


 dejinách sa zvykne hovoriť, že 
sú nekonečným súbojom medzi

dobrom a zlom. Skutočnosť 
však býva zložitejšia a pre 
slovenské dejiny 20. storočia

to platí obzvlášť. Navyše, 
na rozdiel od komiksov nie 

všetci skutoční superhrdinovia 
nosia plášť, nie každý darebák 

má na tvári zlomyseľný úškrn 
a rozoznať kto je kto nemusí 

byť jednoduché. Za človeka však 
najlepšie hovoria jeho činy. 

Vďaka projektu Storočie.SK môžeš 
objavovať dejiny nášho národa 
skrz životné príbehy jeho 
najvýznamnejších osobností.

Naši hrdinovia a darebáci 
stáli ale v kľúčových 
okamihoch dejín
na opačných stranách 
barikády a každý 
z nich zanechal svoju 
nezmazateľnú stopu 
– či už pozitívnu 
alebo negatívnu. 
Skôr než sa 
vydáš za príbehmi 
slovenského storočia, 
nezabúdaj, že dejiny 
(väčšinou) nie

sú čiernobiele 
a treba ich 

posudzovať 
kriticky.
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Rozloha 
novovzniknutého 
československa bola
 140 446 km². 

8  760 937 obyvateľov 
z 13 374 364 sa počas 
sčítania v roku 1921 
prihlásilo
k československej 
národnosti 
(z toho na Slovensku 
2 013 792 z 2 958 557). 

Chvíľu sa uvažovalo, že “hlavným mestom” 
Slovenska by mohol byť Martin, Žilina 
alebo dokonca Nitra. Voľba nakoniec padla 
na Bratislavu, pre jej veľkosť (78 tisíc 
obyvateľov) a strategickú polohu na Dunaji. 
Pôvodne sa volala Prešporok, v období 
ku koncu vojny a tesne po nej sa jej hovorilo 
i „Wilsonovo mesto“, až bola 27. marca 1919 
oficiálne premenovaná na Bratislavu.

Československí legionári 
zvádzajú kruté boje proti 
Červenej armáde pozdĺž 
Transsibírskej magistrály.

Z letiska Campoformido pri 
Udine vzlietne lietadlo typu 
Caproni 450 so štyrmi letcami na 
palube. Generál Milan Rastislav 
Štefánik mieri na poslednú cestu 
domov.

Tomáš Garrigue Masaryk cestuje 
vlakom cez celú západnú Európu, 
aby v Prahe prijal miesto prvého 
prezidenta Československa.

Rozvášnený dav ničí sochu 
uhorskej kráľovnej Márie Terézie 
na dnešnom Štúrovom námestí 
v Bratislave.

V Prahe 28. októbra 1918 
Národný výbor vyhlásil 
samostatný česko-
slovenský štát, a to 
v nadväznosti 
na kapitulantskú odpoveď 
rakúsko-uhorského 
ministra zahraničných vecí 
Gyulu Andrássyho vláde 
USA z predchádzajúceho 
dňa a po mimoriadne 
nadšenej manifestácii 
Pražanov.

Takmer 5 mesiacov v roku 1919 museli československí 
legiónári bojovať  na území Slovenska s príslušníkmi 

maďarskej boľševickej armády.

