozkaz Jána Goliana povstalci ustúpili do Strečnianskej tiesňavy, kde mjr. Jozef 
Dobrovodský, povstalecký veliteľ žilinskej posádky, spolu s povstaleckým veliteľom martinskej posádky pplk. 
Emilom Perkom a veliteľom 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika Petrom Alexejevičom Veličkom začal 
organizovať nové obranné postavenie. 

V ten istý deň, 30. augusta 1944, vystúpil Jozef Tiso, ktorý obhajoval nemeckú okupáciu a odsúdil Povstanie. 
Keďže Povstanie vypuklo predčasne, nemali predstavitelia odboja zjednotenú prípravu na konečné ozbrojené 

vystúpenie. Partizánski velitelia už pred Povstaním realizovali jednotlivé ozbrojené útoky v stupňujúcom sa počte, 
čím sa predčasne dostávali do stretov s fašistami. Medzi príslušníkmi antifašistického hnutia často chýbala 
výraznejšia symbióza, ktorá by zabezpečila lepšiu organizáciu SNP. Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich 
najvyššieho velenia dve východoslovenské divízie. Nemci ich do konca augusta stačili odzbrojiť, rozohnať a len 
časť vojakov sa dostala k povstalcom. 

Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Povstanie v krátkom čase rozšírilo na viac ako 30 vtedajších okresov s 
rozlohou približne 20.000 štvorcových kilometrov a s približne 1,7 milióna obyvateľmi. Siahalo na východe po 

https://www.24hod.sk/vyzvou-jana-goliana-zacnite-s-vystahovanim-sa-zacalo-snp-cl701836.html


Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na severe a 

na juhu sa povstalecké územie dotýkalo až štátnych hraníc. 
SNR prijala 1. septembra 1944 deklaráciu o prevzatí moci na povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo 

demokratické Československo. Hlavnú časť tohto oslobodeného územia tvorilo najmä stredné Slovensko a jeho 
sídlom bola Banská Bystrica. 

V prvých septembrových dňoch, i keď po strate pomerne veľkého územia s výnimkou Ponitria, sa podarilo 
stabilizovať povstaleckú obranu. Karpatsko-duklianska operácia Sovietskej armády, ktorá sa začala 8. septembra 
1944, prispela k tomu, že nemecké velenie muselo stiahnuť úderné jednotky z východných častí Slovenska a zo 
severovýchodného úseku povstaleckého frontu. 

Útok 18. SS divízie na juhu znamenal začiatok ofenzívy nemeckých okupačných vojsk, ktoré mali výraznú, 
najmä technickú prevahu nad povstalcami, a vyvolal krízovú situáciu povstaleckej obrany: 22. októbra padla 
Detva, 26. októbra Zvolen. Obrana povstaleckého územia sa postupne skončila. Napriek veľmi zložitej situácii sa 
povstalci dokázali hrdinsky brániť dva mesiace - do 27. októbra 1944, keď Nemci obsadili Banskú Bystricu. Na to 
generál Rudolf Viest vydal rozkaz ustúpiť do hôr a povstalci prešli na partizánsky spôsob boja. 

Najmä vďaka SNP sa Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície, ktorá v boji porazila fašistickú 
hrozbu. Slovenský národ dokázal, že s fašizmom spolupracujúci a kolaborujúci vládnuci slovenskí predstavitelia 
aj s prezidentom Jozefom Tisom neboli jeho nosnými predstaviteľmi. 

Dva mesiace sa proti nemeckej presile bránilo 60.000 vojakov armády a 18.000 partizánov, spolu so Slovákmi 
aj príslušníci 30 národov a národností Európy aj Austrálie. Udržanie povstaleckého územia počas tohto obdobia v 
tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka a vojenský význam povstania ho zaraďujú k najvýznamnejším 
antifašistickým vystúpeniam. 

Slovenské národné povstanie sa stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín. 
Každoročne sa na mnohých miestach Slovenka konajú pietne spomienky na túto udalosť, najväčšie oslavy 

SNP organizujú v Banskej Bystrici. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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