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ŠTÚDIE

III. ČESKO-UHORSKÁ VOJNA 
O BABENBERSKÉ DEDIČSTVO 1270 – 1271

PETER ROHÁČ

ROHÁČ, P.: III. The CzechHungarian War over the Babenberg Heritage 1270 – 1271. 
Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 633, Bratislava.
The study is a continuation of two papers already published in the Vojenská história 
magazine, which had analyzed the causes, development and consequences of the 
CzechHungarian war in 1254 – 1256 and the war in 1260. The current study deals 
with the third war between the Czech and Hungarian Kingdom, which broke out as 
a result of death of the Hungarian king Belo IV., culminating in an indecisive battle 
at the Rabca river in Transdanubia. The study has a unique contribution to the Slovak 
historiography, since the topic has not been processed in such an extent ever before, 
in spite of being one of the key areas of the 13th century history, in addition to the 
„big politics“ also reaching to the issues of settlement or town development (the 
history of Bratislava in particular). The author deals in detail with individual military
historical aspect of these events, especially in terms of comparison of the Hungarian 
and Czech army during the reign of the Czech king, Přemysl Otakar II. The author 
collected a significant number of primary sources both of narrative and of diplomatic 
nature, complemented by the „celebratory” materials processed in favour of the Czech 
monarch. The paper is based on numerous literature sources, both domestic and foreign.
Military History. Czechia. Hungaria. 13th century. III. The CzechHungarian War over 
the Babenberg Heritage 1270 – 1271.

Mierová koexistencia medzi Uhorským a Českým kráľovstvom po bitke pri Kressen
brune, ktorá vydržala jednu dekádu, sa v podstate skončila smrťou kráľa Bela IV. v roku 
1270. Jedným z dôvodov bolo ďalšie rozširovanie českej moci v alpskom priestore, ale 
najmä pokračovanie vnútrouhorských rozporov. Práve podpora českého kráľa Přemysla 
Otakara II. uhorskej opozície na čele s rodom Kysekovcov voči novému kráľovi 
Štefanovi V. bola jasným dôvodom na vojnu, a to aj v prípade, ak by sme nebrali do úvahy 
predošlé nepriateľstvo Arpádovca voči svojmu švagrovi. Zdalo sa však, že v osobe Štefana 
v nasledujúcom konflikte našlo Uhorské kráľovstvo vojensky schopnejšieho vodcu, než 
bol predošlý kráľ. To dávalo väčšie nádeje na úspešné riešenie starých rozporov ohľadom 
babenberského dedičstva, resp. stratených pozícií v Štajersku.

Ku koncu vlády Bela IV. a po smrti jeho syna Bela mladšieho v roku 1269 bolo 
jasné, že vláda prejde na najstaršieho z kráľovych synov, Štefana. Tento už presadzoval 
vlastnú politiku a práve v roku 1269 uzatvoril spojenectvo s neapolským kráľom 
Karolom I. z Anjou. Karolovo posolstvo na čele s opátom z Monte Cassina dohodlo 
zásnuby Štefanovho syna Ladislava (IV.) s jeho dcérou Izabelou a Štefanovej dcéry Márie 
s jeho synom Karolom (II.). Pre Anjouovca to znamenalo krok k odlúčeniu Uhorského 
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kráľovstva od spojenectva s Byzanciou a tiež zisk pozícií na hraniciach Nemeckej ríše. 
Pre Arpádovca, okrem nového spojenca proti hrozbe zo západu, to znamenalo i zvýšenie 
vplyvu v kúrii, a zaujímavé bolo určite i obrovské Izabelino veno 200 000 hrivien striebra.1 
Dodajme len, že predtým anjouovskú ponuku na dynastický zväzok český kráľ Přemysl 
Otakar II. ešte v lete 1268 odmietol.2

Český kráľ na druhej strane pokračoval v rozširovaní svojej domény v alpskom 
priestore a poistil si nároky na Korutánsko a Kraňsko po dohode s tamojším vojvodom 
a jeho bratrancom Ulrichom Sponhaimským v prípade, ak zomrie bez dediča. Zmluva 
bola uzatvorená 4. decembra 1268 v Poděbradoch za účasti nobility na čele s Albrechtom 
gorizskotirolským grófom.3 Keďže to bolo na úkor Ulrichovho brata Filipa, pred
znamenalo to ďalšie problémy pre Přemysla, najmä, keď Ulrich už 27. októbra 1269 
skutočne zomrel. Náhradou mal byť pre Filipa post aquilejského patriarchu, ktorý 

1 „Karolus… possint matrimonialiter copulari… Dominus Stephanus… confidentes… Bernardi, 
Abbatis… monasterii Cassinensis, et… Baronis Amely de Curbano, et Magistri Bernardi de Brulio… 
Consiliariorum, et familiarium nostrorum, quos constituimus…ad tractandum et faciendum, et 
complendum cum… rege Vngariae sponsalia et matrimonia inter filios nostros, et filias nostras, et filios 
et filias dicti regis… et per dationem litterarum vtriusque regis ad summum Pontificem… vel aliquod 
ex ipsis matrimoniis et alia pacta non attenderent, vel non complerent; vel non facerent compleri 
secundum pacta et conuentiones…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus 
ac civilis IV/3,(CDH). Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 510512. Na 
uhorských posolstvách do Francúzska a Neapolska participoval podľa listiny Štefana, mladšieho kráľa 
z roku 1269, aj komes Tomáš z rodu Čák, ktorý sprevádzal kráľovnu Máriu do Neapola.„…comitis 
Thomae, filii Schalancii, de genere Chaak, Agnes nuncupatae, quae… in Franciam – – maxime tamen 
pro eo, quod eamdem Dominam misimus cum Domina Maria, filia nostra… quam… filio Domini regis 
Caroli… tradidimus in consortem, nuncia exstitit et relatrix.“ CDH IV./3, s. 527. Tomáš pochádzal zo 
Szalónckej vetvy Čákovcov. KARACSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig 
I. kötet Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1900. Reprint, Budapest : Nap kiadó, 2004, s. 
339. ISBN 9638116110. Pozri aj: CHALOUPECKÝ, Václav. Uherská politika Přemysla Otakara II. 
In Pekařův sborník. Od pravěku k dnešku. Díl I. Praha 1930, s. 140143. Ešte predtým Štefanova 
sestra (sv.) Margaréta opäť odmietla sobáš, tentokrát s Karolom z Anjou.PAULER, Gyula. A magyar 
nemzet története az Árpádházi királyok alatt II. Budapest : Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. 
Társulat Kiadása, 1899, s. 271272. Podobne: HÓMAN, Bálint –SZEKFŰ, Gyula. Magyar történet I. 
Budapest: Király Magyar Egyetemi Nyomda  Maecenas Kiadó, 1935/1990, s. 578580. ISBN 963
7425349. V krátkosti tiež: VLASKO, Vladimír. Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku. In Historia 
Nova 6, Štúdie o dejinách, ed. PODOLAN, Peter. Bratislava 2013, s. 2829. Podrobne sa tematikou 
zaoberá: PATEK, Ferencz. Az Árpádok és Ánjouk családi összekőttetése. In Századok LII. évf. 1-2. 
szám. Budapest 1918, s. 449466.
2 Přemyslova malá dcérka Kunhuta už bola totiž zasnúbená s durínskym landgrófom Fridrichom, 
vnukom cisára Fridricha II. To však popudilo pápeža, ktorý si prial skôr spojenie Anjouovcov 
s Přemyslovcami než so štaufským dedičom. Karol to vnímal ako urážku a ohrozenie svojich pozícií 
v Itálii, a preto sa spojil s českým konkurentom – Uhorským kráľovstvom. CHALOUPECKÝ, ref. 
1, s. 164167. Porovnaj: ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. : král na rozhraní věků. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 136. ISBN 9788074221187.
3 ŚEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V./2, 
(CDB) Pragae: Academia scientiarum Bohemoslovacae, 1981, s. 152154, č. 573. Ulrich sa v roku 1263 
oženil s Agnes, dcérou Gertrúdy Babenberskej, no nemali žiadnych potomkov. Rozhodnutie vyhlásiť za 
svojho dediča českého kráľa zapríčinili rozpory s bratom Filipom, ktorý si robil nároky na dedičstvo. 
Situáciu navyše ešte v roku 1267 skomplikovali boje medzi aquilejským patriarchom Gregorom 
a gorizkotyrolskými grófmi Albrechtom a Meinhardom, v ktorých Ulrich Sponheimský vystúpil 
na strane patriarchu. DOPSCH, Heinz – BRUNNER, Karl – WELTIN, Maximilian. Österreichische 
Geschichte 1122-1278. Die Länder und das Reich: der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien : 
Ueberreuter, 1999, s. 342, 459460. ISBN 3800035324. Porovnaj: VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny 
zemí Koruny české III. 1250-1310. Praha : Paseka, 2002, s. 100. ISBN 8071854336.
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sa uvoľnil po 8. septembri, no ambiciózny prelát sa nevzdal ani nárokov na bratove 
územia a prihlásil sa o svoje práva. Už 2. novembra 1269 mu viacerí kraňskí ministeriáli 
v Ľubľane odprisahali vernosť. Přemysl teda musel reagovať a začiatkom roka 1270 si 
zaistil vládu v Korutánsku s podporou tamojších rodov. Pritom mu na stretnutí v januári 
1270 vo Viedni asistovali i biskupi z Olomouca, Freisingu, Brixenu, Gurku a Pasova, ako 
aj gorizskotyrolskí grófi Meinhart a Albrecht.4

Obnovenie nepriateľstva v roku 1270

Rok 1270 bol z viacerých hľadísk prelomový. Značnou stratou pre Přemysla bola 
smrť jeho spojenca salzburského arcibiskupa Vladislava 27. apríla, najmä vzhľadom 
na neskoršie nepriateľstvo jeho nástupcu Fridricha II. z Walchen. Ešte horšie bolo, že 3. 
mája zomiera kráľ Belo IV. a po ňom i kráľovná Mária a na trón nastupuje ich ambiciózny 
syn Štefan V. Nového kráľa i s manželkou Alžbetou Kumánskou korunoval už po 13. máji 
v Stoličnom Belehrade ostrihomský arcibiskup Filip. Přemysl zasa obsadzuje Korutánsko 
a Kraňsko. Dochádza i k naplneniu dynastických dohôd s Anjuovcami a neapolská 
princezná Izabela smeruje do Uhorska, kým uhorská Mária do Neapolska.5

4 Napr. friesinský biskup Konrád preniesol vo Viedni 2. februára 1270 všetky léna v Korutánsku 
a Kraňsku na českého kráľa. ZAHN, J. Fontes rerum Austriacarum XXXI. (FRA). Wien Aus der 
Kaiserlichköniglichen Hof und Staatsdruckerei, 1870, s. 309310, č. 284. DOPSCH, ref. 3, s. 343, 
459-460. Porovnaj: OGRIS, Alfred. Die Beziehungen König Ottokars zum Herzogtum Kärnten vor 
dem Hintergrund der politischen Entwicklung im 13. Jahrhundert. In Böhmisch-österreichische 
Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschliesslich Steiermark, Kärnten und Krain) im 
Grossreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions 
vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim. Bláhová, Marie. Praha : Das Österreichische Kulturinstitut 
Prag, 1998, s. 71, 7375. ISBN 8085899436. Die Grafen von TirolGörz und König Ottokar sowie 
der Einfluss des Böhmenkönigs und Nordostitalien. In Böhmischösterreichische Beziehungen im 13. 
Jahrhundert, s. 148149. Porovnaj: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 139142. Celkovo: HOENSCH, Jörg Konrad. 
Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König. Graz, Wien, Köln: Verlag Styria, 1989, s. 157
161. ISBN 3222119104. Pozri tiež: VANÍČEK, ref. 3, s. 124125, 127129. Ohľadom kranských 
ministeriálov pozri: KOMAC, Andrej. Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska 
v 13. Stoletju. Thesaurus memoriae: Dissertationes, 5, Založba ZRC, Ljubljana : Zgodovinski inštitut 
Milka Kosa ZRC SAZU, 2006, s. 226 a nasl. ISBN 9616568442.
5 „Bela rex Vngariae… ex hacvitadecessit, relinquensfiliumsuumStephanumregni… Maria 
reginaVngariaeetiam non post longumtempusobiit…“ Annales SS. Udalrici et AfraeAugustenses. 
In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium historiae Hungariae I. Budapestini : Ab 
Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, MCMXXXVII, s. 208, č. 486. 
HÓMAN, ref. 1, s. 581583. Ku korunovácii a náhradným korunovačným klenotom pozri: DEÉR, 
József. Die heilige Krone Ungarns. Graz-WienKoln : Hermann Böhlaus Nachf. Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften in Wien, 1966, s. 259. Porovnaj: BEKE, Margit. Esztergom érsekkek 
1001-2003. Budapest : Szent István Társulat, 2003, s. 117. ISBN 9633614724. K situácii 
v Salzburgu: Ohľadom prijatia uhorskej nevesty Márie píše Karol I. 11. mája 1270 z Neapola. 
„…ad recipiendum filiam… regis Ungarie futuram nurum nostram navigaverint…“ DEL 
GUIDICE, Giuseppe. Diplomi inediti di Re Carlo I. D’Angio, riguardanti Cose Maritime. Napoli 
: MDCCCLXXI, s. 78, č. III. Z tábora pri „Kartágu“ 16. septembra 1270 na krížovej výprave 
svojho brata, francúzskeho kráľa Ľudovíta IX., inštruuje svojich ľudí k prenájmu troch galér, ktoré 
by prepravili jeho dcéru Izabelu do Zadaru. „… ut tres galeas… sub expensis curie nostre, usque 
portum Jadari conduceres pro transitu filie nostre ad partes Ungarie…“ DEL GUIDICE, ref. 5, 
s. 910, č. V. Pozri: PATEK, ref. 1, s. 453456. Izabelu sprevádzal do Uhorska arcibiskup z Trani 
a Beaumontu. Čo sa týka jej vena, mala ho priniesť pri svojom príchode do Uhorska. Karol ešte 
28. mája 1270 rozdeľuje podiely provinciám v sume 100 040 uncií zlata, ktorá sa mala vyzbierať. 
RICCIO MINIERI, Camillo. Genealogia di Carlo I. Di Angio prima generazione. Napoli 1857, s. 
117118.
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Aj napriek tomu, že údajný list Bela IV. jeho českému zaťovi s prosbou o ochranu pre 
svojich príbuzných a barónov, ako aj nasledujúce záznamy, sú formulárového charakteru,6 
predsa po nástupe nového panovníka sa časť Belovho dvora na čele s jeho dcérou Annou, 
vdovou po Rastislavovi Mačvianskom, a viacerými barónmi dostali do opozície. Ich 
následný útek na dvor Přemysla Otakara II. niekedy na jeseň 1270 započal sériu exulantských 
vĺn z Uhorského kráľovstva a bol jednou z príčin nepriateľstva. Anna navyše odviezla do 
Prahy časť kráľovského pokladu a korunovačných klenotov. To bola pre Štefana potupa 
a po korunovácii žiadal vrátenie pokladu, čo však Přemysl odmietol. Spokojnosť medzi 
straníkmi starého kráľa určite nevládla a na západe Uhorska vo Vašskom komitáte sa mocní 
Kysekovci, Henrich II. a jeho syn Ivan (resp. Ján) pravdepodobne v novembri spolu s inými 
barónmi „odtrhli“ so svojimi hradmi od Uhorska a museli čeliť kráľovej ofenzíve. Proti 
posádkam hradov Kysekovcov: Kysek (Kőszeg), Szentvid, „Zlaunuk“, rakúsky (Stadt)
Schlaining a „Perestyen“, rakúsky Bernstein, vytiahli kráľove oddiely a v ich radoch i Čepán, 
syn Kazimíra z rodu Jak. Táto pročeská strana umožnila teda českému panovníkovi získať 
bez boja niektoré uhorské pohraničné hrady, no netreba zabúdať ani na úlohu jeho manželky 
Kunigundy.7 Podobne, podľa listiny kráľa Štefana V. z 10. decembra 1270 pre „Ponych“, 
bána z rodu Miškov, sa Mikuláš, syn komesa Arnolda, nielenže nedostavil na kráľovu 
korunováciu do Stoličného Belehradu, ale zo svojho zalianského hradu Pölöske s pomocou 
Nemcov plienil okolité oblasti. Proti nemu mal zasiahnuť zalianský župan Michal, syn 
Aladara, ktorý však spolu so svojím bratom Mykom v boji padli. Zradcove majetky, najmä 

