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PhDr. Martin Lacko, PhD. (1976)
Je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave (odbor 

história – filozofia). Doktorandské štúdium absolvoval 

v Historickom ústave SAV v Bratislave – témou jeho 

dizertačnej práce boli dezercie príslušníkov Zaisťovacej divízie 

na sovietsku stranu v rokoch 1942 – 1943. Pôsobí

ako pracovník Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti 

národa v Bratislave a súčasne prednáša slovenské dejiny

20. storočia na Katedre histórie Filozofickej fakulty UCM

v Trnave. Zaoberá sa najmä výskumom obdobia

1. Slovenskej republiky, pričom doteraz publikoval asi

30 vedeckých štúdií doma i v zahraničí. V rokoch 2002 –

2004 zorganizoval tri ročníky konferencie Slovenská repub-

lika 1939 – 1945 očami mladých historikov, z ktorých vydal 

rovnomenné zborníky príspevkov. Je tiež zostavovateľom 

edícií dokumentov Situačné hlásenia okresných náčelníkov 

(január – august 1944)(2005), Denníky a spomienky vojakov 

z východného frontu 1941 – 1944 (2006),  spoluzosta-

vovateľom ročenky Historické rozhľady (I., II., III.), ako aj

spoluautorom dvoch monografií: 1. východomoslimský pluk 

SS na Slovensku (2006) a Modrová 1157 – 2007 (2007).
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„Zborník prináša množstvo kvalitných príspevkov, ktoré môžu pri-
spieť k novým poznatkom aj iniciovaniu ďalšej diskusie pri výskume 
obdobia 1938 – 1945. Takáto diskusia je potrebná nielen pre odbornú 
komunitu historikov, ale má aj veľký význam pre spoločnosť, ktorá 
je rozdelená pohľadom na uvedené obdobie. Zborník prináša nové 
informácie, nové pohľady a súčasne nastoľuje nové otázky pre vý-
skum.“

      Š. Šutaj

„Dobré je, že sa mladá generácia slovenských historikov podujala 
na hlbší a, treba povedať, že aj cieľavedomejší výskum tohto krátke-
ho, no v mnohých smeroch kľúčového obdobia slovenských dejín a že 
sa pokúša vniesť do slovenskej historiografie svoje videnie uvedenej
problematiky. Ak aj hovorím o mladých historikoch, neznamená to 
automaticky, že ide o neskúsených bádateľov. Naopak, mnohí z au-
torského kolektívu už dávnejšie preukázali svoju schopnosť fundova-
ného analytického prístupu k skúmanej problematike.“

P. Švorc




