
Vážené kolegyne, milí žiaci! 

Dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila s rozhlasovou reláciou, ktorá sa venuje téme, ktorá je v tomto období veľmi 

často spomínaná. Školský rok sa nám naplno rozbieha a vy ste už určite niekoľkokrát do svojich nových zošitov písali 

názov školy, do ktorej chodíte. Naša škola sa môže pýšiť čestným názvom škola Slovenského národného povstania. 

A hoci tento názov už hádam vieme všetci správne napísať, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Slovenské národné 

povstanie vlastne znamená? 

Týka sa obdobia, ktoré bolo pre celý svet veľmi smutné – obdobia 2. svetovej vojny. V tomto období bolo Slovensko, 

podobne ako aj iné európske krajiny, utláčané zo strany Nemecka. Krvavé boje, násilnosti, strach o budúcnosť, neistota 

a bezradnosť – to boli vlastnosti vtedajších dní. Keďže naši vtedajší politickí predstavitelia podpísali dokument, na 

základe ktorého sme sa stali akýmsi pomocníkom Nemecka, museli sme ho vo všetkom poslúchať a robiť to, čo nám 

Nemci prikázali. Naši vojaci tiež museli bojovať po boku tých nemeckých, i keď sa to viacerým z nich priečilo. Mnohí 

z nich preto skončili v rôznych väzeniach či koncentračných táboroch a keď sa im z nich podarilo ujsť, spojili svoje sily 

a rozhodli sa, že budú bojovať proti svojmu najväčšiemu nepriateľovi – Nemecku. Postupne sa vytvárali menšie, neskôr 

i väčšie, utajené partizánske oddiely, čo boli vlastne vojaci, ktorí dúfali v skorú porážku Nemecka a chceli jej pomôcť. 

Povstalci sa skrývali v horách na východnom, ale aj na strednom Slovensku, pretože tie poznali oveľa lepšie ako Nemci 

a mohli si tak postupne vypracúvať stratégiu boja proti nim. Do prípravy Povstania, čiže veľkého boja proti Nemcom, sa 

postupne tajne zapájali aj najväčší slovenskí vojenskí predstavitelia, ba aj niektorí politici. Za svojho veliteľa si povstalci 

zvolili Jána Goliana. Po niekoľkomesačných poradách, taktizácii a mobilizácii sa vedenie Povstania rozhodlo, že ho 

uskutoční koncom augusta roku 1944, pretože Nemci hrozili opätovným vpádom  na naše územie. Cieľom jednotiek bolo 

prekvapiť ich a oslobodiť slovenské obyvateľstvo. 29. augusta o 20:00 večer povedal Ján Golian pamätnú vetu: „Začnite 

s vysťahovaním!“, čo bolo tajné heslo pre spustenie akcie. Povstalci, teda partizáni – vojaci, ale aj mladí chlapci, ktorí 

chceli pomôcť svojej krajine, začali útočiť na Nemcov, pričom väčšina akcií prebiehala v horách. Najväčšie bitky počas 

Slovenského národného povstania prebiehali práve v našom okolí – od Strečna až po Banskú Bystricu, v horách Malej 

a Veľkej Fatry, a teda aj v okolí sučianskych hôr bolo počuť salvy z diel, guľometov či iných zbraní. Povstanie podporovali 

aj bežní obyvatelia obcí, ktorí nosili partizánom potraviny či iné veci, ktoré potrebovali. Postupne Povstanie prerástlo na 

takmer celé územie Slovenska. A hoci sa Slováci urputne snažili zachrániť svoju krajinu, nedostatok zbraní a vojenských 

skúseností spôsobil, že Povstanie netrvalo dlho – už koncom októbra 1944 sa Nemcom podarilo slovenských povstalcov 

poraziť, väčšinu z nich namieste zabili či zajali a aj Ján Golian a ďalší vedúci Slovenského národného povstania skončili 

v koncentračných táboroch. Nemci ako víťazi vpadli do Banskej Bystrice, aby aj obyvateľom dokázali, že odpor nie je 

možný a ten, kto sa oň pokúsi, bude kruto potrestaný.  

Hoci by sa mohlo zdať, že Slovenské národné povstanie nebolo úspešné, pretože krátko po ňom bol na našom území 

opäť nastolený krutý teror, opak je pravdou. Význam sa ukázal o trochu neskôr – práve vďaka Povstaniu nás víťazné 

krajiny 2. svetovej vojny nebrali ako porazených, aj keď sme boli nemeckými spojencami – Slováci dokázali, že v takomto 

režime nežili dobrovoľne a svojou húževnatosťou presvedčili ostatné krajiny o svojom zápornom postoji voči Nemecku.  

Stopy Povstania môžeme dodnes nájsť v podobe pamätníkov, ktoré sa nachádzajú v okolitých horách. Naša škola tiež 

zriadila v spolupráci s Múzeom slovenského národného povstania v Banskej Bystrici výstavu, venovanú Povstaniu, ktorú 

môžete vidieť v priestoroch vstupnej chodby na prízemí. Stopy Povstania však určite majú aj vaše rodiny – skúste sa 

spýtať svojich starých či prastarých rodičov, či poznali niekoho, kto sa pridal do bojov v Povstaní – ich odpoveď bude 

určite kladná.  

Nie veľa škôl môže niesť čestný názov Povstania. Práve preto by sme nemali zabúdať na jeho význam a s vďakou si 

pripomínať výročie Slovenského národného povstania, ktoré je u nás zároveň i štátnym sviatkom – 29. august. 

Ďakujem za pozornosť. 

Petra Palubjaková 