6 WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus III. (CDAC) Pest, Budapest 
: A Magyar tudományos akademia, 1862, s. 204, č. 134, s. 205, č. 135. ŽEMLIČKA, ref. 2, s. 146.
7 „…cum post obitum patris nostri… quibusdam ex Baronibus patris nostri telo perfidie 
sauciatis statim… ad confinia commento malicie diuertentibus, et sua uersucia et fraude tesaurum 
Regni nostri perducentibus in potestatem Regis Boemie ac districtum…“ WENZEL, Gusztáv. 
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus XII. (CDAC) Pest, Budapest : A Magyar tudományos 
akademia, 1874, s. 41, č. 39. Ďalej ide o listinu Ladislava IV. z roku 1273. „… nobilis vir et 
strenuus Chepanus filius Kazmerij de genere Jaak… cum Herricus Banus tocius Sclauonie post 
coronacionem patris nostri per quorundam emulorum suorum pestiferam suggestionem superatus 
et a familiaritate ac domo Regia segregatus se ad… Boemorum Regem corporaliter transtulisset, 
castra sua, de Kuzeg… Scentwyd, Zlaunuk et Perestyen manibus Regis eiusdem assignando; ipse 
Chepanus in recuperacione castrorum… in societate Baronum nostrorum, quos idem dominus 
Rex… tanquam exercitus sui ductores transmiserat… per ipsius et aliorum fidelium nostrorum 
actus strenuos castra… fuerunt restituta.“ CDAC XII. s. 7376, č. 75. DOPSCH, ref. 3, s. 267. 
PAULER, ref. 1, s. 283. Celkovo k Anninmu úteku a klenotom: DEÉR, ref. 5, s. 255257. Porovnaj: 
V otázke korunovačných klenotov je tu predpoklad, že ich Anna chcela uchrániť pre svojho syna 
Bela, ktorý ale zostal v Uhorsku. CHALOUPECKÝ, ref. 1, s. 143145. Pozri tiež: BARCIAK, 
Antoni. Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II. Studium z dziejow czeskiej polityki 
zagranicznej w drugiej połowie XIII. Wieku. Katowice : Unywersitet Śląski, 1982, s. 3536. Medzi 
vzbúrencov patrili i synovia krajinského sudcu Pavla, Štefan a Tomáš, ktorých hrad Dobra tiež 
skončil v českých rukách. KARACSONYI, ref. 1, s. 464. V českých rukách sa ocitli i Henrichove 
hrady Kertes, slavónsky Farkašov hrad a Strigó. K tomu: KARACSONYI, ref. 1, s. 600, 602. 
Henrich sa navyše v českom exile oženil s dcérou Smila z Lichtenburgu. Pozri: RÉVÉSZ, Ferencz. 
Németújvári Iván. Élet és jellemrajz. In Erdélyi Múzeum. kötet VIII. szám 1, Koloszvár 1891, s. 62
63. Henrich Kysecký bojoval počas občianskej vojny v 60. rokoch na strane Bela IV. a získal značné 
majetky. Celkovo stála za týmto rodom rozsiahla klientela a ovládal viaceré hrady v komitátoch 
Železnohradskom, Zalianskom, Baraňskom, Šopronskom a v Slavónii. KRISTÓ, Gyula. Kőszegiek 
kiskirálysága. In Tanulmányok az Árpad-korról. Budapest: Magvető könyvkiadó, 1983, s. 243264. 
ISBN 9632718909. Porovnaj: MÓR, Wertner. A Güssingiek I. In Századok XXIX. Budapest 1895, 
s. 4647. Pozícia Henricha a ďalších rodov v západnom pohraničí bola v podstate silnejšia, než 
pozícia panovníka. Pozri: FÜGEDY, Erik. Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). 
Budapest : Akademiai kiadó, 1986, s. 59. ISBN 9630538024.
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trojicu hradov získal potom „Ponych“ bán.8 Na druhej strane zmienka o korunovácii v listine 
z 13. júna 1270 s donáciou chorvátskeho hradu Kalnik pre Rolanda bána z rodu Ratold, 
ktorý sa postavil na Štefanovu stranu, je skôr propagandistickou vsuvkou. Bolo samozrejmé, 
že otcových ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s novým kráľom, nahradil Štefana V. svojimi 
vernými. Navyše ak bol zrejmý ich plán s dosadením iného pretendenta na trón, Štefana 
Vyhnanca z tretieho manželstva Ondreja II., ktorý žil v Benátkach.9

Otvorené nepriateľstvo vypuklo pravdepodobne začiatkom leta 1270, pretože údajne 
už 3. júla, na sviatok apoštola Tomáša, mal poslať uhorský kráľ svoje oddiely vyplieniť 
Rakúsko južne od Dunaja, pričom mal odviesť do zajatia 17 000 ľudí. To by naznačovala 
i listina palatína a šopronského župana Mojša zo septembra 1270 potvrdzujúca, po 
viacerých sporoch, deľbu koristi, asi práve po vpáde do Rakúska. Uvádza sa v nej, že Ján, 
syn Andreja „de Kynis“, svoj podiel (na výkupnom) na jednom zajatcovi z Čiech, ako aj 
koňa z koristi a tri hrivny a osem vážok s podielom na akomsi sluhovi prenecháva Julovi, 
synovi Mateja, z tej istej dediny za podiel na Julovej zemi v dedine „Kerch“.10

Môžeme len predpokladať, že žiadna zo strán nebola pripravená na vojnu, a tak 
namiesto bojov nasledovalo, od 6. júla do 16. októbra, dočasné zmierenie, resp. 
prímerie. Už v listine z 20. júla 1270 oznamuje uhorský kráľ Filipovi Sponheimskému, 
8 „…Ponych Banus de genere Myskouch Comes Zaladiensis…contulimus omnes possessiones et 
castra Nicolaj filij Comitis Arnoldi senioris… que propter…infidelitatem… ad manus nostras fuerant 
deuolute… Nam cum post obitum… patris nostri Albam venissemus Regali dyademate insigniri, 
dictus Nicolaus ad solempnitatem coronacionis nostre non accessit, ymo pocius ad castrum suum 
Pliske Teutonicos nobis et Regno Hungarie ab antiquo capitales inimicos introduxit, detinendo 
contra nos ipsum castrum, et faciendo per eos de castro eodem occisiones pauperum, spoliaciones 
quoque plurimas, et deuastaciones non modicas exerceri. Nos vero… Michaelem filium Aladar 
tunc Comitem Zaladiensem, propter eiusdem prouincie tuicionem ad Comitatum Zaladiensem 
dirigendo, idem Nicolaus filius Arnoldi et eius complices de castro eodem super eum irruentes, 
ipsum, et Mykem fratrem suum… occiderunt… Nicolaus propter tam manifestam infidelitatem 
suam… ad instanciam… Ph…Strigoniensis Ecclesie Archiepiscopi… omnes possessiones et castra 
sua…ipsi Ponych Bano… contulimu… castrum Plyske… castrum Purpach… castro… de Zturgo…“ 
CDAC XII. s. 610, č. 3. PAULER, ref. 1, s. 284.
9 „Rolandus Banus, de genere Ratolth… vniuersi fideles nostri, tam ecclesiastice persone, quam 
seruientes regales, qui tempore coronationis nostrae in integrum, immensam congregationem 
apud Albam fecerant, tam pauperes quam diuites coronationem nostram videre cum gaudio 
exspectantes… inter omnes Barones… hunc Rolandum Banum…propter nos emissa in suam 
personam parentum nostrorum illustrium ira graui, et Banatu suo priuatus extitit… Dedimus… 
possessionem Castrum Kemluk…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus 
ac civilis VII/2,(CDH). Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1832, s. 1216, č. 
CCCVI. PAULER, ref. 1, s. 277280. Celkovo k situácii s oligarchami a k ich plánu s dosadením 
Štefana Vyhnanca na trón. HÓMAN, ref. 1, s. 585587. Rolanda zbavil Belo IV. funkcie bána, kvôli 
jeho intrigám. KRISTÓ, Gyula. Különkormányzat az Árpadkori Drávántúlon és Érdelyben. In 
Tanulmányok az Árpad-korról. Budapest : Magvető könyvkiadó, 1983, s. 211. ISBN 963271890
9. Porovnaj: TIHÁNYIOVÁ, Monika. Palatín a bratislavský župan Roland z rodu Ratoldovcov. In 
Verbum Historiae 1/2015. Bratislava : Katedra histórie PdF UK v Bratislave, 2015, s. 34.
10 „Stephanus rex Vngariae circa festum s. Thomaea post olim isso exercitu in Austriam a parte 
meridiana Danubii illam provinciam devastavit, occisisset captivitatem abductis plus quam 
septendecim hominum“ Annales SS. Udalriciet Afrae Augustenses. In GOMBOS I., ref. 5, s. 208, 
č. 486. „Nos M(oys) palatinus comes Supruniensis… quod Johannes filius Andre de Kynis… et Jula 
filius Mathye… omnibus causis taliter in pacis concordiam devenerunt, quod… Johannes suam 
porcionem in uno captivo de Bohemia deducto, et in quodam equo in spoliis recepto devenientem, 
videlicet tres marca set octo pondera, et porcionem suam in quodam servo eorum… Farcassio… 
eidem Jule relaxavit, et e converso… Jula… porcionem suam in terris… in territorio ville Kerch… 
reliquit… Johanni…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VIII. (CDP) Jaurini, Budapestini : 
Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1891, s. 126, č. 100.
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že ho nevylučuje z mierovej dohody s českým kráľom, hoci neupustil od obliehania 
Pordenone, Přemyslovho mesta na severovýchode dnešného Talianska. Odporúča mu 
však skončiť s obliehaním. No aj keď Filip po neúspechu v Itálii dorazil v auguste 
do Uhorského kráľovstva, Štefan sa zatiaľ nenechal svojím spojencom zatiahnuť do 
konfliktu.11 Následne však Štefan hľadá aj iných spojencov. Do tohto zapadá i jeho 
krátka a úspešná cesta v druhej polovici augusta do Krakova na dvor svojho švagra, 
vojvodu Boleslava Hanblivého, s cieľom potvrdiť tradičné spojenectvo.12 Na druhej 
strane poľské kniežatá nespúšťal zo zreteľa ani český dvor, pričom jeho pozície 
boli výrazné najmä vo Vratislave, ktorý Přemysl spravoval za malého vojvodu 
Henricha IV. Probusa.13

Výrazom Štefanových snáh upevniť svoju moc bola i jeho jesenná okružná cesta po 
Zadunajsku. Ešte 1. októbra bol na ostrove Csepel pri Budíne, 12. októbra vo Füzitő, 
juhovýchodne od Komárna, 5. novembra v Rábe a 21. novembra už na Železnom hrade 
na západe krajiny, odkiaľ pravdepodobne smeroval k rakúskemu Semmeringu.14

11 „… castrum Perthou… esse castrum regis Boemie expugnari faceretis et essetis cum exercitu 
sub eodem. Cum igitur non excluserimus vos de pace, que inter nos et regem Boemie firmatur, et de 
persona vestra tractatus specialiter habeatur, prout vobis pridie scripsimus seriatim… quod exercitum 
vestram de illo castro removeatis et supersedeatis medio tempore, donec factum et vestrum super 
ipsa pace fine debito terminetur.“ SZENTPÉTERY, Emericus. Regesta regum stirpis Arpadianae 
critico-diplomatica II./1, (RR) Budapestini : Academiae litterarum Hungaricae, 1943, s. 65, č. 1937. 
Udalosti ohľadom spojenectva sú mylne zaradené k roku 1272. „Domino Philippo, herede Karinthie, 
in patriarcham Aquilegensem electo, et cum Stephano rege Ungarorum confederato, Ottacharus 
inclitus rex Boemie Karinthiam ingressus, partem eiusdem sibisubiugavit.“ Continuatio Annalium 
Mellicensium. In GOMBOS I., ref. 5, s. 755, č. 1727. GERICS, József. Uhorské kroniky a uhorské 
stavovské zriadenie v 13. storočí vo vzťahu k patriarchátu FriauliAquileia. In Slovenská archivistika, 
roč. XI. č. 1, Bratislava 1976, s. 115. Pozri: HOENSCH, ref. 4, s. 160161. Přemysl navyše ešte 1. mája 
1270 uzavrel spojenectvo s akvilejskými kanonikmi a friaulskou šľachtou. VANÍČEK, ref. 3, s. 128.
12 „Anno 1270, septimo Kalendas Septembris, Stephanus rex Hungariae… Cracoviam venit… 
foedere super pace inter regna Hungariae et Poloniae inviolabiliter tenenda, muneribus munifice 
dotatus in Pannoniam discessit.“ Mathias Miechovius. In GOMBOS, Franciscus Albinus. 
Catalogus fontium historiae Hungariae II., Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto 
Stephano rege nominata editus, MCMXXXVII. s. 1606, č. 3673. V kráľovom sprievode sa 
nachádzal i Vavrinec, severínsky bán a dobocký župan.„… Laurencij Bani de Zeurino et Comitis 
de Doboka… post coronacionem eciam nostram, cum peregrinacionis gracia haberemus votum 
et desiderium paucis comitantibus in Poloniam diuertendi, personam nostram… committendo… 
nostro semper adherens lateri, solacio et consilio inter viarum discrimina graciosum Nobis exhibuit 
famulatum.“ CDAC XII. s. 41, č. 39. PAULER, ref. 1, s. 282284. K spomínanej ceste do Krakova 
a jej datovaniu: ZSOLDOS, Attila. Az 1267. évi dekrétum és politikatörténeti háttere (IV. Béla és 
Ifjabb István király viszályának utolsó fejezete). In Századok 141/4. Budapest 2007, s. 810811. 
Medzi spojencov Uhorska opäť patril i bavorský vojvoda. VANÍČEK, ref. 3, s. 130131.
13 WYROZUMSKI, Jerzy. Udział książąt polskich w walce o spadek po Babenbergach. In 
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Prace Historyczne, z. 121. Krakow  Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997, s. 13. ISSN 9788323332435. Porovnaj: BAR, Přemysl. 
Král a Kníže Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské 
univerzity, Studia minora facultatis pholosophiae Universitatis Brunensis č. 52, Brno 2005, s. 62
63. ISSN 02317710.
14 WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus VIII. (CDAC) Pest, 
Budapest: A Magyar tudományos akademia, 1870, s. 420, č. 290. CDAC VIII. s. 415418, č. 
286. CDAC III. s. 233, č. 140. CDH V./1, s. 42. NOVÁK, Mihály. Vasvár Törtenete. In Hegyháti 
Örökségtár. Helytörténeti Dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Sze. Zágorhidi Czigány Balász. Vasvár: 
VasiHegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, 2004, s. 14. ISBN 963 046972 3. Pozri 
tiež: ZSOLDOS, Attila. A vasi várispánság felbomlása. In Vasi szemle 54./1., Szombathely: Vas 
Megye Közgyűlése, 2000, s. 2930. ISSN 05050332.



