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4. februára
– V Jalte na Kryme sa začala konferencia vedúcich pred-

staviteľov ZSSR, USA a Veľkej Británie. Trvala do 11.
februára a zaoberala sa otázkami súvisiacimi so záve-
rečnou etapou druhej svetovej vojny a s povojnovým
usporiadaním v Európe a vo svete. ČSR nebola predme-
tom rokovaní.

13. – 14. februára
– Tesne po skončení Krymskej konferencie podniklo tak-

mer 1100 amerických, britských a kanadských bombar-
dérov v troch vlnách zničujúce nálety na Drážďany.
Presný počet obetí nie je známy a pohybuje sa od čísla
35 000 do vyše 200 000. Posledný údaj je bližší skutoč-
nosti.

2. marca  
– Plénum Slovenskej národnej rady prijalo uznesenie

o úprave postavenia slovenského národa v ČSR
a o úprave pomeru medzi Slovenskou národnou radou
a centrálnou vládou. Uznesenie bolo prijaté v súvislosti
s pripravovanými rokovaniami o programe novej česko-
slovenskej vlády, ktoré sa mali onedlho začať v Moskve.

11. marca
– Šéf československej exilovej vlády E. Beneš opustil Lon-

dýn a vydal sa na cestu do Moskvy, kam pricestoval
17. marca.

19. marca
– Prezident československej exilovej vlády E. Beneš, pred-

seda exilovej vlády J. Šrámek a veľvyslanec ČSR v ZSSR
Z. Fierlinger rokovali v Moskve s predsedom sovietskej
vlády J. Stalinom a s ľudovým komisárom zahraničných
vecí ZSSR V. Molotovom.

20. marca
– K. Gottwald hovoril v Moskve s ministrom zahranič-

ných vecí československej exilovej vlády J. Masarykom.
Okrem iného mu vyčítal, že zahraničná politika česko-
slovenskej exilovej vlády bola príliš ohľaduplná voči
západným demokraciám.

Koniec marca – začiatok apríla  
– Prezident I. Slovenskej republiky J. Tiso, členovia slo-

venskej vlády, vedúci činitelia Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany, Hlinkovej gardy a ďalší politickí
a verejní činitelia slovenského štátu opustili spolu
s predstaviteľmi zanikajúcej Veľkonemeckej ríše úze-
mie Slovenska a odišli do emigrácie.

4. apríla  
– Vojská 2. ukrajinského frontu oslobodili Bratislavu.

V Košiciach sa utvorila prvá československá povojnová
vláda Národného frontu Čechov a Slovákov. Bola
výsledkom rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Moskve
v dňoch 22. – 29. marca 1945. Mala 25 členov (16
Čechov, 9 Slovákov) a jej predsedom sa stal Z. Fierlin-
ger. Tvorili ju zástupcovia štyroch českých a dvoch slo-
venských politických strán.

5. apríla  
– Nová vláda vedená Z. Fierlingerom schválila na svojom

prvom zasadnutí v Košiciach vládny program dohod-
nutý krátko predtým v Moskve. Tento tzv. Košický
vládny program obsahoval 16 kapitol, počítal s vysídle-
ním Nemcov a Maďarov a stal sa východiskom asyme-
trického štátoprávneho usporiadania vzťahov medzi
Čechmi a Slovákmi.

12. apríla
– V kúpeľoch Warm Springs (Georgia), kam si odišiel

odpočinúť, náhle zomrel americký prezident Franklin
D. Roosevelt (* 30. 1. 1882).

18. apríla  
– Na československé územie vstúpili v priestore ašského

výbežku prvé americké vojenské jednotky.

30. apríla   
– Vodca zanikajúcej Veľkonemeckej ríše Adolf Hiler

(* 20. 4. 1889) spáchal v Berlíne samovraždu. Spolu
s ním si vzala život aj jeho manželka Eva Braunová
(* 6. 2. 1912).

3. mája 
– Červená armáda dokončila oslobodzovanie Slovenska.

Zničením posledných nemeckých vojenských jednotiek
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