1918 - 1920

Máj 1919

November 1918

Október 1921



Vávro Šrobár (1867 – 1950), rodák z Liskovej, sa v roku 1918 zúčastnil 
v Liptovskom Mikuláši prvomájových osláv. Vo svojom prejave 
hovoril o „uhorskej vetve československého národa.“ V tej chvíli šlo 
o kriticky dôležitú vec. Mikulášska rezolúcia bola prvým vyhlásením 
o spoločnom štáte s Čechmi zo Slovenska. Od mala evidentne 
talentovaný Šrobár vyštudoval medicínu v Prahe a s vervou sa zapájal 
do národnoobdoreneckých aktivít (vydával napríklad mesačník Hlas), 
aby ako jeden z „mužov 28. októbra“ stál pri zrode Československa. 
Čoskoro po vzniku štátu nebola situácia na Slovensku práve priaznivá
 a Šrobára poverila pražská vláda vedením ministerstva s plnou mocou 
pre správu Slovenska. Na začiatku roka 1919 tak mal Šrobár na Slovensku 
v podstate neobmedzené právomoci, stal sa z neho „slovenský diktátor“. 
Vďaka jeho taktike cukru a biča si nemilosrdne poradil s opozíciou 
a ubránil Bratislavu pred útokom maďarských boľševikov. I keď postupne 
jeho politická hviezda upadala, a mnoho jeho postojov a činov bolo 
oprávnene kritizovaných, platí i to, že pre Slovensko urobil nesmierne 
veľa.

Vavro Šrobár
Štefánik (1880 – 1919) patrí nepochybne medzi najznámejšie 
a najpopulárnejšie postavy slovenských dejín. Jeho cesta 
z košariských kopaníc k najvýznamnejším svetovým politikom 
a diplomatom dodnes oprávnene udivuje. Najväčšie zásluhy si pripísal 
na vzniku Československa – konkrétne kľúčovým spôsobom prispel 
k vybudovaniu československej armády, ktorá bojovala na strane 
Dohody proti centrálnym mocnostiam, a teda aj Rakúsko-Uhorsku. 
Postupom času tieto tzv. légie vznikli vo Francúzsku, Rusku a Taliansku 
a Štefánik významne zasiahol do rokovaní, budovaní a skladaní armády 
vo všetkých týchto krajinách. Obzvlášť veľké zásluhy si pripísal za zisk 
povolenia vybudovať légie v Taliansku. Okrem týchto „praktických“ vecí 
mal Štefánik obrovskú charizmu a presvedčovací talent, ktorý využíval 
na získavanie si dohodových politikov, diplomatov, či vojenských 
predstaviteľov. Takto už na jar a v lete roku 1918 si postupom času 
získavalo budúce Československo uznanie dohodových krajín, čo 
otvorilo cestu k jeho vzniku dňa 28. októbra 1918.

Milan R. Štefánik
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Štefánik sa ako pilot zúčastnil 
v roku 1915 bojov na západnom 
a srbskom fronte. O rok 
na to zhadzoval na talianskom 
fronte propagandistické 
letáky nad zákopmi rakúsko-
uhorskej armády.

Štefánik mal 11 súrodencov a z toho 
traja sa nedožili dospelého veku. 

Štefánik bol mimoriadne aktívnym cestovateľom. 
Z tých najzaujímavejších destinácií  spomeňme: 

Turkestan, severnú Afriku, Tahiti, ostrov Vava’u 
v súostroví Tonga, Ekvádor, Brazíliu, Japonsko, 
ruská Sibír, Ďaleký východ a cestoval cez mnoho 

ďalších krajín ako Čína či Nový Zéland.

Dve ženy, Antoinette Janssenová 
a Louise Weissová navrhli 
Štefánikovi sobáš, čo však on 
odmietol. Zasnúbil sa  
s talianskou markízou  
Giulianou Belzoni.

Sochy a pamätné tabule 
Štefánika sa okrem bývalého 
Československa nachádzajú

 po celom svete, no hlavne 
vo Francúzsku (Paulhan, 

Paríž, Meudon, Chamonix), 
na Tahiti, v Clevelande, Ríme, 

Padove...

Za podnecovanie proti 
maďarskej národnosti si 
v r. 1906 – 1907 Šrobár odpykal 
rok vo väzení v Segedíne. Medzi 
jeho spoluväzňov patrili 
Andrej Hlinka a neskorší 
komunistický líder Maďarskej 
republiky rád Béla Kún.

V rokoch 1925 až 1935 bol senátorom Národného 
zhromaždenia za agrárnu stranu.

V roku 1930 kúpil 180 obrazov 
za viac ako 3 milióny. Ukázalo sa, 

že väčšina z nich boli falzifi káty, 
čo Šrobára takmer zruinovalo. 