12

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Rozpory medzi uhorskou a českou stranou sa okrem „ukradnutého“ uhorského 
pokladu týkali najmä českej podpory rebelujúcich uhorských barónov. Vojna však 
zatiaľ nevyhovovala žiadnej zo strán, a tak sa obaja panovníci rozhodli v októbri 
vyriešiť spory za účasti svojich prelátov a barónov ďalším prímerím na dva roky (do 
sviatku sv. Martina 11. novembra 1272), keď sa Přemysl a Štefan stretli opäť osobne 
na dunajskom ostrovčeku medzi Bratislavou a Potenburgom. Český kráľ si tak uvoľnil 
cestu na juh a ešte v novembri vtiahol do Kraňska, kde sa do konca mesiaca úspešne 
vysporiadal s tamojšími odporcami. Následne, začiatkom decembra, sa vracal cez 
Villach do Viedne. Medzitým však Štefan neočakávane porušil prímerie a rozhodol 
sa Přemysla, aj keď neúspešne, na spiatočnej ceste zajať. Pritom vraj ešte v novembri 
50 000 Kumánov a Uhrov vpadlo do Rakúska a po jeho vyplienení odvliekli mnoho 
zajatcov.15 Uhri a Kumáni mali prekročiť pohraničnú rieku Litavu a vyplieniť všetko až 
po Alpy. Tohto vpádu sa zúčastnil i viackrát spomínaný severínsky bán Vavrinrec. Podľa 
listiny, kráľ, nespomínajúc, prirodzene, vlastné porušenie prímeria, nemohol zabudnúť 

15 Návrh na stretnutie mal vyjsť z českej strany. „… nobis et predicto Regi St. in insula 
juxta Pozonium et Potinburch pariter constitutis, in octo persona, quibus arbitrandi plenariam 
dedimus facultatem, per nos hinc et inde extitit compromissum…“ CDAC III. s. 241242, č. 
147. „Nos Ottakarus…una cum domino St… Rege Ungarorum… quod tam consanguinitas 
quam affinitas ad concordiae oscula alterutrum nos invitant… volumus ad omnia, quae inter 
ipsum et nos pacem et concordiam mutuam sapere dinoscuntur… treugas… a festo Sancti 
Martini proximo affuturo per duos annos cum ipso statuimus; quas per nos et per nostros 
fideliter promittimus observare…“ CDAC III. s. 243244, č. 148. „Rex Stephanus post factas 
treugas inter eum et regem Boemie, per propria et aliorum principum privilegia firmatas ad 
spatium duorum annorum…“ Chronicon Salisburgense, In GOMBOS I. ref. 5, s. 679, č. 1490. 
„…Otakerus rex… colloquium in insula sita infra Presburg et Potenburg cum Hungarorum 
rege Stephanocelebravit, pacis… sub forma iuramenti coram episcopis, prelatis, baronibus… 
confirmantes. Item… rex Otakerus manu valida Karinthiam intravit et magna multitudine 
civitates… Laybach et Lanndstrost expugnavit… rex Stephanus regem Otakerum sciret in 
Karinthia tantis fatigationibus occupatum, fraudulenter violata pace, cum 50.000 Ungarorum et 
Comanorum manu valida Austriam intravit et abductus et interfectis 20.000 virorum, mulierum, 
parvulorum Ungariam est reversus…“ Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I. ref. 5, s. 273274, 
č. 592. Podobne tiež: „Otakarusrex Boemie et Stephanus rex Ungarie ad pacis concordiam 
cum osculo pervenerunt. Sed ecce rex Stephanus violata pace voluit regem Otakarum, dum in 
Karinthyam iret, captivare. Ipse autem premunitas usque Wiennam vix affugit. Tunc Comani et 
Ungari multos captivos de Austria ab duxerunt mense Novembri…“ Annales Praedicatorum 
Vindobonensium In GOMBOS I., ref. 5, s. 208, č. 486. Na rokovaniach sa zúčastnil i severínsky 
bán Vavrinec. „…Laurencij Bani de Zeurino et Comitis de Doboka… quum ad habendum 
tractatum et colloquium cum Rege Boemie apud Posonium conuenissemus communiter… malo 
tamen et excogitato ingenio capitalis hostis nostri Regis Boemie in quadam insula cum certo 
et paucissimo numero personarum debuissemus cum ipso Rege Boemie inuicem nos uidere, 
quamuis austicia uirus portaret in animo suo more precogitata… ipso Laurencio Bano Nobis 
inter reliquos asseclas et fideles constanter et fideliter assistente…“ CDAC XII. s. 41, č. 39. 
PAULER, ref. 1, s. 281282. Porovnaj: HÓMAN, ref. 1, s. 586. K Filipovi Sponheimskému, 
následným bojom s gorizským grófom a konci jeho kariéry v roku 1271 pozri: GERICS, ref. 
11, s. 115116. Ešte 12. decembra sa Přemysl dohodol v Judenburgu s novým elektom na 
salzburského arcibiskupa a neskorším nepriateľom Fridrichom II. na prevode salzburských 
lén v rakúskych krajinách, okrem sporných lokalít v Korutánsku. Práve tieto mestá St. Veit 
a Klagenfurt sa potom stali príčinou konfliktu medzi nimi. WIEDL, Birgit. Der Salzburger 
erzbischof Fridrich II. von Walchen und seine Beziehung zu Přemysl Otakar II. und Rudolf I. 
von Habsburg. In Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert., s. 131132. 
Celkovo: HOENSCH, ref. 4, s. 161163. Tiež: DOPSCH, ref. 3, s. 460461. Komplikáciou 
pre Přemysla bol i sobáš uhorského magnáta Joachima Pektariho s Agnes, dcérou Gertrúdy 
Babenberskej a jeho nároky v alpskej oblasti. ŽEMLIČKA, ref. 2, s. 142148.
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na Přemyslovu vierolomnosť, vrátane jeho podpory uhorských rebelov a nevrátenia 
kráľovského pokladu.16 Medzi konkrétnymi obeťami tohoto vpádu boli aj mníšky 
z kláštora sv. Mikuláša spred jednej z viedenských brán.17

Kráľ Přemysl sa však dozvedel o uhorských zámeroch, vyhol sa nepriateľom a inou 
cestou sa vrátil do Rakúska, ktoré bolo medzitým vyplienené až po Viedeň.18 Kvôli zime však 
musel český panovník odložiť odplatu na nasledujúci rok. Kronikári následne spomínajú 
i pokus o odvetu z rakúskej strany. Tristočlenný oddiel na čele so Siegfridom Wehingerom 
z rodu Waissovcov sa podľa jednej správy pri pokuse prekročiť akúsi „priekopu“ v blízkosti 
Moravy utopil, pretože nevydržal ľad pod ich váhou. Iná verzia uvádza, že Siegfried viedol 
šľachtickú „spoločnosť“, ktorá počas zimy chcela prejsť zamrznuté Niezederské jazero, no 
ľad nevydržal váhu ich koní a 40 šľachticov a asi 300 ďalších mužov sa utopilo.19 Nebola 
to však jediná takáto akcia. Zdá sa, že iné rakúske a štajerské oddiely dokázali v zime 
preniknúť do Uhorského kráľovstva a oplatiť tamojšie „návštevy“ rovnakou mincou.20

Do záveru roka 1270, resp. začiatku nasledujúceho, by sme mohli zaradiť i vpád Solchara 
a Detrika „de Furodberuk“ a ich oddielu do pohraničia Železnohradského komitátu, ktorý 
odrazil komes Rubín. Tento, okrem iných, priviedol Štefanovi ako zajatca i samotného Solchara. 
V rovnakej listine sa spomínajú ďalšie dve akcie z konca roka 1270 vedené železnohradským 
županom Jurajom (Gregorom), na ktorých sa podieľal i spomínaný Rubín. Prvou bolo 
dobývanie pohraničného hradu Bad Radkersburg(„Rudygey“) na rieke Mura, pod ktorým bol 
Rubín zranený kopijou v boji proti nepriateľskému šíku. Pri dobývaní iného hradu „Fulustun“ 
(Fürstenfeld západne od Güssingu) bojoval pred jeho bránou, pričom niekoľkých obrancov 
mal zabiť či zajať.21 Podľa listiny Ladislava IV. z roku 1273 pre Čepána, syna Kazimíra z rodu 

16 „…Cumanicum Hungarisultra Lyttamfluviuminsultumfacientes, per campestriausque ad 
Montana Austriamvastaverunt, tam hominesquamiumentaabigentes.“ Continuatio Annalium 
Mellicensium. In GOMBOS I. ref. 5, s. 755, č. 1727. „…Laurencij Bani… In expedicione…
nostra… contra Austrenses mouimus propter uersuciam et iniusticiam Regis Boemie… qui Nobis 
multipliciter fidem fregit, infideles nostros in suum dominium admittendo, et tesaurum Regni nostri 
ausu temerario contractando, dictum Banum sollertem, proudium et bellicis sudoribus expositum 
inuenimus…“ CDAC XII. s. 4142, č. 39.
17 REDLICH, Oswald – SCHÖNBACH, Anton E. (Hrsg.) Des Gutolf von Heiligenkreuz 
Translatio sanctae Delicianae. In Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 159. Band, II. Abhandlung, Wien 1908, s. 3132.
18 „…Otakarus rex… per Styriam versus Austriam redeunti, rex Stephanus insidiasper multos 
Comanos et Ungaros obviam destinavit, ut sic posset eum occidere vel captivare, quo comperto rex 
Otakarus per aliam viam Austriam intravit. Insidie vero sencientes eius evasionem, totam terram 
intra Novam civitatem et Wiennam… destruxerunt…“ Continuatio Claustroneoburgensis VI. In 
GOMBOS I., ref. 5, s. 765766, č. 1756. Uhri sa mali pokúsiť o zajatie českého kráľa niekde v priestore 
Semmeringu, no ten sa im vyhol a na sever sa dostal cez Lilienfeld. PAULER, ref. 1, s. 284.
19 „… rex Bohemiae praenimia hyemis saevitia adhaec nihil valens facere, distulit bellum usque 
ad proximum pasca. In eodem vero hyeme societas nobilium, quorum capitaneus erat Syfridus 
Wehingarius, consanguineus Orphanum, volens per rapinam Ungariam intrare, et frigus erat 
maximum, et cum lacum quendam transire volentes coagulatum, ex equorum vero totque virorum 
armatorum glacies confracta, submersi sunt ibidem: qui erant noti, nobilium 40, aliorum fere fortium 
numero 300.“ Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I., ref. 5, s. 273274, č. 592. Podobne: Annales 
Praedicatorum Vindobonensium. In GOMBOS I., ref. 5, s. 208, č. 486. DOPSCH, ref. 3, s. 268. Pozri: 
PAULER, ref. 1, s. 286. Siegfriedov brat Ulrich (III.) bol pritom pokladníkom vojvodkyne Gertrúdy. 
DRABEK, Anna. Die Waissen. Eine niederösterreichischmährische Adelsfamilie unter Babenberger 
und Přemysliden. In MIÖG LXXIV/1-2. Graz  Koln : Hermans Nachf. Ges. Mitl, 1966, s. 325.
20 „Tandem Australes cum Stiriensibus tantam volentes ulcisci cedis fraudulentiam Ungariam 
incendiis et spoliis multipliciter vastaverunt.“ Historia annorum. In GOMBOS I., ref. 5, s. 1167, č. 2804.
21 Podľa listiny Ladislava IV. z roku 1280. „Rubinus comes Castriferrei… tempore… patris 
nostri cum Solchar et Detricus de Furodberuk Theotonici collecta multitudine suorum conplicum 
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Jak, sa na výprave, ktorá na príkaz jeho otca spustošila Štajersko, zúčastnili viacerí baróni. 
Okrem Juraja, železnohradského župana, išlo aj o županov pohraničných komitátov Zala 
a Varaždín, ako aj Modrušského komitátu. Pritom mal Čepán pod hradom Radkersburg zhodiť 
z koňa a zajať akéhosi mocného nemeckého rytiera.22 Na vpáde sa zúčastnil aj komes Andrej, 
syn „Ysepha“ (Jozefa), ktorý bol pod hradom Traisach v Štajersku zranený.23

V každom prípade Uhri v závere roka 1270 dokonale zaskočili svojich protivníkov 
rýchlymi útokmi v pohraničí a aj napriek pokusom o odvetu mala uhorská strana prevahu. 
Přemyslove sťažnosti kolégiu kardinálov na vierolomnosť uhorského panovníka už nič 
nevyriešili.24 To sa však čoskoro zmenilo a Štefan V. musel v nasledujúcom roku čeliť 
podobnej invázii zo západu, ako jeho predkovia naposledy ešte v 11. storočí.

