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Kysučania na cudzích frontoch 

Výnimočná publikácia Ladislava Paštrnáka s názvom „Na cudzích frontoch“ približuje osudy 

kysuckých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov 2. svetovej vojny v zahraničí. 

 

Čadca (22. marca 2018) – V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, sa v utorok 20. marca 2018 uskutočnila prezentácia knihy Ladislava Paštrnáka 

pod názvom Na cudzích frontoch a podnázvom Vojaci z Kysúc v bojoch v zahraničí počas 2. 

svetovej vojny. 

Slávnostné podujatie otvorila privítaním autora publikácie Ladislava Paštrnáka, vydavateľa Tibora 

Paštrnáka, spoluvydavateľa a riaditeľa Kysuckého múzea Miloša Jesenského, riaditeľku 

vydavateľstva Magma pani Máriu Ščuryovú a pani Ľubicu Podolákovu a ďalších hostí zástupkyňa 

riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci, pani Ľubica Lašová.   

Autor knihy čerpal z mnohých písomných prameňov a archívov, zozbieral staré fotografie, denníky 

vojakov, spomienky príbuzných a ďalší autentický materiál. Pochodil tiež všetky kysucké obce a 

navštívil rodiny vojakov. Ich osudy tak nezostanú zabudnuté. Kniha je venovaná predovšetkým 

tým, ktorí sa z vojny nevrátili a zahynuli v cudzine, zanechajúc po sebe ženy a svoje rodiny. 

Pozornosť však sústreďuje aj na vojakov, ktorí sa domov vrátili, mnohí s podlomeným zdravím. 

Niektorí z nich sa dožili vysokého veku v kruhu svojich najbližších. Z tohto zoznamu vyše 230 

kysuckých vojakov žijú už len dvaja, ostatní sú už na večnosti. Zaujímavosťou sú denníky vojakov, 

ktoré si písali počas vojny. Niektoré sú útržkovité a iné podrobné. Ich autentická výpoveď určite 

stojí za prečítanie.  

Druhá svetová vojna kruto a tragicky zasiahla do života kysuckých mužov a ich rodín. Mnohí odišli 

bojovať mimo Slovenska, potom sa ich stopa často stráca. Je zaujímavé, do akých krajín sa dostali. 

Bojovali na viacerých kontinentoch, v Európe, Ázii, Afrike, aj na Blízkom východe.  

Výtvarne a graficky knihu spracoval Tibor Paštrnák v spolupráci s vydavateľstvom MAGMA z 

Čadce, ktoré sa už vyše 20 rokov zaoberá výskumom aj vydávaním kníh a publikácií o histórii, 

prírode, pamiatkach či o umeleckých osobnostiach Kysúc.  

Slávnostné uvedenie novej publikácie do literárneho sveta sa nieslo v kruhu rozhovorov 

a spomienok hostí aj z rodín vojakov, ktorí sú v knihe spomenutí. O knihu a podpisy od autora bol 

veľký záujem. Aj pre Kysuckú knižnicu v Čadci je veľkým prínosom, že jej knižný fond obohatí 

ďalší titul kysuckého autora. 

V slávnostnom programe sa prítomným prihovoril podpredseda Ústredného výboru Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov plukovník Juraj Drotár. Svojou hrou na harmoniku zaujala hostí 



Slávka Poništová, študentka Gymnázia Jozefa Miloslav Hurbana v Čadci. Knižnica sa teší priazni 

a záujmu čitateľov o titul, ktorý bude prístupný v Kysuckej knižnici v Čadci, ale i v predaji v 

kysuckých kníhkupectvách a informačných kanceláriách, bližšie informácie na e-maili: 

info@artpress.sk alebo tel. č. 0904 273 061. 
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