Zachrániť ho museli až sponzori, 
vrátane prezidenta Masaryka.

Jeho rodný dom v Liskovej je národná kultúrna 
pamiatka, označený je i pamätnou tabuľou.

zomrel na rakovinu 6. decembra 1950 
v olomouckej nemocnici vo veku 83 rokov.



1 250 000 mužov bolo povolaných 
do československej armády 
počas všeobecnej mobilizácie 
v septembri 1938.

“Peace for our time“ bola veta, ktorú 
predniesol britský ministerský predseda 
Neville Chamberlain po svojom návrate 
do Spojeného kráľovstva po uzatvorení 
Mníchovskej dohody. Bohužiaľ sa mýlil.

o 41 098  km² a o takmer 
5 miliónov obyvateľov 
prišlo Československo 
kvôli Mníchovskej dohode.

O ďalších 11 927 km² a takmer milión 
obyvateľov prišlo oklieštené 
Československo v novembri 1938 
kvôli Viedenskej arbitráži. 

126 000 mužov 
neuposlúchlo mobilizačný 
rozkaz. 

„Die Katze muss weg!” 
sťažoval  sa vraj Adolf Hitler, keď 
sa z Petržalky, v tej dobe územia 

Tretej ríše, díval cez Dunaj 
na Bratislavu. Tou mačkou myslel 

českého leva symbolizujúceho 
legionárov, stojaceho

na pylóne nad pomníkom 
Milana Rastislava Štefánika.



Jozef Tiso (1887 – 1947), bytčiansky rodák, ktorý okrem toho, že bol kňaz, 
bol aktívnym politikom od vzniku prvej Československej republiky.  Bol 
jedným z politikov, ktorí obnovili Slovenskú ľudovú stranu. V tejto strane, 
ktorá si neskôr pridala k menu dedikáciu Andrejovi Hlinkovi, absolvoval 
Jozef  Tiso celú svoju politickú kariéru.  Jozef Tiso bol dlhodobo 
bojovníkom za slovenskú autonómiu v rámci Československa.  Keď však 
bola dosiahnutá, oslavovať nemohol.  Krátko na to ako ľudáci získali moc, 
museli po Viedenskej arbitráži odstúpiť časť územia Maďarsku. Namiesto 
toho, aby Jozef Tiso priznal neúspech svojej komunikácie s Treťou ríšou, 
rozhodol sa obviniť z neúspechu židovských spoluobčanov. Vďaka jeho 
rozhodnutiu bolo niekoľko tisíc ľudí deportovaných na odstupované 
územie, tzv. územie nikoho. Tento nehumánny postoj z novembra 1938 
bol úvodom k tragickým udalostiam, ktoré sa diali počas existencie 
Slovenského štátu.  Rozhodnutia Jozefa Tisa nám aj dnes pripomínajú, 
že v konečnom dôsledku neexistuje niečo ako menšie zlo. Zlo je zlom.

Jozef Tiso Milan Hodza
Milan Hodža (1878 – 1944), rodák zo Sučian, ktorý dosiahol európskeho 
formátu.  Milan Hodža sa politicky angažoval už počas existencie 
rakúsko-uhorskej monarchie. Udržiaval dobré vzťahy z následníkom 
trónu Františkom Ferdinandom d´Este a premýšľal s ním nad 
budúcnosťou monarchie. Po vzniku Československej republiky patril 
k jej politickým špičkám. Okrem toho, že viackrát zastával post ministra, 
bol prvým československým premiérom slovenského pôvodu. V období, 
keď bol premiérom, sa v Európe pomaly schyľovalo k vypuknutiu druhej 
svetovej vojny. Hodža sa viackrát pokúšal  zabrániť eskalácii napätia 
v strednej Európe. Zasadzoval sa o zlepšenie vzťahov medzi politickými 
predstaviteľmi štátov, či navrhoval federatívne usporiadanie v strednej 
Európe. Napriek tomu, že jeho plány neuspeli a vojna vypukla, tak 
nezostal v pokoji doma. Rozhodol sa odísť do exilu a zúčastniť sa boja 
za obnovu Československej republiky. Konca vojny sa už nedožil, ale 
jeho meno je dodnes spojené s československými dejinami a ideou 
federácie medzi európskymi štátmi.