Český vpád do Uhorského kráľovstva v roku 1271

Konflikt bol teda po predošlých udalostiach nevyhnutný a uhorský kráľ v očakávaní 
českej odvety vyslal podľa listiny z 22. apríla 1271 do konfínia na rakúske hranice 
niekedy v polovici marca 1271 svojho verného bána Vavrinca na zorganizovanie 
obrany.25 Podobne sa na zrážku pripravovala i česká strana a Přemysl dal dohromady 

adierant regnum nostrum confinia Castriferrei invadentes, comes Rubinus contra eos procedens 
ipsios debellando victoriam reportavit et triumphum et ipsum Solchar capitaneum adverse 
choortis cum quibusdam aliis sociis suis adduxit patri nostro. Preterea sub castro Rudygey ad 
quod expugnandum Gregorium tunc comitem Ferreicastri dominus rex Stephanus… miterat… in 
societate comitis Gregorii existens in adversam acyem sub ipso castro lanceando intrepide letalia 
vulnera reportavit, ceterum in societate… Gregorii in expugnatione castri Fulustun de hiis qui 
ante portas… castri ad tenendum ipsum castrum exierant pugnaturi, in ipsos irruendo quosdam ex 
eis interemit et quosdam adduxit captivatos.“ SZENTPÉTERY, Emericus. Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico-diplomatica II./2-3, (RR) Budapestini : Academiae litterarum Hungaricae, 
1961, s. 263264, č. 3063. Keďže za spomínanými udalosťami nasleduje opis bojov z leta 1271, tak 
tieto akcie najskôr spadajú do obdobia pred bojmi na Rábici. PAULER, ref. 1, s. 284.
22 „… Chepanus filius Kazmerij de genere Jaak… pater noster propulsare volens iniuriam 
per Othocarum Boemorum Regem sub spe simulate pacis finitimis partibus terre sue irrogatam, 
cum Gregorium tunc Magistrum Tauarnicorum domine Regine… Castri Ferrei, Ponith Banum 
Zaladiensem, Erney Banum Worosdiensem, Dyonisium filium Georgij de Moroucha Comites, nec 
non Chepanum filium Kazmerij, vnacum alijs Regni nobilibus ad deuastandum Stiriam transmisisset; 
idem Chephanus sub castro Rudguey cernentibus prenotatis Baronibus quendam militem strenuum 
Theotonicum deiecit et captiuauit…“ CDAC XII. s. 7376, č. 75.
23 „…Andreas comes filius Yseph… in memoria wlnera que idem sub castro Traisach (?) in 
Styria, per… patrem nostrum unacum Dyonisyo, filio Georgiy, tunc (co)mite de Moroucha, Georgio 
comite Castriferrei, et aliis Regni baronibus transmisens… viriliter… dimicando…“ KNAUZ, 
Ferdinandus. Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. (MES) Strigonii: Typis descripsit Gustavus 
Buzárovits, 1882, s. 2021, č. 2.
24 „Grande scelus nefandum crimen et detestabilem perfidiam, per Stephanum Regem Ungariae 
in Christianum populum perpetratam, ad aures vestras deferimus cum querela… cum eodem Rege 
St. treugas nunc a festo Beati Galli usque ad festum B. Martini, et abinde per duos annos continuos 
duximus statuendas… ipse Reg St…perfidiae deservire, sicut patet ex operum argumentis, non 
renunciatis treugis, nobia non diffidatis, nobis non praemunitis… sed de partibus Karinthiae, 
Carnioliae, et Marchiae, ubi quosdam infideles nostros, qui se contra nos in rebellionem erexerant, ad 
nostrae retraximus dominium potestatis, sub treugarum praetextu secure versus Austriam dirigentibus 
iter nostrum… dictam terram nostram Austriae fraudulenter invasi… per Comanos et alios infideles 
Christi effundens profluvium sanguinis Christiani… manus barbara… in locis diversis sacram pedibus 
conculcavit eucharistiam, sacerdotes tormentorum affecit martyriis, devastavit eccleaias, sanctuaria 
profanavit, virgines et juvenes abduxit captivitati…“ CDAC III. s. 259260, č. 155.
25 Za svoje služby dostáva Vavrinec majetok Nové Mesto nad Váhom. „… quin ymo cum 
proclamato et uocato nostro exercitu contra insultum prefati Regis Boemie paulisper nostra 
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početnú armádu, v ktorej figurovali okrem iných aj brandenburské, wettinské a sliezske 
oddiely. Samotný kráľ bol ešte 5. apríla pred Brnom, kde medzi svedkami jednej listiny 
nájdeme okrem olomouckého biskupa Bruna i rad moravských šľachticov. Časť rakúskej 
a moravskej šľachty sa však ešte 28. apríla zdržiavala v Břeclavi.26

Väčšina správ kronikárov sa zhoduje v tom, že Přemysl vpadol na jar 1271 do Uhorska 
po „krásnom“ moste, ktorý nechal vybudovať cez Dunaj pri Hainburgu (správne cez 
Moravu) a okrem iného dobyl Bratislavu a Trnavu. Následne mal po ďalšom moste 
prejsť na druhý breh Dunaja (Moravy), dostať sa až k Rábu a kvôli nedostatku zásob 
sa mal vzápätí okolo Turíc (24. mája) vrátiť do Rakúska. Po Štefanovom odvetnom 
vpáde do Rakúska, resp. na Moravu, bol následne uzavretý mier. V ďalších prameňoch 
nachádzame dodatky ohľadom dobytia iných lokalít na našom území, okrem Bratislavy 
a Trnavy padli i Červený Kameň a Svätý Jur.27 Podľa rozsiahlejšieho opisu inej kroniky sa 
v armáde českého kráľa nachádzali aj markgróf brunšvický a poľskí vojvodovia, pričom 
uvádza prehnaný počet 90 000 ozbrojencov. Tiež sa spomína prechod po moste cez Dunaj 
a úspešný útok na Bratislavu, ktorá mala padnúť za menej než dve hodiny a český kráľ tam 
zanechal posádku 1 500 viedenských mešťanov. Následne tiahol na Svätý Jur, Pezinok, 
Červený Kameň a Trnavu. Potom sa vrátil a vpadol cez Bratislavu za Dunaj, pričom dobyl 
hrady „Cherfelburg“, teda Rusovce, Wart (neďaleko Edelstalu, resp. Bergu) a Altenburg 
(Óvár). Mesto, resp. dvojicu hradov, teda samotný Mošon a necelé 2 km severne ležiaci 
ÓvárAltenburg mal pritom úplne zdevastovať. Přemysl celkovo plienil Uhorsko až dva 
mesiace. Štefan medzitým zhromaždil svoju armádu a tiahol proti nemu na rieku Rábicu 
a vyčkával. Pri jednom pokuse tajne prejsť rieku sa však mnohí Uhri utopili a časť padla 
v boji. No kvôli nedostatku potravín a hladu sa musel napokon Přemysl stiahnuť k Viedni. 
Štefan mal vzápätí poslať nereálnych 30 000 Kumánov plieniť Moravské pole a Moravu 
a až následne uzavreli mier.28

se milicia prepararet, dictum Laurencium Banum de sua fide et industria per multa auspicia 
confidentes, quamuis continuis belli sudoribes fatigatum, necessario premisimus ante exercitum 
ad Regni confinia defendenda…possessionem Vyhel… donauimus…“ CDAC XII. s. 4043, č. 39. 
KARACSONYI, ref. 1, s. 4546. Porovnaj: PAULER, ref. 1, s. 286.
26 DOPSCH, ref. 3, s. 164. Na ťažení sa zúčastnil aj podkomorník Hartleb z Myslibořic, ktorý 
pred odchodom spísal testament. „…Hartlebus de Mizelboriz… paginam inspecturis testamentum… 
cum in Vngariam ad expedicionem procedere…“ ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša. 
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V./1, (CDB) Pragae : Academia scientiarum 
Bohemoslovacae, 1974, s. 241242, č. 632. 17. marca 1271 pred odchodom na výpravu usporiadal 
svoje záležitosti i „Pardus, miles de Horka“(nad Moravou), severne od Olomouca. CDB V./ 2, s. 
237238, č. 630. K listine z 5. apríla CDB V./1, s. 242243, č. 633. Čo sa týka listiny z 28. apríla, 
uvádza 19 mien šľachticov. CDB V./2, s. 244245, č. 634. VANÍČEK, ref. 3, s. 134-135.
27 „…rex Bohemie… Tempore autem estivo strato ponte pulcherrimo prope Haymburch trans 
Danubium collecto exercitu Posoniam, Tyrnam expugnant, et omnes munitiones in partibus illis 
potenter sibi subiugavit. Similiter alia parte danubiiusque in Rab valida manu pervenit. Sed circa 
pentecosten dum ex pense deficerent, regressus Austriam. Tunc rex Stephanus ipsum secutus cupiens 
depopulare Austriam et Boemiam restituta est sibi terra, quam rex Boemie expugnaverat, et iterum 
concordia facta est interi psos.“ Annales Praedicatorum Vindobonensium. In GOMBOS I., ref. 
5, s. 182183, č. 426. „Ottaker rex Bohemie congregato valido exercitu infra octavam paschae 
invasit Vngariam, devictis munitissimis castris, videlicet Presburch et Altenburch et Tirna et castros 
ancti Georgii ac aliis plurimis munitionibus captis e t devictis circa festum pentecostes propter 
consumptionem victualium reverti cogitur in Bohemiam… Stephanus autem rex Vngariae missis in 
Moraviam et in Austriam Vngaris et Comanis per incendia et rapinas…“Annales SS. Udalrici et 
Afrae Augustenses. In GOMBOS I., ref. 5, s. 208, č. 486.
28 „rex Bohemiae… multis principibus in unum collectis, inter quos est marchio de Prawnsweich 
et duces Poloniae et alii… armatorum bene ad LXXXX milia intravit Hungariam, ponte pulcherrimo 
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Ďalšie detaily nachádzame v Continuatio Claustroneoburgensis VI. Česká armáda sa 
podľa nej okrem oddielov vlastných Přemyslovych krajín skladala aj z posíl z Poľska 
a Saska. Výpočet dobytých hradov sa začína Devínom a Stupavou, pričom obyvateľov po 
prvom útoku obsadenej Bratislavy český panovník prepustil. Pri Bratislave mal postaviť 
drevený most chránený opevnením a po zanechaní posádky a zásob sa s armádou vydal 
na Trnavu. Následne prekročiac Váh spustošil všetko až po Hron, vrátane Nitry. Tamojší 
biskup a hradčania, podobne ako Trnavčania, v podstate kapitulovali pred presilou a mali 
českému kráľovi prisľúbiť vernosť. Tento sa následne vrátil k Bratislave a prekročiac 
Dunaj obsadil Altenburg a zničil Mošon, kde zotrval niekoľko dní kvôli odpočinku. 
Štefan sa podľa kronikára neodvážil postaviť na odpor aj keď zhromaždil značné sily, 
doplnené tiež o Ruténov, Grékov, Bulharov a Valachov. Vysielal len jednotlivé oddiely, 
ktoré sledovali protivníka a pokúšali sa o náhle prepady. Jeden z nich bol však neúspešný 
a utekajúce uhorské jednotky po stratách (časť sa utopila) našli útočisko za riekou 
Rábicou. Následne kronikár lakonicky konštatuje, že kvôli únave a hladu sa Přemysl 
čoskoro s celou armádou, vozmi a korisťou vydal na ústup k Bratislave, kde mal prekročiť 
most(?), vrátiť sa domov a rozpustiť armádu. Toto ťaženie trvalo sedem týždňov, počas 
ktorých v podstate bez odporu pustošil Uhorské kráľovstvo. Zvláštne potom pôsobí, že 
tento ústup označuje kronikár za útek, ktorý využil uhorský kráľ a jeho údajne 30 000 
vojsko v odvete plienilo na území Rakúska a Moravy. Přemysl sa mal potom vzdať nielen 
zajatcov, ale aj obsadených uhorských hradov, vrátane Bratislavy.29

per Danubium… in primo… ingressu Posonium… potenter expugnavit, quod factum est infra 
horam prima mettertiam. Rex vero Bohemiae cives Wiennenses mille et quingentis equis praedicti 
castri fecit esse custodes. Postea vero aliud castrum… S. Georgium, et castrum dictum Posinge et 
Piberspurch et civitatemdictam Tyrna. Hec omnia in illo loco existentia viriliter expugnavit. Post 
modum vero per pontem… ad aliam partem Hungariae se recepit et quoddam castrum dictum 
Cherfulenburch et Wartet Altenburrc potenter expugnavit, et civitatem Misenburch cum castro 
totaliter devastavit. Rex vero Bohemiae… nullo sibi resistente, per duos menses in eisde mpartibus 
Vngariae potenter manebat. Inter ea rex Stephanus… maxima multitudine tam Comanorumquam 
Vngarorumcollecta, in oppositum regi Bohemiae venit, et in aquam, dictam Rebencz, selocavit. 
Sed contra regem Bohemiae nichil facere potuerunt, tam ex ipsis, scilicet Vngaris, qui praedictam 
occulte transierunt, plurimi submergebantur, et ab adversariis sunt occisi. Item vero rex Bohemiae 
videns quod provinciaia fame que tantum invaluit… secessit inde, et in Wiennam… se serecepit… rex 
Stephanus… misit XXX milia Comanorum in Marchueldet Morauiam, qui plurimam partem terrae 
per incendiaetrapinasvastaverunt… Post haectamenpace firma per episcopos et comites Vngariae 
aput regem Bohemiae impetrata…“ Chronicon Austriacum anonymi.In GOMBOS I., ref. 5, s. 509, 
č. 1215. Rovnaké údaje i: Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I., ref. 5, s. 274, č. 592. Zdá sa však, 
že Albrecht, vojvoda brunšvický, sa osobne ťaženia do Uhorska zúčastnil len na jeho začiatku. 
BÄHR, Adolf. Albrecht I., Herzog zu braunschweig und Lüneburg (12521279). In Jahrbuch des 
Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig. Wolfenbüttel 1914, s. 47. K zmieneným 
lokalitám v Zadunajsku: GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1998, Rusovce, s. 169170, Mošon, s. 164165, 167, Óvár, s. 171
173. Wart, s. 184. ISBN 9630575043. Podľa novších archeologických výskumov sa však zdá, že 
deštrukcia nebola v prípade Mošonu úplná. ASZT, Ágnes. Castrumok mosonmagyaróvár területén. 
In Castrum Bene 3(2006/1) Budapest : Castrum Bene Egyesület Historiaantik Könyvesház Kiadó 
[online]. 2006, s. 123125. ISSN 17871093. [cit. 20141910]. Dostupné na internete: http://www.
castrumbene.hu/index.php?oldal=castrum & id=213 K územiu Slovenska: ŠIMONČIČ, Jozef – 
WATZKA, Jozef a kol. Dejiny Trnavy. Bratislava 1988, s. 3738.
29 „Ottakarus rex… collecta armatorum ex Austria, Styria, Bohemia et Karinthia, Saxonia, Polonia, 
et ex aliis terris… Ungariam violenter ingrediens, castris Tewen et Stampha et aliis quibusdam 
expugnatis, Posonium in primo impetu expugnat et capit, dimittens libero set illesos inhabitatores 
eiusdem urbis; ab ipsa urbe trans Danubium ligneum pontem construens, et propugnaculis miniens 
confirmavit. Quibus peractis cum toto exercitu suo, urbe Posonie victualibus et armatis munita, versus 
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Zároveň však Štefanov spojenec, bavorský vojvoda Henrich, podnikol v tom čase 
diverznú akciu a jeho tisícčlenný oddiel vyplienil Horné Rakúsko až po Wels.30 Jedným 
z dôvodov prerušenia Přemyslovho ťaženia, okrem nedostatku potravín, mohla byť 
tiež epidémia v Rakúsku a Uhorskom kráľovstve, ktorá postihla nielen ľudí, ale i dobytok.31

Ďalším frontom, podobne ako v časoch Bela IV., bola oblasť Sliezska, kde uhorskí 
spojenci: krakovský vojvoda Boleslav, veľkopoľské knieža Boleslav Pobožný, Leško 
Sieradzký, Konrád Czerský, Lev Danielovič Haličský a iné volynské kniežatá, vpadli 
už v apríli a potom i v júni na územie českého spojenca, vratislavského kniežaťa 
Henricha IV. Proba. Na vpáde sa mali podieľať i Kumáni a Litovci, čo len podčiarkuje, 
že táto akcia mala v podstate lúpežný charakter. Cieľom bolo zabrániť účasti sliezskych 
kniežat na akciách českého kráľa proti Uhorskému kráľovstvu.32 Sú tu však náznaky 

