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Zbierka 

Protifašistický odboj 

(1937 – 1947) 

 

 

Inventárny súpis 



1 Fotografie a fotokópie protifašistických letákov, ktoré vydávala ilegálna KSS na  
          východnom Slovensku a Szálasiovské fašistické letáky. (1944)  
 
2 Fotokópie protifašistických letákov, ktoré boli vydávané na východnom Slovensku  

(ŠA, VSM – Košice) a letáky volebné – predmníchovské, fotografie hortyovských  
 vojakov na Slovensku. (1937 – 1945) 

 
3 Protifašistický leták „Česť a povinnosť“, vydaný na Slovensku po napadnutí ZSSR  

a leták proti slovenskému poslancovi Suroviakovi. (1941 – 1945) 
 
4 Dva protifašistické letáky (nekomunistické). 1940 
 
5 Rukopisy básní (československého ladenia) z roku 1939, autorom je pravdepodobne  
          Štefan Adamkovič z Trenčína. 
 
6 Leták „Prezident republiky J. Tiso vyhlásil“, ktorý vydal Prípravný výbor   
          obchodníkov a remeselníkov; leták vyzýva k sabotovaniu zásobovania – je zameraný  
          proti Hitlerovi. (1943) 
 
7 Brožúra: Seznam vhodných vánočních dárků, vydala kníhtlačiareň Šaňo Mach,           
          Murgaš, Bratislava (2 ks). 1943 
 
8 Protifašistický leták „Drahí bratia Slováci a sestry Slovenky!“ (nekomunistický). 
 
9 Protifašistický leták „Odpoveď na táraniny bratislavského rozhlasu“, leták vydala  
          buržoázna odbojová skupina. (1944) 

 
10 Buržoázny protifašistický leták „Slováci, Slovenky“, dva tlačiarenské štočky. 
 
11 Leták „Londýnske zvesti“ č. 2 s textom „Už Slovensko vstáva – putá si strháva“. 
 
12 Protifašistický leták „Slováci!“ (komunistický). 27. 9. 1944 
 
13 Leták „Slováci, Slovenky!“, ktorý oznamuje, že začína vychádzať denník ČAS  

(buržoázny). 
 
14 Protifašistický leták „Bojujte proti banditom!“. 
 
15 Český protifašistický leták „Tisíciletá modlitba Čechů“. 
 
16 Protifašistický (buržoázny) leták, vyzývajúci Slovákov k zjednoteniu. (1940) 
 
17 Protifašistický (buržoázny) leták „Čtete, rozmnožujte, rozširujte!“. (1940) 
 
18 Brožúra – Dr. J. Z. Neštich: Niekoľko dokumentov pravdy (utrpenie Valeriána  
            Čunderlíka). 
 
19 Ľudácky leták „Barbarstvo neznámych gardistov !!!“. 
 
20 Protifašistický leták „Všem věrným Čechům“ (buržoázny), 20. 4. 1939. 



21 Protifašistický leták „Niečo o Rusku“ (komunistický), 1941, 
 
22 Protifašistický leták „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane!“ (buržoázny), 17. 5. 1939, 
 
23 Protifašistický leták „Slovenské desatoro“ (buržoázny), 1939. 
 
24 Protifašistický ukrajinský leták „Braťa Rusiny!“ (komunistický), jún 1940 
 
25 Protifašistický rusínsko-ukrajinský  leták „Naše poznámky ku spočítaniu ľudu“, 1940. 
 
26 Protifašistický leták „Aby bolo jasno...“ (komunistický), 1940. 
 
27 Protifašistický rusínsko-ukrajinský leták „Naše poznámky ku spočítaniu ľudu“, 1940. 
 
28 Odpis letáku „Slavianský hlas“ s článkom „Následky vojny v roku 1914 a 1939“,  
 1944. 
 
29 Odpis protifašistického letáku „Slovák a Slavian“, 1944. 
 
30 Odpis protifašistického letáku „Slavianský hlas“, 1944. 
 
31 Slovanský výbor na Myjave – odpisy protifašistických letákov s pečiatkou MNV  

Myjava, 1942 – 1944. 
 
32 Protifašistický leták „Odbor všeslavianského hnutia pre oblasť karpatskú, krajinu 

slovenskú, rozkaz č. 21“, ktorý bol rozposlaný najvyšším fašistickým činiteľom; 
 príloha: sprievodný list ÚŠB k letáku, (marec 1944).    ftk. 
 
33 Odpisy tridsiatich obežníkov „Slovenský výbor“ a „Domáci front“, ktoré v rokoch 

1941 – 1944 vydávala ilegálna odbojová skupiny na Myjave zoskupená okolo Štefana 
Jakubca, colného a dopravného referenta fy. Tauš na Myjave (k letákom je pripojené 
potvrdenie MNV Myjava z 8. 8. 1945, že ide o odpisy originálnych dokumentov). 