ˇ
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Na začiatku I. svetovej vojny 
slúžil Jozef tiso ako vojenský 

kaplán v Trenčianskom pluku 
a bol nasadený v Haliči. Svoje 

zápisky z ruského frontu 
publikoval po maďarsky 

v nitrianskych novinách 
Nyitramegyei Szemle.

Patril medzi obnovujúcich členov Slovenskej ľudovej 
strany, neskôr premenovanej na Hlinkovu slovenskú 

ľudovú stranu.

7500 židov bolo deportovaných 
v novembri 1938 na základe 
nariadenia Jozefa Tisa.

V roku 1927 menoval Tomáš G. Masaryk Jozefa Tisa 
za ministra zdravotníctva a telesnej výchovy.

Po porážke Slovenského 
národného povstania slúžil 

Jozef Tiso v obsadenej Banskej 
Bystrici ďakovnú omšu 

a vyznamenával nemeckých 
vojakov. 

Milan Hodža bol Prvý československý premiér 
slovenského pôvodu.

Bol synovcom Michala Miloslava 
Hodžu, známeho štúrovca 

a národného buditeľa.

Už v roku 1903 vydával v Budapešti národne 
orientovaný Slovenský týždenník a neskôr dokonca 

aj Slovenský denník.

V decembri 1918 podpísal, bez 
poverenia československou 
vládou, v Budapešti dohodu 
o dočasnej demarkačnej čiare 
s maďarskými reprezentantmi.

aj Slovenský denník.

V roku 1942 publikoval v exile svoje dielo Federácia 
v Strednej Európe.



38 rokov sa Račianska ulica 
v Bratislave volala ulica 
Februárového víťazstva, 
ľudovo známa ako Februárka.

Predohrou k udalostiam roku 1948 bola 
jesenná politická kríza z roku 1947 súvisiaca 
s vykonštruovaným protištátnym sprisahaním 
– bolo zadržaných viac než 600 osôb, mnoho 
z nich pôsobilo v Demokratickej strane. 

Od 22. februára 
do 1. marca 1948 
zatkli v ČSR 430 osôb, 
vrátane väčšiny 
funkcionárov DS.

V prvých povojnových voľbách 26.mája 
1946 získala komunistická strana v Čechách 
viac než 40% hlasov. Na Slovensku zvíťazila 
Demokratická strana (DS) s 61,42%, čo však 
v celoštátnom meradle predstavovalo len 
14%. Komunisti získali len 30% hlasov. 

dôvodom nespokojnosti 
politických špičiek k Moskve 
bol fakt, že v roku 1947 zo 165 
vedúcich odborov rôznych 
ministerstiev v ČSR bolo len 
42 členov KSČ.

začiatkom roka 1948 vo vtedajšej vláde zasadalo 
26 ministrov – 9 komunistických, 
3 sociálni demokrati, 12 tzv. “buržoáznych”, 
nekomunistických a 2 nestraníci. 

v decembri 1947 z 82 
pražských kín až v 43 
premietali americké 
filmy (s čim bol ZSSR veľmi 
nespokojný).

medzi rokmi 1948-1950 
emigrovalo zo Slovenska 
približne 1 500 osôb.

„Odlietal som do Moskvy 
ako československý minister 
zahraničných vecí a vraciam sa ako 
Stalinov paholok.“

Jan Masaryk

„A my sme stranou československého 
proletariátu a naším najvyšším štábom 
je skutočne Moskva. Do Moskvy 
chodíme sa učit, viete čo? My sa 
od ruských boľševikov učíme, ako vám 
zakrútit krk. A vy viete, že sú v tom 
majstri... Prejde vás smiech!”