Tyrna progrediens… trans fluvium Woch direxit, que usque ad fluvium Gran omnes illas provincias cum 
episcopatu Nitra devastarunt. Quod videntes episcopus videlicet eiusdem loci et alii castrenses simul 
cum urbanis civitas Tyrna composicionem et proteccionem apud regem Otocarum ob sue pietatis… 
obtinuerunt, eidem fideliter et obedire… promittens… cum exercito suo Posonium rediens, Danubium 
per pontem ligneum transivit, castrum Altenburch et civitatem Misenburch obsidens et impugnas cepit, 
dimittens habitatores illesos; Altenburch munivit, Misenburch destruxit… in eisdem terminis propter 
commodum equorum in pratis per dies aliquos requievit. Rex vero Ungarie… Comanorum, Rutenorum, 
Grecorum, Bulgarorum, Belachorum, Ungarorum et aliorum… congregata… personaliter regi Otakaro 
et suo exercitui occurrere non audens, pugnaciores et forciores sui exercitus contra regem Otakarum 
direxit; qui latenter et occulte exercitum regis Otakari… expugnare. Sed in ipso primo irruitu et 
congressu fugam inientes, insequente exercitu regis Otakari, sumbersis et occisis pluribus usque trans 
fluvium Raebniz sunt fugati. Porro rex Otakarus cum omnibus suis armatis, ex estu et labore nimium 
fatigatus, ad castra rediens cum curribus et equitibus et preda Posonium est trans pontem reversus… 
post spacium 7 ebdomadarum, quibus nullo resistente cum exercitu suo violenter devastavit… Quod 
comperiens Stephanus rex… 30 milia hominum forcium in Austria et Moraviam destinavit, qui subito 
irruentes multas villas in Moravia incendio consumentes… mox in Ungariam redierunt. Rex autem 
Otakarus abductis et captivatis compaciens, talem admisit composicionem, quod dimisis captivatis 
suarum terrarum qui inveniri possent, castra que in Ungaria ceperat et munierat, regi Ungarie libere 
possidenda, Posonium… et alia quam plura resignaret…“ Continuatio Claustroneoburgensis VI. 
In GOMBOS I., ref. 5, s. 766, č. 1756. PAULER, ref. 1, s. 286290. O uhorskom víťazstve hovorí 
napr.: KRISTÓ, Gyula. Az Árpád-kor háborúi. Budapest : Zrínyi Katonai Könyv és Lapkiadó, 1986, 
s. 140. ISBN 9633263484. Porovnaj: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach 1246-
1278. Racibórz : WAW, 2008. s.7576. ISBN 9788389802644. Pozri: ŽEMLIČKA, ref. 2, s. 148
150. Ohľadom Uhrov utopených v Rábe sa objavuje i možnosť, že na rieke mohla byť v danom čase 
povodeň či vysoký stav hladiny: KISS, Andrea. Floods and long-term water-level changes in medieval 
Hungary.: doctoral dissertation. Budapest : Central European University, 2011, s. 233234. Čo sa týka 
problémov so zásobovaním, išlo asi o slabú úrodu z minulého roka, ako aj o predošlé uhorské plienenie. 
No zásobovanie väčšej armády vo vyplienenej krajine by bolo náročnou logistickou úlohou pre každého 
veliteľa. DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278. s. 164165. Stručne tiež: KLEIN, 
Bohuš – RUTTKAY, Alexander – MARSINA, Richard. Vojenské dejiny Slovenska I. Stručný náčrt do 
roku 1526. Bratislava : MO SR, 1994, s. 146. ISBN 8096711318.
30 „…Stephanus rex… fraudelenter cum eo treugas faciens nuncios honestos ipsius regis captivavit, 
pro quorum solutione munitiones amissas rehabuit. Interrea Heinricus dux Bawarie missis mille 
armatis partem superioris Austrie a Pruke usque Wels incendiis et rapinis quasi in auxilium regis 
Ungarie devastavit.“ Continuatio Minoritae Erphordiensis. In GOMBOS I., ref. 5, s. 773, č. 1770.
31 „… anni tam inaudita facta est pestilentia in Austria et Ungaria, ut ex tam vehementi pestilentie 
plaga in fossatis maximis simul et semel mortui homines tamquam peccora infoderentur.“ Historia 
annorum. In GOMBOS II., ref. 15, s. 1167, č. 2804. Tiež: Paltramus seu Vatzo, consul Viennensis. 
In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium historiae Hungariae III., Budapestini : Ab 
Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, MCMXXXVIII, s. 1959, č. 4164. 
PAULER, ref. 1, s. 299.
32 „А після цього замирилися вони з ляхами, з Болеславом-князем. Болеслав же [Стидливий] 
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opačnej politiky haličského kniežaťa, ktorý mal napriek správe haličskovolynskej 
kroniky i neskoršej mierovej zmluve byť spojencom Přemysla Otakara II. Lev mal totiž 
podľa listiny z roku 1281 v čase bojov v roku 1271 vpadnúť do Ugočského komitátu 
a spustošiť ho. Jestvuje však viac správ tvrdiacich, že Lev Danielovič vystupoval ako 
uhorský spojenec a v podstate iba jedna udalosť svedčí o opaku. Je teda možné, že 
spomínaný nájazd na Ugoču sa mohol odohrať neskôr, než v roku 1271.33 Čo sa týka 
spomínaných bojov, existuje viacero uhorských listín opisujúcich niektoré ich fázy.Takto 
na základe listiny Štefana V. z 15. septembra 1271 vieme, že pri obrane Stupavského 
hradu padol jeho veliteľ komes Alexander, syn Marcela.34 V tom istom čase do českých 
rúk padol i hrad Devín.35 Pri českom postupe k Bratislave vyslal uhorský kráľ na výzvedy, 

тоді почав війну з воротславським князем [Генріком Правим], і пішли йому на підмогу Лев 
[і] Мстислав. А Володимир сам не пішов, а послав свою рать із Желиславом…“ Галицько  
Волинський літопис. In Літопис руський (Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. 
В. Мишанич). Киев : Дніпро, 1989, s. 429. ISBN 5308000522. V českom vydaní: Haličsko
volyňský letopis. Praha : Argo, 2010, 183 s. ISBN 9788025701874. Pozri napr.: ВОЙТОВИЧ, 
Леонтій Викторович. КНЯЗЬ ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ. Львів: Національна академія наук України 
Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Серія „Славетні постаті середньовіччя“, 
2012, s. 103104. ISBN 9789660263499. Na toto plienenie sa sťažuje v listine z 28. júna 1271 
vratislavský biskup Tomáš. „…dominus Boleslaus dux Cracouie… cum innumeris Ruthenorum, 
Comanorum et Lituanorum milibus Slesiam invadendo hostiliter villas nostras et Lubucensis 
ecclesie aliarumque ecclesiarum nostre dyocesis spoliavit et incendio devastavit… in nostra 
dyocesis multi sunt occisi, plures vulnerati et innumerabiles Christi fideles, iuvenes et virgines, senes 
cum iunioribus, in captivitatem miserabiliter sunt abducti…“ IRGANG, Winfried. Schlesisches 
Urkundenbuch IV. (1267-1281). Köln  Wien : Böhlau, 1988, s. 91, č. 124. Pozri: OSIŃSKI, Jacek. 
Ogólnopolska i śląska polityka Bolesława Rogatki na tle rywalizacji o spadek po Babenbergach. 
Poznań 2010, s. 229230. Porovnaj: MIKA, ref. 29, s. 7677. Pozri tiež: WYROZUMSKI, ref. 13, 
s. 1314. Ruské kniežatá mali byť k účasti na výprave donútené Levom ako svojím suverénom, 
pozri: ВОЙTOBИЧ, Леонтій. Викторович. Лев Данилович и загадки «австрийского узла» 
(1272 – 1278). In ROSSICA ANTIQUA. 2011/2. СанктПетербург : Исторический факультет 
СанктПетербургского государственного университета, 2011, s. 129. ISSN 22229027.
33 „Magister Myko, et Chepanus, filii Comitis Martaleus… quamdam villam… Visk vocatam in 
Comitatu Vgocha existentem… contulerat… sed ipsum priuilegium receptum fuisset per Ruthenos 
ducis Leonis, qui tunc comitatum de Vgocha hostiliter deuastarunt; petentes cum instantia, 
vt collationem praedicti Regis, Patris nostri, ratam habere, et nostro dignaremur priuilegio 
confirmare…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V./3, (CDH) 
Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1830, s. 8789. MIKA, Norbert. Polityka czeska 
kniazia Lwa Daniłowicza. Z dziejów stosunków ruskoczeskich w drugiej połowie XIII wieku. In 
Colloquia Russica Series I, Vol. II. Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów Ruskich X. połowa 
XIV. w. pod red. Vitalija Nagirnego i Tomasza Pudłockiego. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze 
„Historia Iagellonica“ 2013, s. 168169. ISBN 9788362261710. Podľa Miku Lev Danielovič 
zmenil svoju politiku na protiuhorskú a v záujme českého kráľa podnikol diverznú akciu proti 
Uhorsku. MIKA, ref. 29, s. 7577. Účasť Leva na vpáde nespomína iný poľský historik, uvádza len 
všeobecnú participáciu „Rusínov“. WYROZUMSKI, ref. 13, s. 1314. O účasti „ruských“ kniežat: 
WŁODARSKI, Bronisław. Polska i Czechy w drugiej polowie XIII i początkach XIV wieku (1250-
1306). Lwów : Nakładem Towarzystwa Naukowego, 1931, s. 152153.
34 „…cum Comes Alexander filius Marcelli… potissimum in conseruacione castri Ztumpa, quod 
contra potenciam et exercitum Regis Boemie laudabiliter et viriliter tenuit quoadduxit qui demum 
ab eodem Rege crudeliter extitit interemptus…“ CDAC VIII. s. 336337, č. 226. MAREK, Miloš. 
Trnava v časoch vojen o babenberské dedičstvo. In Trnava 1211-2011. Historické štúdie k najstarším 
dejinám mesta. (RÁBIK, Vladimír a kol.). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku; Trnava : Katedra 
histórie a Inštitút pre výskum prameňov k slovenským dejinám Filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity, 2011, s. 172. ISBN 9788374904414. Pozri tiež: LUKAČKA, Ján. Neznáma vetva 
rodu HuntPoznanovcov. In Historický zborník 11, č. 1/2001, Martin : Matica slovenská, 2001, s. 20.
35 FÜGEDY, ref. 7, s. 54.
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resp. kvôli napádaniu nepriateľa, magistra Mikuláša, syna komesa Mikuláša, s oddielom 
pážat kráľovského dvora, pričom pri jednej zo zrážok zajal akéhosi rytiera českého 
kráľa. Zároveň ostreľovaním znepokojoval i „Nemcov“ plaviacich sa cez Moravu (či po 
Dunaji?), okrem toho bol úspešný aj v ďalších zrážkach na súši, keď zajal, resp. zabil 
jedného z Nemcov. To by znamenalo, že uhorské oddiely sa snažili ak už nie znemožniť, 
tak aspoň znepríjemniť prepravu Přemyslových oddielov cez rieku Moravu. Následne sa 
Mikuláš spolu s bratom Ladislavom a „mladíkmi“ zúčastnil i bojov s českou armádou na 
brode cez rieku Litavu pri Mošoni.36

Boje sa však odohrávali aj v Zadunajsku, kam vpadli rakúske oddiely. Podľa listiny 
z 19. septembra 1271 padli do nepriateľských rúk viaceré pohraničné hrady. Výnimkou 
bol Purbach (am Neusiedler See) v dnešnom rakúskom Burgenlande, ktorý úspešne bránil 
„Sydon“, syn „Sydoua de Miley“, v čase bojov na Rábici. Rakúsky útok vedený Haywarom
Hadmarom, bratom Ota (II.) z Haslou, za cenu smrti svojich dvoch príbuzných a ôsmich 
servientov sa „Sydouovi“ podarilo odraziť. Útočníci, vrátane samotného Hadmara, mali 
pritom stratiť údajne až 50 rytierov. Uhorský veliteľ však tiež utrpel viaceré zranenia, 
kopijou a dvoma šípmi. Za zmienku stojí ináč aj v uhorských pomeroch vzácne ocenenie 
nepriateľa, ako „výkvetu rytierstva“.37 Podobne boli úspešní pri obrane Šopronského 
36 „…fidelitates… magistri Nicolai filij Comitis Nicolai… que domino Stephano… patri nostro… 
exhibuit… quia cum Boemorum Rex, prius patris nostri, et postmodum noster inimicus capitalis, 
confinia Regni nostri de parte Posoniensi introire velle diceretur, et ad id sciendum et videndum ipsum 
Magistrum Nicolaum ipse pater noster cum quibusdam fidelibus iuuenibus Domus sue transmisisset, 
idem Magister Nicolaus, ut solita sue fidelitatis opera laudabilius exerceret… velut leo intrepidus 
in medium astantis aciei irruens quemdam militem ipsius Regis Boemorum captiuauit. Insuper cum 
quidam Teotonici nauigio transirent ad inferendum hominibus ipsius patris nostri nocumentum, ipse 
Magister Nicolaus eosdem nauigantes telorum velocitatibus impediens, quamplures interemit ex 
eidem. Item quendam Teotonicum ex acie ad certamen contra ipsum procedentem captiuauit, vitam 
eiusdem capitali sentencia finendo. Item cum idem Boemorum Rex in portu Saar supra Mosonium 
contra eundem patrem nostrum transitum facere uoluisset, procedens Magister Nicolaus, vna cum 
Ladizlao fratre suo et aliis fidelibus iuuenibus eiusdem patris nostri contra molem exercitus dicti Regis 
Boemorum transmissus, cum militibus ipsius Regis Boemorum dimicando laudabiliter, quamplures 
ex eisdem interemit.“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus IX. (CDAC) 
Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1871, s. 6366, č. 37. Rovnako: NAGY, Emerici. 
Codex diplomaticus patrius III. (CDP) Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis 
Franklinianae, 1866, s. 2023, č. 15. MAREK, ref. 34, s. 171.
37 „…cum per… nos et Regem Boemorum grauis fuisset discordia suscitata, et… Rex Boemorum 
per animacionem et induccionem infidelium corundem fines Regni nostri hostiliter adijset, Sydon 
filius Sydou nobiles de Miley… castrum de Purpach, in confinio Austrie versus Suprunium 
constitutum, ad nostram peticionem… conseruandum… cum conuocato exercitu nostro uenissemus 
ad fines Regni nostri contra Regem supradictum, exercitus tocius Austrie cum armatorum multis 
milibus… processit contra castrum supradictum; ex quibus idem Sydou Haywar fratrem Otthonis 
de Haslou, florem milicie et principem exercitus eiusdem, et quinquaginta militer nominatos et 
electos, exceptis inferioribus quorum numerus quasi fuit infinitus, interfecit; ipsum castrum cum suo 
sanguine, et morte duorum cognatorum ac octo seruiencium suorum defensando; vbi ipse Sidou una 
asta et duabus sagittis transfossus, alia multa letalia uulnera in suo corpore sustinuit… et sic multis 
alijs de Regno nostro finitimas arces et municiones ualidas sine Marte prodicionaliter tradentibus, 
dictum castellum contra tanti Regis potenciam in defensionem hominum nostrorum conseruauit…“ 
CDAC VIII. s. 339341, č. 229. Rovnako tiež: NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius V. 
(CDP) Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1873, s. 43
44, č. 35. MIKA, ref. 29, s. 75. Pozri tiež: BÜTTNER, Rudolf. Der Landrichter Otto II. von Haslau. 
In Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich Neue Folge XXXVII/1965—1967. Wien 1967, s. 
45, 55. Autor však uvádza ako Ottovho brata a padlého veliteľa Wülfinga z Haschendorfu. Purbach 
v tom čase krátko patril kráľovmu vernému Ponych bánovi z rodu Miskolc a zalianskému županovi, 
ktorý sa predtým zúčastnil vpádu do Štajerska. Podľa Karacsonyho ho bránil aj spomínaný bán, no 
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„hradu“ i bratia Jakub a Osl, synovia bána Osla, ktorých tým poveril kráľ Štefan. Bránili 
ho pred mocou českého kráľa a počas obliehania mali často podnikať výpady, pričom 
vraj nemalý počet nepriateľských rytierov zajali a zabili. Takže vpád rakúskych pánov do 
Šopronského komitátu, najskôr súčasne s Přemyslovou ofenzívou, nebol celkom úspešný 
a stroskotal na obrane Purbachu a Šoprona.38

