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Koniec prvej svetovej vojny pripadá na 11. november.  

 

V nedeľu 11. novembra 2018 sme si pripomenuli 100 rokov od ukončenia 

 I. svetovej vojny – jedenásteho dňa jedenásteho mesiaca o 11, 00 hodine.   

Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo 

vojnu Srbsku. Ako zámienka poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu 

Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. Počas vojny sa Slováci v rakúsko-

uhorskej armáde dostali do mnohých nielen európskych, ale i exotických 

oblastí. Priame frontové udalosti na území dnešného Slovenska prebiehali len 

od decembra 1914 do konca apríla 1915. Koniec vojny znamenal koniec 

monarchií, napríklad Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše, Nemecka i Ruska, 

naopak vznikli nové štáty ako Československo, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, 

neskôr Juhoslávia. Straty na oboch predtým znepriatelených stranách 

predstavovali milióny mŕtvych, zranených a a nezvestných.  

Práve preto, na 11. november 1918 nesmieme zabúdať, hoci sa  

frontovej línie dotklo našej krajiny len okrajovo, straty na životoch 

boli veľké. Zo slovenských vojakov mobilizovaných na front padlo 

až  takmer 70.000, čo pre taký malý národ bola obrovská strata. 

Uctime si v tento mesiac tichou spomienkou odvahu 

a statočnosť tých, ktorí bojovali za našu slobodu a mier.  

 

 

Výbor SCŠ 
  



KONIEC 1. SVETOVEJ VOJNY     
 
 Na konci 19. storočia bola zjavná rozpínavosť niektorých štátov a ich snaha o získanie 
koloniálnych území. Tiež sa zvyšovalo národné a nacionálne napätie, čo bolo živnou pôdou na vznik 
rôznych anti organizácií v okupovaných územiach. Jednou z nich bola organizácia Mladá Bosna, ktorej 
cieľom bola pomsta za okupáciu Bosny rakúskou armádou.  
 

Vražda následníka trónu FRANTIŠKA FERDINANDA d´ESTE a manželky SOFIE KOTEKOVEJ 
v bosnianskom Sarajeve, ktorú spáchal člen tejto organizácie, GAVRILO PRINCIP, bola zámienkou 
vojny, ktorú Rakúsko – Uhorsko následne vyhlásilo Srbsku. Tím vyvolalo reťazovú reakciu vedúcu 
k vojne po celej Európe.  
 

Vo všetkých zúčastnených štátoch prebehla mobilizácia armád. Do zbrane bolo povolaných 
65 miliónov vojakov. Do rakúsko-uhorskej armády vstúpilo 400 – 500 tisíc Slovákov.  
Boje prebiehali na viacerých frontoch – západnom, východnom a južnom (aj Blízky východ). 
 

Slováci v rakúsko-uhorskej armáde bojovali na východnom fronte – haličskom. Tu prenikli 
ruské vojská za Karpaty, na územie dnešného východného Slovenska. Armáda Rakúsko – Uhorska 
bola úspešná. Ruské vojsko zatlačila späť na východzie postavenie, ale za cenu veľkých strát na 
životoch. Z celkového počtu zahynutých Slovákov (70 000) viac ako polovica padla na tomto fronte.  
 

V neskoršom období boli jednotky so zastúpením Slovákov znova nasadené, a to na 
talianskom fronte – známa bitka na rieke PIAVA, kde padla druhá časť slovenských vojakov.  

 
Veľa Slovákov vstúpilo počas vojny do česko-

slovenských légií. Najskôr v Rusku – 1917, potom vo 
Francúzsku – XII. 1917. Na ich formovaní sa významnou 
mierou podieľal slovenský generál vo francúzskych 
službách, MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK.  
 

Prvá svetová vojna trvala od 28.júla 1914 do 
11.novembra 1918. Bol to dovtedy najväčší konflikt 
v dejinách ľudstva. Zahynulo v nej 10 – 17 miliónov 
vojakov, 7 miliónov civilistov a 21 miliónov vojakov 
bolo ranených. Medzi štáty, ktoré mali najväčšie straty 
patrilo Rakúsko - Uhorsko – padlo 6 miliónov vojakov. 
V tomto počte sú zarátaní aj muži z našej obce, ktorí sa 
z frontových línií k svojim rodinám nevrátili.  
 

Rokovania o mieri začali 11. novembra 1918. 
Nemecká generalita o 5 hodine ráno podpísala 
prímerie v COMPIEGNSKOM lese v salónnom 
železničnom vagóne. Prímerie začalo platiť 
o jedenástej hodine toho istého dňa. Preto sme si 11. 
novembra t.r. pripomenuli túto dôležitú udalosť 
pripnutím červeného kvietka... 

Vojna zanechala ťažké rany v spomienkach 
vojakov, ktorí prežili, ale i v rodinách, ktorým sa už 
blízki nevrátili. Medzi nich patria aj štefanovčania, 
ktorých mená uverejňujeme. 

11.11.1918 o 11.00 hod. 



 