Klement Gottwald



Jozef  Lettrich (1905 – 1969) bol predsedom Slovenskej národnej rady 
a predsedom Demokratickej strany. Narodil sa do chudobnej rodiny 
evanjelického farára v Turčianskych Tepliciach, no vďaka štipendiám 
a priebojnosti sa mu podarilo získať titul doktora práv. Prostredníctvom 
študentských spolkov sa v medzivojnovom období zoznámil s viacerými 
predstaviteľmi spoločenského života na Slovensku, okrem iného 
s Gustávom Husákom, členom Komunistickej strany Slovenska. 
Aj napriek ideologickým rozporom od roku 1943 začali spolupracovať 
v odboji. Lettrich, ako prívrženec agrarizmu, sa orientoval najmä 
na socioekonomické postavenie roľníkov, čo na rurálnom Slovensku 
predstavovalo výhodu. Demokratická strana, ktorej bol Lettrich 
predsedom, vyhrala v roku 1946 voľby so ziskom 61,42%. O necelé 
dva roky, 26. februára 1948, bol však Lettrich nútený pod nátlakom 
komunistickej strany abdikovať. Následne emigroval do Spojených 
štátov amerických, kde prežil zvyšok svojho života.

Jozef Lettrich Gustáv Husák
Gustáv Husák (1913 – 1991), v roku 1948 predseda Zboru povereníkov 
Slovenskej národnej rady, člen podpredsedníctva ÚV KSS a neskorší 
prezident ČSSR. Husák, narodený v bratislavskej Dúbravke, pochádzal 
rovnako ako Lettrich z veľmi skromných pomerov. Snaha o zlepšenie 
sociálnej situácie chudobnejšej časti obyvateľstva a spravodlivejšie 
rozdelenie bohatstva, ako i vtedajšia ľavicovo orientovaná umelecká scéna 
v Bratislave, boli príčinou Husákovho vstupu do Komunistickej strany 
Československa v roku 1933.  Na konci druhej svetovej vojny sa stal 
členom piateho ilegálneho výboru KSS a neskôr aj ilegálnej Slovenskej 
národnej rady. Jeho účasť na organizácii SNP ho vyniesla na politický 
vrchol a stal sa povereníkom vnútra za KSS. Po volebnom neúspechu 
KSS v roku 1946 strana prešla pod Husákovou taktovkou do útoku 
proti víťaznej Demokratickej strane, partnerovi z čias odboja. Dňa 
21. februára 1948 Husák v súčinnosti s direktívami prezidenta Gottwalda 
nezákonne odstavil povereníkov Demokratickej strany, čo znamenalo 
vylúčenie nekomunistických strán z účasti na chode štátu. 

1948



21 rokov prežil Jozef Lettrich 
v americkom exile po udalostiach 
februára 1948.

Dvaja dôstojníci, ktorí pomáhali utiecť Jozefovi 
Lettrichovi a jeho bratovi, boli neskôr odsúdení 

na 15 a 20 rokov väzenia.

Lettrich prežil turbuletné 
dni februára 48 vo vile 

na Mudroňovej ulici 47, 
ktorá bola po jeho úteku 

pridelená národnej 
škole. Dnes v budove sídli 

veľvyslanectvo Angolskej 
republiky.

Lettrich pochádzal z mnohopočetnej rodiny. Detstvo 
spolu s ďalšími ôsmimi súrodencami prežil v skromných 
pomeroch, čo sa neskôr v politickej činnosti odrazilo 

orientáciou na chudobné vrstvy obyvateľstva.

Kvôli aktivitám pre odbojovú 
skupinu „Demec“ bol v roku 1941 
tri mesiace väznený v Ilave.

Aj napriek sľubným politickým 
začiatkom po februárovom 

prevrate sa Gustáv Husák 
udržal pri moci 2 roky – v roku 

1951 bol zatknutý. Proces 
prebehol až v roku 1954. Vo 

väzení strávil nakoniec 9 rokov 
a zažil 1438 hodín vypočúvania.