Na základe kráľovskej listiny z roku 1271 tiež vieme, že v českej armáde sa nachádzali 
aj uhorskí exulanti, Mikuláš a Štefan, synovia Pavla, ktorí sa zúčastnili útoku na Nitru. 
Túto mal brániť Joachim zo Seku (zo sečianskobučianskej vetvy HontPoznanovcov), 
no pri výpade proti útočníkom bol zajatý a prepustený až po zaplatení výkupného 70 
hrivien striebra. Následne české oddiely pri plienení zničili i Joachimove majetky 
a jeho sídlo v dedine „Seeg“, dnešný Kostolný, resp. Mlynský Sek pri Šuranoch. Za 
to dostal Diviackú Novú Ves (pri Novákoch). Nitra teda po krátkom odpore začiatkom 
mája padla a biskup Vincent aj s mešťanmi sa dali pod Přemyslovu ochranu. No prísahu 
vynútenú okolnosťami dodržali v podstate len do odchodu jeho oddielov.39 Podľa listiny 
Ladislava IV. z roku 1277 sa v službách iného príslušníka rodu HontPoznanovcov, 
neskoršieho bratislavského, nitrianského a komárňanského župana Tomáša (v rokoch 
1276 – 1277), zúčastnil bitky s českým vojskom pod Nitrianským hradom i neskorší 
komárňanský kastelán „Pamlen de Zup“ (dnešný Sap južne od Dunajskej Stredy). Padol 
však do zajatia a na výkupné musel vynaložiť „všetko, čo mal“.40 K bojom na našom 
území, prípadne na Rábici, sa môžu vzťahovať napr. i všeobecné informácie o účasti 

zdroj, na ktorý odkazuje (CDP II. s. 9, č. 6.), nič také nespomína. Úplne vylúčiť to však nemožno. 
Inou otázkou je dôveryhodnosť údaja o výške rakúskych strát, oproti ktorému stojí fakt, že sa hrad 
mal ubrániť. KARACSONYI, ref. 1, s. 824.
38 „… nobiles viri Jacobus et Osl, fily Osl bani. cum necessario oportuisset nos generalem leuare, 
exercitum contra ipsum regem… ydem Jakobus et Osl per nos ad conservuacionem Castri Supruniensis 
deputati… contra potenciam Regis Boemie et insultum ex militibus… ad obsidionem dicti Castri frequenter 
venientibus non nullis captiuas et pluribus interhemptis…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius 
VI. (CDP) Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1876, s. 183
185, č. 131. KARACSONYI, ref. 1, s. 861. Pozri tiež: DOPSCH, ref. 3, s. 268.
39 „…Ioachimus de Seegh… cum infideles regni nostri, Nicolaus et Stephanus, filii Pauli, venissent 
ad expugnandum castrum nostrum Nitriense, idem Ioachimus de castro exiens contra eosdem, captus 
fuerat, qui postmodum septuaginta marcis se redemit ab eisdem; postmodum vero cum exercitus 
eiusdem Regis Bohemiae, ex transmissione eiusdem, ad deuastandam terram nostram, versus 
domum suam in villam Seeg accessissent, eundem Ioachimum… omnibus bonis suis spoliarunt…
in recompensationem… terram Castri nostri Nitriensis, Deueche… donauimus…“ CDH V./1, 
s. 143146. MAREK, ref. 34, s. 173174. Pozri: LUKAČKA, Ján. Najstaršie nitrianske rody. In 
Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku, 
ktoré usporiadala Slovenská genealogickoheraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 4.6. októbra 
1993 v ČastejPapierničke. Zost. ŠTULAJTEROVÁ, Katarína. Martin : Slovenská genealogicko
heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, 1994, s. 103104. ISBN 8096710303. K Mikulášovi 
a Štefanovi z rodu Geregye pozri: KARACSONYI, ref. 1, s. 464. K Joachimovi, cit. dielo s. 662.
40 „Comes Pamlen de Zup castellanus de Kamarum miles Thome bani comitis Posoniensis, 
Nitriensis, et de Kamarum… Sub castro Nitriensi in bello campestri idem… contra exercitum… 
regis Boemorum simulcum Thoma bano domino suo viriliter dimicans per homines regis 
Boemorum extitit captivatus et abductus, de qua quidem capti vitate exponendo omnia que habuit, 
venditioni, se redemit…“ RR II./23, s. 194195, č. 2813. MAREK, ref. 34, s. 173. Autor priraďuje 
tieto udalosti k roku 1271, čo je najpravdepodobnejšia možnosť. Pochybnosti však vzbudzuje 
fakt, že táto informácia je v listine zaradená až za správu o boji pod hradom „Detreh“ (v roku 
1273). Pokiaľ totiž vieme, v uhorských listinách naračné správy o vojenských zásluhách zvyčajne 
dodržiavajú chronologickú postupnosť. To však v prípade obdobia Ladislava IV. neplatí úplne. 
Ďalšie pochybnosti by mohla vyvolať i absencia odkazu na fakt, že tieto udalosti sa odohrali za 
vlády Ladislavovho otca Štefana V.
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Novohradských hradčanov a ich povýšení medzi kráľovských servientov v listine 
Štefana V. z roku 1272.41 Dodajme ešte, že tieto akcie na území dnešného Slovenska, 
neobvyklé prísahy vernosti a narážky uhorských listín vzbudzovali v českej historiografii 
úvahy o možných snahách českého panovníka podmaniť si tieto oblasti trvalejšie. Na čo 
však v prameňoch takéto informácie nenachádzame.42

Hoci sú viaceré listiny doplnené o propagačné vsuvky ohľadom „vierolomnosti“ českého 
kráľa, ako úhlavného nepriateľa a „víťazstiev“ uhorskej strany, predsa len prinášajú 
zaujímavé detaily. Na boje v pohraničí pravdepodobne poukazuje listina Štefana V. z roku 
1270/(1271) pre Kucena a Andronika, synov Omodeja, pričom Kucen na výprave proti 
českému kráľovi mal „in Musunye“, akéhosi rytiera, ktorý vyšiel zo šíku zhodiť kopijou 
z koňa a zajať. Listina síce má pochádzať z roku 1270, no okolnosti, ktoré spomína, ako 
aj zmienka o Mošoni, ju priraďujú skôr k roku 1271.43 V siahodlhom výpočte vojenských 
zásluh magistra Petra, syna magistra Mateja z rodu Čák, sa v listine Ladislava IV. z mája 1273 
dozvedáme, že úhlavný nepriateľ, český kráľ, si priviedol na pomoc výkvet rytierov z celého 
Nemecka. Peter spoločne s bratom Matejom sa nachádzali v hlavnej uhorskej armáde, ktorá 
mala na Rábici „šťastne zvíťaziť“, kým český kráľ vraj sotva stihol ujsť. V boji sa mal 
vyznamenať i Peter, pričom zachránil mladého mačvianského vojvodu Bela (syna kráľovej 
sestry Anny a Rastislava Mačvianského), ktorý v bitke prišiel o koňa. Za to dostáva majetok 
Senicu.44 V inej listine z nasledujúceho roka sa spomína, že Peter Čák sa mal zúčastniť 
i bojov pri Bratislave a tiež pod Mošonským hradom, kde mal oslobodiť mladého vojvodu 

41 „…magister Andreas, Comes de Oklich de Cyuche de Cicgra, et de Bystriche, ac magister 
Thomas, Comes de Neugrad… fidelitates quorumdam serviencium Andree, magistri prenotati, 
Andree scilicet et Endry filiorum Joannis castrensis castri de Neugrad, Nicolai, Jekmini, et Egidy, 
filiorum Ypoch, fratris ejusdem Joannis Castrensis, ac Dionis, fil˙ Zebene, quae et quas dem juvenes, 
fil˙ predictorum castrensium in diversis regni nostri expedicionibus cum eodem magistro Andrea, 
domino suo, fideliter dimicantes… de numero castrensium predicti castri Neugrad… eximere et 
in cetum seu collegium serviencium nostrorum regalium… transferre liberaliter dignaremur…“ 
FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./4. (CDH) Budae : 
Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1837, s. 142143, č. CLXIII.
42 VANÍČEK, ref. 3, s. 135136.
43 Za to mali menovaní obdržať zem „Wistey“ na Dudváhu, patriacu pod hrad Hlohovec. „…
Kucen, et Andronicus filii Omodey… terram Castri de Golgoucz iuxta fluuium Dudvagh… Wistey… 
sibi conferre… seruitiis Kucen, qui nobis in expeditione nostra, quam habuimus, cum Rege 
Bohemiae in Musunye, exhibuit… qui quemdam militem, exiens de acie, lancea deiecit, et captiuauit 
laudabiliter triumphando…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 
civilis V/1,(CDH). Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 7071.Vročenie je 
neisté, Nagy pripúšťa tiež datovanie k roku 1271, čo by bolo pravdepodobnejšie. CDP VIII. s. 134, 
č. 105. GYÖRFFY, ref. 28, s. 164.
44 „… magister Petrus, filius magistri Mathei de geuere Chak… cum Ottocarus, Bohemorum 
Rex… violata pace… ducens in auxilium sibi florem milicie tocius Alemannie, contra patrem 
nostrum… Posonium et quedam alia castra prodicionaliter occupando… pater noster generalem 
leuasset exercitum contra eum… magister Petrus, simul cum eodem fratre suo, apud Posonium, 
post circa Musunium, quo idem Rex Bohemorum castra sua defixerat, milicie sue aciem ad bellum 
preparando, ac demum in fluuio Rebuche (Rábcza), vnde de area certaminis, quum patri nostro 
felix cesserat victoria, vt vix euasit fugitiuus; ante alios irruens in adversum exercitum tales titulos 
triumphi, talemque laudem obtinuit victorie, quorum memoriam non tollet obliuio in eternum. 
Qui licet hinc inde impugnaretur, et pugnaret, Belam tamen Ducem tunc intimum patris nostri 
defensorem, et militem strenuum, eius equo in bello mortuo, ipse magister Petrus de medio cuney… 
redemit et reduxit… possessionem Scynche… a Castro de Galgouch… exceptam…“ WENZEL, 
Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus IV. (CDAC) Pest, Budapest : A Magyar 
tudományos akademia, 1862, s. 2327, č. 9. KARACSONYI, ref. 1, s. 342.
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Bela z rúk nepriateľov.45 Týchto bojov sa však podľa kráľovej listiny z roku 1272 zúčastnili 
tiež Petrovi bratia, komes Dominik a magister Michal. To len podčiarkuje, že rod Čákovcov 
bol oporou nového panovníka.46 Ďalším účastníkom spomínaných bojov pri Mošoni a na 
Rábici bol i Čepanus, syn Kazimíra z rodu Jak, ktorý utrpel viaceré zranenia. Listina 
podobne hovorí o uhorskom víťazstve a úteku českého kráľa. Dodajme len, že presvedčenie 
o uhorskom víťazstve sa odráža i v jedinej kronikárskej zmienke uhorskej proveniencie.47 
V bitke na Rábici sa vyskytli aj šľachtici Ján a Peter (a iní) „de Okol“, teda z dnešnej Rače 
v Bratislavskom komitáte, z ktorých Ján bol v boji zranený.48 Podobne sa bez výraznejších 
detailov spomína i „odvážny“ boj Andreja, syna Abrahama „de Berenche“, medzi Rábou 
a Rábicou.49 Pravdepodobne k rovnakým udalostiam môžeme priradiť i smrť Bartolomeja, 
brata Jána, syna „Chekewa“, panovníkovho familiára, ktorý podľa listiny z roku 1272 padol 

