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Metodické poznámky: prezentace je určena pro žáky 9. 
ročníku při probírání stejnojmenné učební látky, 
prezentaci je vhodné doplnit ukázkami z knihy Smrt si 
říká Englchen( nebo ukázky ze stejnojmenného filmu) 



Slovenské národní povstání 
 

SNP 

 





Slovenský štát 
• 14.3.1939 – utvoření „samostatného“  státu 

• 23.3.1939 – smlouva s Německem, Slovensko 
podřízeno německé kontrole a vedení – „pod 
ochranou Říše“ 

• Klerofašistický  totalitní režim 

• Prezident – římskokatolický kněz Jozef Tiso, 
místopředseda Hlinkovy slovenské lidové strany 

• Zavedení „Židovského kodexu“ 

• Vysídlení  20 000 státních zaměstnanců českého 
původu 

• Nespokojenost většiny obyvatel s režimem – vznik 
odboje 



Slovenské národní povstání 

• 1943 – vznik Slovenské národní rady – 
ústřední odbojový orgán, který připravoval ve 
spolupráci s partyzány a slovenskou a 
sovětskou armádou ozbrojené povstání 

• 29.8.1944 – začátek povstání 
• Banská Bystrica – centrum povstání 
• Ján Golian a Rudolf Viest – hlavní velitelé 

• 28.10.1944 – konec povstání, počátek 
partyzánské války 

 





 SNP 

• Úkol – pomoc postupu Rudé armády 

• Předčasné vypuknutí povstání –  neplánované 
obsazení Slovenska německým vojskem kvůli 
zvýšené partyzánské činnosti 

• Rychlé šíření povstání – 30 okresů(asi 1,7 milionů 
obyvatel) 

• Národní výbory – politické řízení povstání 
• Sbor pověřenců – vládní a výkonný orgán 

Slovenské národní rady (Karol Šmidke a Vavro 
Šrobár) 

 



Banská Bystrica 



Povstalci 

 • 47 000 a později až 65 000 mužů pravidelné 
armády 

• 18 000 partyzánů 

• Mezinárodní účast – na straně povstalců 
bojovali Češi , Poláci, Rumuni, Rusíni, 
Ukrajinci, Francouzi, Bulhaři, Jugoslávci, atd. 

• Pomoc amerického letectva a výsadků 2. čs. 
Samostatné paradesantní brigády 

• Na straně nepřítele – 50 000 vojáků 

 

 



Zbraně používané v SNP 









Průběh bojů 

• Počáteční úspěch povstalců – podařilo se 
obsadit území okolo Levoči, Spišské Nové Vsi, 
Žiliny, Bánovců nad Bebravou, Zvolena, Liptova 

• Tvrdé boje u Priekop, Martina, Telgártu, Jalné 
a jinde 

• Úspěšné útoky německých jednotek, posí -
lených o oddíly Waffen SS, na Banskou Bystrici 
a Zvolen 

• Povstalci jsou nuceni uchýlit se do hor a 
pokračovat v boji v partyzánské válce 

 

 







Partyzánská válka 

• Partyzánské jednotky přes velké obtíže( málo 
zbraní, munice a jídla, špatné vybavení) byly stále 
velkou bojovou silou 

• Zatčení a poprava velících generálů Goliana a 
Viesta 

• Lomnická dolina v Nízkých Tatrách – hlavní štáb 
povstalců 

• Hlavní úkoly – destrukční činnost na tratích, 
omezování zásobování nepřátelských vojsk, 
pomoc při osvobozování Slovenska 





Důsledky porážky SNP 

• Teror na civilním obyvatelstvu 

• Zřízení „Einsatzgruppe H“ – oddíly, které měly 
hledat povstalce, jejich spolupracovníky  z řad 
civilního obyvatelstva a partyzány 

• Zvláštní jednotky vypálily na 90 vesnic, 
povraždily na 5 000 osob včetně žen a dětí, 
bylo nalezeno 211 masových hrobů 

• Mezi nejznámější vypálené osady patří 
Ploština, Německá, Kaliště 







Památník v Ploštině 



Kaliště 

 





Německá 

 



• V prezentaci použila autorka Ladislava 
Horáková vlastní fotografie 