Husák, niekdajší spojenec Alexandra Dubčeka, 
po moskovských rokovaniach v auguste 1968 a jeho 
nástupe do pozície prvého tajomníka ÚV KSČ v apríli 

1969,„prezliekol kabát“ a stal sa Brežnevovým 
spojencom 

Husákova prvá manželka 
Magda Husáková-Lokvencová 
bola prvou významnou 
slovenskou režisérkou. 
S Husákom sa rozviedla 
po jeho príchode z väzenia
 v roku 1960.

Husák bol posledným komunistickým prezidentom – 
pozíciu zastával od 1975 až do roku 1989

 Gustáv Husák bol prvým 
obyvateľom Dúbravky, ktorý 

absolvoval vysokú školu. 
Združenie mládeže usporiadalo 

pri tejto príležitosti slávnostnú 
schôdzu, Husákova rodina zabila 

jedno prasa, napiekla koláče. 
Osláv sa zúčastnil aj priateľ 

Vladimír Clementis.



V dôsledku okupácie zomrelo
 na Slovensku 29 ľudí. Hneď v prvý deň 

okupácie bola zastrelená pred budovou 
Univerzity Komenského v Bratislave iba 

15 ročná Danka Košanová.

Počas okupácie prišlo na územie ČSR 
dokopy 27 divízií, z toho 12 tankových, 13 

motostreleckých, 2 výsadkové a 1 letecká 
armáda, približne 800 lietadiel,

medzi 2000 – 6000 tankov a 2000 diel. 

Počas normalizačných čistiek muselo 
v rokoch 1969-1970 opustiť KSČ 326 817 

členov z pôvodných 1,535,537 (21,7%).

Koncom júna 1968 bol 
publikovaný manifest 2000 
slov, ktorý išiel 
v požiadavkách reforiem 
oveľa ďalej ako Akčný 
program KSČ. Podpísali 
ho aj mnohé osobnosti 
verejného života.

Predsedníctvo ÚV KSČ schválilo 
v noci z 20./21. augusta 1968 rezolúciu 
odsudzujúcu okupáciu ČSSR pomerom 

hlasov 7:4.

„Človek musí bojovať proti tomu zlu, 
na ktoré práve stačí.“

Jan Palach

„Prší a venku se setmělo, tato noc 
nebude krátká, beránka vlku sa 

zachtělo, bratříčku, zavřel jsi vrátka?”

Karel Kryl



Alexander Dubček
Alexander Dubček (1921 – 1992) sa narodil v obci Uhrovec, v rovnakom 
dome ako Ľudovít Štúr. Detstvo a mladosť strávil v Sovietskom zväze 
a po návrate na Slovensko sa zapojil do ilegálnej komunistickej činnosti 
a aktívne sa zúčastnil SNP. V aparáte KSS začal pracovať od roku 1949. Bol 
vedúcim tajomníkom v Trenčíne, neskôr vedúcim krajským tajomníkom 
v Banskej Bystrici a po trojročnom štúdiu v Moskve sa stal vedúcim 
tajomníkom krajského výboru KSS v Bratislave. Krátky čas vykonával 
aj funkciu tajomníka ÚV KSČ pre priemysel i člena sekretariátu ÚV KSČ. 
V marci 1963 sa Dubček stal prvým tajomníkom ÚV KSS a s jeho menom 
sa začalo spájať presadzovanie slovenských záujmov i celkové uvoľnenie 
v slovenskej spoločnosti. Začiatkom januára 1968 bol zvolený 
do najvyššej straníckej funkcie, na post prvého tajomníka ÚV KSČ. 
Symbolizoval politiku socializmu s ľudskou tvárou a obrodný proces 
počas roka 1968. Po okupácii ČSSR najprv stratil funkciu prvého 
tajomníka a v roku 1970 bol vylúčený z KSČ. Až do konca 80. rokov žil pod 
neustálym dozorom. V rokoch 1989-1992 bol predsedom Federálneho 
zhromaždenia, zomrel na následky autonehody 7.11.1992. 