45 „… Magistri Petri filij Magistri Mathei de genere Chak… cum idem dominus pater noster 
contra repentinum insultum Regis Boemorum sub castro Posoniensi dimicaturus progrederetur, ipse 
Magister Petrus pectus gerens leoninum magnam de inminenti acie partem strauit nece, et funera 
interemptorum rostris volucrum prebuit laceranda. (S)ub castro eciam Musuniensi dominum Belam 
Ducem… fratrem nostrum pro posse preliantem liberauit de manibus inimicorum in ipsius necem 
inhumaniter seuiencium toto nisu…“ CDAC IX. s. 7073, č. 40. Ťažko povedať, či ide o rovnakú 
udalosť, ktorú opisuje predošlá listina.
46 „…Comes Dominicus, et Magister Michaël, frater eiusdem, filii Comitis Petri, de genere Chak… 
in conflictu regi Boëmie, iuxta fluuium Rabcha… consueta sua seruicia non relinquens, in ipsa area 
certaminis multiplices plagas sufferendo, pro regali gracia et honore…“ CDH V./1, s. 238241.
47 „… Chepanus filius Kazmerij de genere Jaak… cum idem Boemorum Rex… violata pace… 
ducens secum in auxilium Principes tocius Alamannie, fines Regni Hungarie adiisset, Posonium et 
quedam alia castra ex prodicione quorundam Baronum infidelium occupando… pater noster contra 
eum Regni sui leuasset exercitum generalem, prefatus Chepanus apud Musunium, et post hoc apud 
fluuium Rebche contra illius exercitum nunc hasta nunc sagittis laudabiliter dimicans victoriosus 
extitit, letalia wlnera sustinendo, ita quod per illius et aliorum fidelium nostrorum sudorem bellicum 
prefatus Boemie Rex de area certaminis, quam patri nostro felix reliquit victoria, fuge presidio uix 
euasit…“ CDAC XII. s. 7376, č. 75. „Stephanus… Ottogarum regem Bohemorum cum diversis 
nationibus in Hungaria venientibus ante fluvium Babcha (Rapcha) devicit viriliter et fugavit…“ 
Chronicon Posoniense. In SZENTPÉTERY, Emericus (Ed.). Scriptores rerum Hungaricarum 
tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum II. (SRH). Budapestini : Academia litter. 
Hungarica atque Societate Histor. Hungarica, MCMXXXVIII, s. 43. KARACSONYI, ref. 1, s. 707.
48 V listine Ladislava IV. z roku 1274. „…Johannes, Petrus et Paulus filij Benedicti; item 
Stephanus et Nicolaus filij Racha (Rechee), nobiles de Okoly de Comitatu Posoniensi… fidelitates 
et meritoria obsequia Johannis, et Petri fratris eiusdem… iuxta fluuium Rabucha (Rabcha); quando 
Rex Boemorum fines Regni nostri uastaturus intrauerat, idem Johannes… contra aduersam aciem 
se opponere non expauit, vbi uulnus accepit laudabiliter dimicando…“ CDAC IV. s. 3941, č. 
18. KARACSONYI, ref. 1, s. 707. Do obdobia po bitke na Rábici spadá i listina z 24. septembra 
1271, ktorá povyšuje troch hradčanov Zalianského hradu medzi kráľovských servientov. Jej údaje 
však neveľmi zodpovedajú daným udalostiam. Namiesto českého kráľa totiž uvádza boj proti 
rakúskemu vojvodovi a nespomínajú ani žiadnu konkrétnu lokalitu. Preto jej priradenie k bitke 
na Rábici je len jednou z možností. „…seruicijs Bud, Theodori et Abrank filiorum Thynch, 
castrensium… Zaladiensium de villa Jerse… specialiter in exercitu nostro, quam contra Ducem 
Austrie habebamus, tam commendabilem exercuerunt miliciam, vt vnum de multiplicibus predicti 
Ducis eundem durisseme oppugnantem, tandem Deo auxiliante uinctum et victum ad nostram 
adduxerint presenciam; qui eciam altera die in secundo conflictu uiriliter dimicantes, ab hostibus 
wlnera receperunt crudelia; in recompensacionem fidelium seruiciorum… in numerum… seruientes 
Regales dicuntur, duximus transferendos…“ CDAC VIII., s. 350351, č. 236.
49 „…Magister Andreas filius Abraam de Berenche… quandam terram Castri Symigiensis 
Pezye… meritis… Magistri Andree, que idem tempore domini Stephani… contra insultus Regis 
Boemorum inimici nostri capitalis inter Rabam et Repchem uiriliter dimicando cum effusione 
sanguinis sui fideliter inpendit…“ CDAC XII., s. 166168, č. 141.
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na výprave proti českému kráľovi.50 Medzi padlými bol i „Ahellei“ – Achilles (III.), brat 
magistra Myka a Čepana, synov komesa Martaleusa z rodu HontPoznanovcov.51

Podľa údajov listiny Ladislava IV. z roku 1283, pre vtedajšieho vacovskeho biskupa 
Tomáša, sa tento ešte ako kráľovský notár, po diplomatických službách Belovi IV., 
zúčastnil posolstiev k Přemyslovi i za jeho syna. Osobitne, keď sa rytieri „pyšného“ 
Přemysla Otakara II. dostali až k Rábici, spolu so Švábmi, Sasmi a žoldniermi, bol Tomáš 
ako posol–vyslanec zadržiavaný u českého kráľa. Podľa listiny sa mu pričíta zásluha na 
nočnom „úteku“ Přemysla z bojiska, pretože neprezradil dôležitý fakt, že kone uhorských 
šľachticov podľahli záhube (moru spomínaného kronikármi?).52 To by mohlo znamenať, 
že daná epidémia trápila nielen českú, ale aj uhorskú stranu.

Inou otázkou je lokalizácia miesta stretu oboch armád. Nápomocná nám môže byť už 
citovaná listina z roku 1280, podľa ktorej sa komes Rubín tiež zúčastnil boja v hlavnom 
vojsku Štefana V. pred jeho zrakom pri moste „Abada“, dnešná Abda na rieke Rába, asi 
10 km západne od Rábu, pričom sa už tradične spomína i tajný útek českého kráľa.53

Zvlášť výrečným prameňom k ťaženiu Přemysla Otakara II. zroku 1271 je jeho údajný 
list z formulárovej zbierky talianskeho notára Henricha z Isernie. Ide o rétorické cvičenie 
podané ako kráľova správa manželke Kunigunde o víťazstvách v Uhorsku, resp. istý 
typ propagačnej správy, ktorá často preháňa, no ktorej údaje sa väčšinou pokladajú za 
hodnoverné. Uvažuje sa dokonca, že Henrich sa tejto výpravy osobne zúčastnil. Nech 
by to bolo akokoľvek, vytvára to príťažlivý, aj keď miestami bombastický obraz ťaženia 
českého panovníka s množstvom informácií a detailov.54 Podľa týchto správ prekročilo 
Přemyslovo vojsko po moste najprv rieku Moravu (nie Dunaj) a po úteku uhorských 

50 „…Iohannes filius Chekew… familiaris noster… frater ipsius Bartholomeus obiit in expeditione 
nostra habita contra regem Boemorum…“ RR II./1, s. 137, č. 2161 a. Tu môžeme zaradiť i účasť 
Sebastiana, syna Bensa komesa de Torna, ktorý „…in conflictibus idem karissimus pater noster et 
nos iuxta fluvium Rebche… nuncupata contra regem Boemorum…“ RR II./23, s. 104, č. 2534.
51 Spomínaní bratia získali už pred vydaním danej listiny z roku 1281 zem v komitáte Ugoča. „…
Magister Myko, et Chepanus, filii Comitis Martaleus…quod… Rex Stephanus… pro morte Ahellei 
fratris ipsorum, qui in conflictu, quem idem pater noster inter fluuios Raba et Rabcha contra regem 
Bohemorum, Capitalem regni nostri inimicum habuit, exstitit interemptus, et propter merita seruitiorum 
suorum quamdam villam et terram Visk vocatam in Comitatu Vgocha existentem… priuilegio 
confirmare…“ CDH V./3. s. 8789. PAULER, ref. 1, s. 289. Pozri tiež: KARACSONYI, ref. 1, s. 681.
52 „…Thomas Episcopus Vaciensis… de mandato… regis Stephani… ad regem Bohemorum 
legationis vicissitudine pluries repetita, cum hinc inde grandis et armata campestris militia 
resplenderet, Rexque Bohemiae fastu superbiae vsque in fluuium Rabcza, cum Sueuis, Saxis, et aliis 
conductitiis et aliis propriis militibus processisset copiosa multitudine armatorum, idem Thomas Pater 
venerandus sub obseruantiae studio nondum esset a legatione dimissus, per regem Bohemorum… 
talem se exhibuit in tanto rerum turbine desertione rerum – – – quod erat, pollicendo tacite, quod 
nouerat, nobilibus Hungarorum pernicibus equis, vt praecedentes solent in accie, accurrentibus 
contra eum, multisque caesis telorum praeludiis, ex eisdem ipse rex Bohemorum fatigatus et conclusus 
in arcto cum sua militia, noctis silentio disparuit; fugitiuus campum militiae deserendo…“ CDH V./3, 
s. 180183. Jeho diplomatické služby z čias Štefana V., spoločne s bratmi, spomína i listina kráľovnej 
Alžbety z roku 1284. „… tempore… regis Stephani… diuersarum legationum gessit insignia… vna 
cum suis fratribus vterinis in tanto ministerio de mandato regis comitantes…“ CDH V./3, s. 210214.
53 „…item apud pontem Abada in exercitu generali, quem dominus rex Stephanus… contra regem 
Boemorum moverat, in quo bello… rex Boemorum fuge remedio se a facie patris nostri occultavit, 
in ipso bello Rubinus… coram oculis patri nostri multipliciter meruit commendari…“ RR II./23, s. 
263264, č. 3063. KALMAR, János. Régi magyar fegyveres. Budapest : Natura, 1971, s. 153.
54 DIENSTBIER, Jan. Osobnost Jindřicha z Isernie z pohledu jeho epistolárních formulářů: 
diplomová práce [online]. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, 
2010, s. 5964. [cit. 2014. 15. 10.] Dostupné na internete. http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~diky/
diplomka2/projekt2.pdf
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stráží dobylo Bratislavský hrad. Následne tiahlo na Trnavu, a po moste cez Váh časť 
armády pochodovala až po rieku Hron a všade obsadzovalo opevnenia, vrátane biskupskej 
Nitry. Po návrate k Bratislave a prekročení Dunaja po moste, vpadla 9. mája Přemyslova 
armáda do Zadunajska až k riekam Rába a Rábica. Po prechode Dunaja pritom zahnala 
na útek dobiedzajúce uhorskokumánske oddiely i v boji na Litave 16. mája. Pritom 
došlok vyplieneniu dobytej oblasti a obsadeniu „Mysenburgu a Altenburgu“, kým hrad 
„Cheruellenburch“, Rusovce mala jeho posádka spáliť sama. Spomína sa tiež množstvo 
zajatcov a tých, ktorí sa dali na útek. Po dobytí komitátneho hradu Mošon tam mali 
doraziť uhorskí vyjednávači, vesprímsky biskup a komes Roland, ktorí žiadali prímerie 
na tri dni. Přemysl súhlasil s vyslaním posla k Štefanovi, skôr aby získal informácie 
o nepriateľovi, resp. zdržal jeho poslov a nakoniec súhlasil s predĺžením prímeria o ďalšie 
dva dni. Následne v snahe docieliť rozhodujúci stret, pri zdržiavacej taktike nepriateľa, 
Přemysl vyprovokoval uhorský útok svojím predstieraným ústupom. Lesť sa podarila 
a uhorské oddiely, ktoré sa vydali prenasledovať ustupujúcich nepriateľov, boli 21. mája 
niekde pod Mošonom porazené Přemyslovou ťažkou jazdou a zahnané na útek naspäť 
na tri míle vzdialenej Rábice, v ktorej sa utopilo „nespočetné“ množstvo Uhrov.55

55 „…regni metas, quas dictus rex… facerat custodiri, ponte super Morauam constructo velociter 
et transacto…dum nullos inueniremus alicuius obice repaguli resistentes, hys, qui positi erant ad 
transitum defendendum, vt credimus, fama terrifica nostre potentie concussis, et eciam effugatis, 
maturauimus accessum vlterius, et castro Presburch viriliter expugnato, versus Tyrnam et partes 
alias… direximus iter nostrum, vbi municiones turrigere, oppidaque aggeribus vallata profundis, 
tum congressibus bellicis et inuite… sub iuga nostri dominii sunt deducta… super fluuium, qui Vaha 
(Vag) dicitur… pontem fecit construi… per quem pars quedam nostri exercitus transiens vsque ad 
flumen Tyrna, sine vllius obiecti cucurrit obstaculo, et castrum Nytre… ciuitatem et alia loca… 
nostre subdidit dicioni…aliquantum versus Danubium, occassione pontis, quem iuxta Presburch 
fieri fecimus… A cuius quidem altera parte fluminis, quos Rabuch, et Rabau respicit… satis ponti 
contermina, commodo transeuntium… in Vngaros et Cumanos innumeros, qui nostris transire 
volentibus impedimentum venerunt irrogare, fortiterque iam ceperant contra gentem nostram, ipsorum 
respectu modicam, que iam transierat, conflictu acerrimo inseuire, irruimus personaliter cum ingenti 
nostrorum militum comitiua, ex quibus pluribus interfectis, qui superstites aderant, proximo sabbato 
post festum Sancte crucis, per vituperabile fuge, sed eis frugi auxilium, ex ore se nostri gladii… 
subtraxerunt vltra Ciuitatem Mysenburch, et Castrum Altenburch, et, aquam… Leytha… In quos sexta 
feria sequenti audacter insiliens nostre militie ala quedam, limo Leytha inopinabiliter transuadato, 
et nobis iam iuxta predictum Castrum Altenburch castra metantibus, Castroque Cheruellenburch 
per suos habitatores exusto… post multorum strages, captiuitates plurium, et fugam omnium 
reliquorum, ad nostra castra remeauimus… vbi Castrum Altenburch… tum machinarum tormentis 
continuis laceratum… ciuitas Misenburch nostris iussionibus se subiecit… vbi pontium suffragiis 
aquam predictam illese transiuimus et paludes, et aliquociens valdones nostros ad depopulacionem 
insularum et aliarum terrarum Vngarie mitteremus, ad nos residentes iuxta predictam ciuitatem ad 
dimidium milliare venerabilis Pater Vesprimiensis Episcopus, et Comes Rolandus… pro reformanda 
pace… treugas vtrinque fieri infra triduum postulantes. Quorum peticionibus hilariter annuentes, 
nuncium nostrum cum ipsis misimus, vt ipsius regis videret exercitum, et sui status continenciam 
solerti studio indagaret. Qui siquidem nuncius simul cum nunciis Episcopi et Comitis… Nos 
autem… vsque ad duorum dierum spacium treugas prolixauimus, dictos legatos suscepimus, eisque 
auditum prestitimus fauoralem… cum longam belli expectacionem… ipse Rex Vngarie calumniosis 
dilacionibus procrastinans… elegimus eundem per alterius vie modum ad idem pugne commercium 
inflammare… vestigiis prioris conflictus, quem secus apud Morauam gessimus, et de ipso triumphum 
nostra serenitas obtinuit concupitum… fingeremus nos retrocedere, quasi fugam simulantes, vt 
ipse postmodum sequeretur… et in octaua Ascensionis Domini, nos cum multis suorum milibus est 
aggressus. Nos autem… nostrorum strenuorum militum structis cuneis et aciebus singulis… taliter 
hostes repressimus, et… contriuimus inimicos, vt nostre molem potencie ferre penitus nequeuntes, in 
fugam se conuerterint vniuersi, qui funestas inter acies nostris subducti gladiis non ruere. Sed ipsos 
tamen vsque ad flumen Rabinicz, quod a loco, vbi congressus belli fuerat, per tria maxima milia 
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Českého kráľa ako štedrého mecenáša sprevádzalo na tomto ťažení tiež niekoľko 
básnikov, minnensängrov. Jeho činy na danej výprave potom trochu nadnesene a s pre
hnaným počtom nepriateľských „Hunov“ opisuje napr. Fridrich von Sonnenburg.56

Po českom ústupe sa Uhri snažili získať naspäť obsadené hrady. Jedným z nich bol 
i ten bratislavský, na ktorého posádku neúspešne zaútočil podľa listiny z 3. augusta 1272 
Vavrinec („Leurente“), syn komesa Saula z rodu Leurente. Tento stratil v boji štyroch 
servientov, príbuzných Lamperta a Jána, ako aj šľachticov Petra „de Karuntal“ a Andreja. 
Sám Vavrinec s deviatimi zraneniami a takým istým počtom svojich servientov však upadol 
do zajatia. Výkupným mala byť značná suma 1 500 hrivien, kým za jeho „služobníkov“ 
ďalších 300 hrivien striebra. Práve v tábore uhorského kráľa pred Bratislavou, v ktorej 
obliehal českú posádku, sa čoskoro začali rokovania o mieri. Tam sa mala dostaviť i časť 
uhorských „zradcov“ okrem Henricha Kyseckého, aby si vyprosili milosť.57