 
34 Prejav Vladimíra Clementisa, ktorý vysielal 4. 10. 1944 Londýnsky rozhlas. 
 
35 „Československý vojenský kalendár“ na rok 1943, ktorý vydala Čs. informačná služba 

v New Yorku. 
 
36 Ohlas vládnej Československej republiky v Londýne (podpísaný Vladimírom 

Clementisom) – všetkým okresným a miestnym veliteľstvám na Slovensku, aby 
nebojovali proti partizánom, (marec 1944). 

 
37 Brožúra „17, kustioad 1943“ – venovaná pamiatke zavraždených mučených 

československých študentov, vydaná v Londýne (čes. j.). 
 
38 Brožúra: „The story of Czechoslovakia“, vydaná v Londýne 1944 (angl. j.). 
 
39 Brožúra: „Belin or Prague?“, vydaná v Londýne 1944 (angl. j.). 
 
40 Brožúra: „The Seagulls of Prague“, vydaná v Londýne 1942. 



41 Brožúra: „Peace verboten“, vydaná v Londýne. 
 
42 Brožúra – František Klátil: Druhá rota na ostré polní, vytlačili vojaci čs. vojska 

v Anglicku, 1941. 
 
43 Brožúra – Clare Fred: Open the Gates, Londýn, 1942.  
 
44 Brožúra: „The Czechoslovak Army“, Londýn, 1942. 
 
45 Brožúra: „The Czech struggle against Nacism“, New York. 
 
46 Pohľadnica s básňou – Rudyard Kipling: Když... – pre vojakov československej rmády 

v Anglii, 20. 10. 1940. 
 
47 Známky, ktoré vydal Červený kríž v Anglicku pre československých vojakov  

v zahraničí 1942. 
 
48 Leták s rozhlasovým prejavom E. Beneša „Bratia a sestry – drahí spoluobčania, ktorý  
            vysielal americký rozhlas 12. 4. 1939. 
 
49 Zoznam členov národného výboru v Banskej Bystrici, 31. 10. 1944. 
 
50 Hlásenie SD pre Slovensko – Krajskému súdu v Bratislave o väzňoch, ktorí zahynuli  
            počas bombardovania pri Melku, 13. 3. 1945. 
 
51 Prejav oprímerí zbraní, ktoré uzavrelo Maďarsko so spojeneckými vládami v Moskve  

20. 1. 1945 – vysielala rozhlasová stanica v Londýne v maďarskom jazyku. 
 
52 Rukopis článku „Pozdrav zďaleka od Dr. Milana Hodžu“ uverejnený v NÁRODNEJ  
            JEDNOTE 24. 2. 1940, roč. XXI, č. 8. 
 
53 Prejav poslanca Františka Uhlířa o skúsenostiach a dojmoch z ciest čs. vládnej    
            delegácie do ZSSR a na Slovensko, prednesený na plenárnych schôdzach Štátnej rady  

v Londýne 14. a 20. 12. 1944. 
 
54 „Dekréty prezidenta republiky“, ktoré vydala Benešova vláda v Londýne roku 1944 
 
55 Článok „Ľud má moc – ľud bude mať i pôdu“ v časopise „Za slobodné  
            Československo“ (opis), 22. 12. 1944. 
 
56 List L. Svobodu – J. V. Stalinovi z 28. 8. 1942 (opis). 
 
57 List N. S. Chruščova a N. Vátutina – L. Svobodovi, 4. 5. 1943 (opis). 
 
58 Telegram N. S. Chruščova – L. Svobodovi, 9. 11. 1943. 
 
59 Prehlásenie Českej národnej rady zo 7. 5. 1945 (odpis). 
 
60 Štatistické údaje o školstve, zásobovaní, germanizácií, mzdách a cenách v Protektoráte  

na začiatku roku 1945 (časť štúdie). 



61 List anglického ministra zahraničia Halifaxa – E. Benešovi z 18. 7. 1940 (opis). 
 
62 Nóta Ľudového komisariátu zahraničných vecí ZSSR – nemeckému veľvyslancovi  

v Moskve Schulenburgovi z 18. 3. 1939. 
 
63 Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi  

Československou republikou a ZSSR z 12. 12. 1943 (odpis). 
 
64 Mapka Československa z roku 1939 a mapka Prahy s popisom (vytrhnuté z knihy). 
 
65 Mapky partizánskych bojov počas SNP a štatistické údaje o výstroji a výzbroji  

(vytrhnuté z knihy). 
 
66 Zápisnica zo schôdze na Čs. veľvyslanectve v Moskve 27. 8. 1944, kde sa prerokúvala  
            politická situácia na Slovensku. 
 
67 Správa J. Rybárikovej a J. Cupáka o čs. emigrantoch vo Francúzsku a o pokusoch 

frakčnej skupiny vojnových emigrantov založiť ilegálnu KSČ vo Francúzsku,  
správa je adresovaná gen. taj. ÚV KSČ G. Husákovi v roku 1973. 