Vasil Bilak
Vasiľ Biľak (1917 – 2014) pochádzal z obce Krajná Bystrá 
na severovýchodnom Slovensku, kde sa narodil do chudobnej rusínskej 
rodiny. Vyučil sa za krajčíra a tejto profesii sa venoval až do roku 1948. 
O dva roky neskôr sa z neho stal profesionálny pracovník aparátu KSS 
a postupne stúpal po straníckom rebríčku až do najvyšších funkcií. 
Z nich treba spomenúť post vedúceho tajomníka krajského výboru 
KSS v Prešove a od roku 1963 funkciu ideologického tajomníka ÚV 
KSS. V spore medzi Antonínom Novotným a Alexandrom Dubčekom sa 
postavil na Dubčekovu stranu a podporoval jeho voľbu na post prvého 
tajomníka ÚV KSČ. Biľak sa následne posunul na Dubčekovo miesto 
a stal sa tak prvým tajomníkom ÚV KSS. Počas roka 1968 sa defi nitívne 
priklonil na stranu konzervatívnych prosovietskych funkcionárov a bol 
jedným zo signatárov pozývacieho listu. V noci z 20./21. augusta 1968 sa 
neúspešne pokúsil presadiť vyhlásenie, ktoré by legalizovalo okupáciu. 
V novembri 1968 sa stal ideologickým tajomníkom ÚV KSČ a v tejto 
funkcii zotrval dvadsať rokov. Zomrel 6.2.2014 v Bratislave.
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Alexander Dubček strávil 
v Sovietskom zväze detstvo 
aj mladosť.  Žil tam od svojich 
4 do 17 rokov. Do 6000 km 
vzdialeného Kirgizska sa 
Dubčekovci vysťahovali v rámci 
družstva Interhelpo, ktoré 
malo za cieľ pomôcť Sovietskemu 
zväzu v jeho rozvoji.

 Do Sovietskeho zväzu sa Alexander Dubček vrátil 
v roku 1955. Študoval tam tri roky na straníckej škole 
určenej pre mladých perspektívnych komunistických 

funkcionárov.

O okupácii ČSSR sa Alexander 
Dubček dozvedel na zasadaní 

Predsedníctva ÚV KSČ okolo 
23:00 hod.. Predsedníctvo 

vtedy zasadalo skoro desať 
hodín a zaoberalo sa otázkou 

pripravovaného XIV. 
zjazdu KSČ.

S manželkou Annou mal Alexander Dubček 4 synov. 
Prvý zomrel krátko po narodení, ďalší traja sa dožili 

dospelého veku a boli neskôr otcovi oporou v ťažkých 
chvíľach.  

Služobné vozidlo s Alexandrom 
Dubčekom havarovalo na 88. 
kilometri diaľnice D1 smerom na 
Prahu. Za mimoriadne hustého 
dažďa išiel Dubčekov pridelený 
vodič podľa odhadov rýchlosťou  
asi 130km/h. 

Biľakovo rodisko sa nachádza 
len 5 km od poľsko-slovenskej 

hranice, pričom od hlavného 
mesta ČSSR až 750 km.

Z mnohopočetnej rodiny sa dospelosti dožili len dvaja 
súrodenci. Vasiľ Biľak a jeho starší brat Dimitrij.

Vasiľ Biľak je spoluautorom 
pozývacieho listu, ktorý okrem 

neho podpísali štyria ďalší 
prosovietski funkcionári. 

Pozývací list bol odovzdaný 
tajne, počas bratislavského 

rokovania predstaviteľov šiestich 
komunistických a robotníckych 

strán východného bloku.   

Na straníckom rebríčku stúpal 
Biľak počas celých 50. rokov 
a v roku 1958 sa stal dokonca 
povereníkom školstva 
a kultúry. Pod jeho kompetenciu 
tak patrili všetky vysoké školy 
či divadlá na Slovensku.

Vo funkcii ideologického tajomníka ÚV KSČ sa Vasiľ Biľak 
udržal dlhých 20 rokov. Odstúpil až koncom roka 1988 

ako 71 ročný. 



Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu 
medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR - strategická komunikácia.
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