 
68 Zoznamy čs. účastníkov odbojového protifašistického hnutia v Taliansku, ktorí boli  
            zaradení do divízie DARIO BARNI VAL VERSA a pod velením FUSCA 

(ftk. zoznamov odovzdal ÚD KSS Karol Ivičič). 
 
69 Materiály o pôsobení slovenskej zaisťovacej jednotky na Ukrajine v r. 1942 – 1944 

pod vedením pplk. Jaroslava Kmicikieviča – hlásenia o bojových akciách, sťažnosť na 
krutosť niektorých slovenských dôstojníkov k civilnému obyvateľstvu, charakteristiky 
niektorých slovenských vojakov, ktorí prešli k ukrajinským partizánom, materiály 
z vyšetrovania Kmicikieviča, správa o jeho spolupráci s talianskymi partizánmi  
(1942 – 1947). 

 
70 Fotokópie časopisu NOVÉ SLOVO (neúplné), 1947. 
 
71 Vojenská mapa – špeciálka z ukrajinskej oblasti „Černigov“, november 1940. 
 
72 Pochvalné uznanie pre Fr. Pokorného – člena I. čs. divízie v Itálii (1. 5. 1945). 
 
73 Zoznam dôstojníkov II/102 práporu – I. čs. divízie v Itálii, ktorí sa zúčastnili  
            zhromaždenia (26. 4. 1945). 
 
74 Schéma bojového postavenia I. čs. divízie v Itálii (25. 4. 1945). 
 
75 Prehlásenie J. Kmicikieviča, že Fr. Pokorný bojoval u talianskych partizánov  

(27. 9. 1945). 
 
76 Fotokópia legitimácie na meno F. Pokorný – príslušníka čs. odboja v Taliansku 1945. 
 
77 Zoznam talianskych partizánov, medzi ktorými boli včlenení čs. vojaci počas  
            povstania v Creme (1945). 
 



78 „Československý vojak“ – časopis I. čs. divízie v Taliansku (9 ks), 1945. 
 
79 „Naše noviny“ – časopis I. čs. divízie v Taliansku (3 ks), 1945. 
 
80 Pochvalné uznania a medaile na meno F. Pokorný a J. Kmicikievič za účasť  
            v odbojovom hnutí v Taliansku (1945). 
 
81 Divízne rozkazy č. 1 – 4 vojakom I. čs. divízie v Miláne (1944 – 1945). 
 
82 Potvrdenie SPB Bratislava – J. Kmicikievičovi, že bol účastníkom partizánskeho  

hnutia v Itálii (1946 – 1948). 
 
83 Korešpondencia J. Kmicikieviča s gen. Cadornom, náčelníkom italských  

oslobodených vojsk (1945). 
 
84 Menovanie J. Kmicikieviča za vrchného veliteľa slovenskej divízie v Taliansku 
 „Komitétom pre oslobodenie Itálie“ (1945). 
 
85 Správa J. Kmicikieviča – Čs. vláde v Košiciach, že jej nariadenie o odchode z Itálie  

zobral na vedomie (2. 5. 1945). 
 
86 Zoznam československých vojakov v talianskej oslobodeneckej divízii DARIO  
            BARNI, skupiny: PIRMAN, CULMAN, BAČKO, VÍROST. 
 
87 Zoznam čs. vojakov, ktorí pod velením Dušana Plíntoviča bojovali spoločne  

s talianskymi partizánmi v PIACENZA a MONTE CELLI. 
 
88 Zoznam čs. vojakov, ktorí pod velením Igora Janotku spoločne s talianskymi 

partizánmi operovali na železničnej trati TRENTO – BASSANO D´GRAPPA. 
 
89 Zoznam československých vojakov, ktorí pod velením Alojza Mana spoločne 

s talianskymi partizánmi operovali v priestore MONTICELLI a LODI (1945). 
 
90 Zoznam československých vojakov, ktorí pod vedením Eduarda Kollára bojovali 

s talianskymi povstalcami v priestore OMBRIANO (1945). 
 
91 Zoznam československých vojakov, ktorí pod velením Viliama Ruttkayho spoločne 

s talianskymi partizánmi bojovali v priestore SAN CRISTINA – SAN COLOMBANO 
(1945). 

 
92 Zoznam československých vojakov, ktorí pod velením Michala Šagáta spoločne 

s talianskymi partizánmi bojovali v priestore ZERBO – PIEVE PORTO MORONE – 
STRADELLA (1945). 

 
93 Zoznam československých vojakov, ktorí pod velením Františka Pokorného spoločne 

s talianskymi partizánmi bojovali v priestore CREMA – SAN BARTOLOMEO –  
SAN MICHELO (1945). 

 