V listine Štefana V. z 5. augusta 1271 sa spomínajú i boje proti českému kráľovi 
v západnejšom priestore v Štajersku, na ktorých sa zúčastnili i jobagióni Železného hradu 
z rodu Heren–komes Bana a jeho brat Paris. Prvý menovaný bol zranený balistou pod 
hradom „Limbus“ (snáď slovinský hrad Limbuš západne od Mariboru), kým jeho brat 
Sixtus padol pri dobývaní hradu „Furustun“ (asi Fürstenfeld). Za to komesa Bana aj 
s príbuzenstvom povyšuje medzi kráľovských servientov.58 Podľa listiny zo 16. februára 
1272 sa týchto bojov zúčastnili i ďalší ôsmi jobagióni toho istého hradu, za čo ich kráľ 
tiež povýšil medzi svojich servientov.59 Medzi šľachticov, ktorí bránili pohraničie, patril 

distans erat, nostrorum caterue militum persequentes, in ipsa fuga morti quam plurimos tradiderunt, 
in flumine ipso innumerabilibus submersis, sicut ex relatibus accepimus diuersorum, et fama docente 
didicimu…“ CDH V./1, s. 108113. PAULER, ref. 1, s. 288289. Stručne aj: VANÍČEK, ref. 3, s. 136. 
Podľa Miloša Mareka sa však skôr zdá, že víťazom bola uhorská strana. MAREK, ref. 34, s. 174175.
56 „Kde sedm týdnů český král/ s královskou slávou bojoval,/ kde dobře dvacet pevností/ vzal 
v zemi uherské-já sním byl vždy./ Přes Dunaj most vzdor Uhrům postavil,/ ten dlouhý tisíc loktů byl,/ 
řek osm potom přemostí-/ a Bratislavy dobude pak útokem bez vady./ Altenburg zřel jsem obléhat/ 
ze všech stran, na vodě a na souši,/ Miesenburg nemoha vzdorovat/ věže i valy mu rozmetal – se 
sotva bránit pokouší;/ a Huny od té chvíle/ - bylo jich třicet tisíc snad-/ onzačal do Rábnice hnát/ 
(jich mnoho utonulo) daleko na tři míle,“ Kolektiv editorů. Moravo, Čechy, radujte se! (Němečtí 
a rakouští básnici v českých zemích za posledních Přemyslovců.). Praha : Aula, 1998, s. 27 a 43. 
ISBN 809016269X.
57 Listinu vydal Štefan V. len štyri dni pred svojou smrťou. „…Leurente filii comitis Sauli de genere 
Leurente… captivitatem regis Boemorum, capitalis inimici nostri una cum novem servientibus suis in 
expugnatione castri nostri Posoniensis, quando per rabiem Teutonicorum fuit occupatum, pro nobis 
subportavit, in quo… conflictu quatuor servientes sui extiterunt interempti, videlicet Lampertus et 
Johannes de genere… Leurente, Petrus de Karuntal et Andreas de Z… nobiles sibi similes et idem 
Leurente mortem… vix evasit novem vulneribus vulneratus et de eadem captivitate mille quingentis 
marcis se rederunt, ex ceptis possessionum suam spoliis et dissipationibus et novem servientes sui 
trecentem marcis sunt redempti…“ RR II./1, s. 159161, č. 2223. HÓMAN, ref. 1, s. 587.
58 „…Comes Bana, et Paris filius ejus, jobagiones Castri Ferrei de genere Heren in exercitu 
nostro, quem contra Boemorum Regem habebamus, fideliter pugnassent, et idem Comes Bana… 
sub castro Limbus per balistam vulneratus extississet… et Sixtus frater ejusdem Comitis Bana 
in expugnacione castri Frusten diem clausisset extremum… Paridem et Banam… cum filio suo 
Laurencio, Jacobum et Michaelem Bolosoy, fratres eorum… de jobbagionatu… eximentes ad 
numerum serviencium Regalium transtulimus.“ CDAC VIII. s. 338339, č. 228.
59 „…Heyma et Hegun fily Damiani, Stephanus filius Johannis, Beycha filius Nycolai, Wydus 
filius Vosos, Galus, Emericus et Teodolus fily Golombos, nepotes Wosos, Jobagyones castri ferrei 
de villa Surk, in expedicione nostra quam habuimus contra Regem Boemorum in conservacione 
confiny nostri de castro ferreo fidelia servicia… inpendissent… de Jobagyonatu castri… eximinus… 
servicium nostrum Regalem duximus transferendos…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus 
patrius I. (CDP) Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 
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i komes Andrej, syn Endreho z rodu Herman, za čo dostáva v roku 1280 zem Hidvég 
v susedstve zeme strážcov mosta Rába.60 Tu musíme zaradiť aj zmienku o vpáde 
štajerských oddielov do Slavónie, ktorému sa mal úspešne postaviť na odpor jeden 
z Baboničovcov, Mikuláš „de Leveberg“. Tento podľa listiny Štefana V. z roku 1272 po 
uzavretí mieru prišiel o svoje hrady a majetky v Štajersku, ktoré český kráľ vyplienil. 
Kompenzáciou preň bolo udelenie Samobora, západne od Záhrebu. Přemyslovi stúpenci 
i tu však dosiahli isté úspechy, pretože v neskoršej mierovej zmluve sa uvádza medzi 
obsadenými hradmi i Farkašov hrad v Zagorju a práve oni mali postaviť i hrad Samobor.61

Podľa listiny z roku 1271 vieme tiež o útoku oddielov z Trenčianského komitátu na Moravu 
a boji pod pohraničným hradom Brumov vo Vlárskom priesmyku, kde padol „Pouca“, 
syn „Moghuda de Garna“. Za to panovník povyšuje „Moghuda“ a jeho potomkov medzi 
kráľovských servientov.62 K oddielom, ktoré vpadli na Moravu, resp. i do Štajerska, patrili 
podľa listiny z 27. júna 1273 aj oddiely železnohradského župana Omodeja a v ich rámci 
i Paris a Jakub, synovia Blažeja, príbuzní spomínaného komesa Bana a Parisa z rodu Heren.63

1865, s. 5557, č. 44. To isté pravdepodobne platí tiež o ďalších štyroch ich kolegoch, podľa listiny 
z roku 1273. „… Mathey, Nicolaus et Thomas fily Karachani ac Basa filius Chec de villa Gench 
de Jobagionatu castri ferrei oriundi in pluribus expedicionis quas… Stephanus Rex… habuit 
contra Regem Boemorum… de Jobagyonatu castri exemptos in numerum… nobilium serviencium 
Regalium transferens…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius I. – VIII. (CDP) Jaurini, 
Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1865, s. 1214, č. 7. Tiež 
podľa listiny z roku 1271 niekoľko jobagiónov Zalianského hradu bolo za bližšie nešpecifikované 
služby na ťažení proti českému kráľovi povýšených medzi kráľovských servientov: „…Simon 
et Amanus, filii Comitis Dominici de Bylle, qui de Iobbagionibus Castri Szaladiensis originem 
duxerant, in expeditione nostra, quam contra regem Bohemiae habuimus, gratum et laudabilem 
impendissent famulatum; Nos… eosdem et fratres suos vterinos, Paulum, Dominicum, Petrum, 
Benedictum, et Blasium, de eodem iobbagionatu castri eximentes, in numerum Seruientium 
regalium… transferendos…“ CDH V./1, s. 137138.
60 „… comes Andreas filius Endre degenere Herman, quamdam terram Hyduig… vicinam… terre 
custodum pontis Raba de Comitatu Castri ferrei a nostra… sibi dari…consideratis… meritorys 
servicyus… a temporibus aui et patris nostri… in… expedicionibus… et presertim in confinys 
contra insultus inimicorum defensandis iugiter impendit…“ CDP II. s. 1415, č. 8.
61 „…comes Nicolaus de Leueberk… in guerra, quam cum rege habuimus Boemorum… 
hominibus de Styria, qui confinia regni nostri invadebant, strenue resistendo et quosdam ex eisdem 
crudeliter interemit… cum postmodum inter nos… treuge et concordia fuissent ordinate, idem 
rex Boemorum… comitem Nicolaum… suis castris et bonis… spoliavit universis, que… in Styria 
possidebat, eunde Styria penitus excludendo… Nos… in recompensationem… villam Zamobur… 
in Sclavonia dedimus…“ SMIČIKLAS, Tadije. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae V. (CDRC) Zagreb : Tisak dioničke tiskare, 1907, s. 639640, č. 84. Leveberg, severne  
od Celje v Slovinsku. Mikuláš bol pôvodne vazalom korutánskeho vojvodu Ulricha III. 
a s bratom sa pridal k Filipovi Sponheimskému. RAVNIKAR, Tone. V primežu medplemiških  
prejivanj. Digitalna knjižnica: Dissertationes 13. Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010, s. 129. ISBN 
9789612700409. Pozri tiež: KOSI, Miha…quae terram nostram et Regnum Hungariae dividit… 
(Razvoj meje cesarstva na Dolenjskem v srednjem veku). In Zgodovinski časopis, 56/2002, 1–2 
(125). Ljubljana : Izdaja zveza zgodovinskih družstev Slovenije, 2002, s. 66, najmä pozn. č. 138. 
V skratke aj: HOENSCH, ref. 4, s. 167.
62 „…cum contra Regem Boemie armatam miliciam mouissemus pro nostra et Regni iniuria 
propulsanda… in Regnum eiusdem Regis Boemie destinassemus quandam nostrorum militum 
legionem; eisdem sub castro Bruno preliantibus laudabiliter, inter reliquos Pouca filius Moghud de 
Garna in Comitatis Trinchiniensi occubuit fideliter dimicando… ipsum Moghud et filium eius, cum 
terris ipsorum… Lyzko et Guarna uocatis, exemptis a castro Trynchiniensi in numerum seruiencium 
Regalium… duximus transfferendos.“ CDAC III. s. 256, č. 153.
63 „…Paridem et Jacobum filios Bolosoy… sub vexillo Amadei tunc Comitis Castri Ferrei in 
deuastacione Morauie et Styrie gratum nobis exhibuerunt famulatum…“ CDAC IX, s. 3334, č. 18.
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Samotný počet zachovaných naračných zmienok o bitke na Rábici v uhorských 
listinách, aj napriek čiastkovej porážke a stratám, poukazuje na jej význam oproti 
ostatným zrážkam. Obe strany sa tak po bitke vyhlásili za víťaza a ešte i dnes sa táto 
otázka interpretuje v maďarskej i českej historiografii rozlične.64 Pravda bude snáď 
niekde uprostred. Přemyslovi sa síce severne od Dunaja takmer nik nepostavil na vážnejší 
odpor, no v Zadunajsku narazil na tradičnú uhorskú zdržiavaciu taktiku drobných útokov, 
ale najmä ústupov za prirodzené ochranné bariéry riek a močiarov. Přemysl na druhej 
strane dokázal odraziť na Rábici uhorský útok a poraziť časť ich oddielov. Mal síce 
vojenskú prevahu, no južne od Dunaja sa nedokázal plne presadiť, a tak po problémoch 
so zásobovaním, hroziacou epidémiou, nehovoriac o diverzných akciách uhorských 
oddielov, ako aj ich spojencov, sa radšej stiahol. To uhorská strana videla, či skôr chcela 
vidieť ako útek a po následnom odvetnom vpáde sa vyhlásila za víťaza. Pravdou skôr 
bude fakt, že česká ofenzíva sa zasekla a dosiahla najvzdialenejší bod expanzie, ktorý 
dovoľovali terén, protivník i okolnosti. Tvárou v tvár hlavným silám nepriateľa, ktoré 
boli len v menšej miere postihnuté stratami, sa teda český kráľ bez porážky stiahol. 
V podstate svoj cieľ splnil. Ako prvý panovník od čias nemeckých kráľov, resp. cisárov 
v 11. storočí, totiž zatlačil uhorského kráľa hlbšie do vnútrozemia a mohol sa pokladať za 
víťaza. Pravda, ak by nenasledoval odvetný vpád na jeho územia. Uhorský kráľ sa teda 
po skúsenostiach spred desaťročia nepostavil na odpor v rozhodujúcej bitke a spoľahol sa 
na defenzívu. V podstate okrem niektorých posádok sústredil svoje sily južne od Dunaja, 
kde čakal za prírodnými bariérami na možnosť protiútoku. Aj z toho vidno, že onen 
impulzívny princ od Kressenbrunu sa po desaťročí vojen poučil a takticky vyspel. No ani 
jeho pozícia v krajine, najmä v západných oblastiach, nebola príliš pevná a potreboval 
čas na jej konsolidáciu. To všetko napokon priviedlo obe strany k rokovaniam a krátko 
nato i k mierovej dohode.

Mierová zmluva z roku 1271

Kronikárske záznamy ohľadom mieru sú stručné a obmedzujú sa na len informáciu, že 
bol uzavretý prostredníctvom prelátov a barónov a český kráľ sa vzdal dobytých uhorských 
hradov.65 Kým sa však k nemu dospelo v relatívne krátkom čase medzi odchodom 
Přemyslovej armády na konci mája a podpisom mieru v júli, došlo k rokovaniam a ako 
sa zdá aj k istým komplikáciám. Svedčil by o tom list z júna 1271, ktorý mal Přemyslovi 
poslať snáď uhorský palatín sťažujúci sa v mene svojho kráľa, resp. ostrihomského 
arcibiskupa Filipa na fakt, že česká strana privádza do konfliktu ďalších ozbrojencov 
spoza hraníc. To by znamenalo posilňovanie českých posádok či nátlak počas rokovaní.66 
Inou správou o rokovaniach je listina zo 7. januára 1272 povyšujúca Martina, jobagióna 
hradu Karakó (Železnohradský komitát) s otcom a bratmi medzi kráľovských servientov. 
Ťažko povedať presne, aké služby poskytol svojmu pánovi, kráľovmu klerikovi – 

64 MIKA, ref. 29, s. 75. Porovnaj: VANÍČEK, ref. 3, s. 136.
65 Za všetky správy napr.: „pace firma per episcopos et comites Hungariae apud regem Bohemiae 
impetrata, reddidit ei, scilicet regi Hungariae, rex Bohemiae omnia, quae per eum manu valida 
fuerant expugnata“. Annales Leobiensis. In GOMBOS I., ref. 5, s. 274, č. 592.
66 „Majestatem Vestram attentius inducentes, quatenus ad finem debitum tanto negotio 
imponendum vobis a Domino tradita sapientia festinetis, accelerando… Scituri, domino nostro 
Regi de novo de exteris regionibus maximum advenisse populum armatorum… dominus Ph. 
Arcbiepiscopus Strigoniensis hujusmodi pacis tractatui non affuerit, nec per literas suam 
intentionem voluerit reserare, qui antea circa tractatum pacis habendae fideli animo et devoto 
studio laboravit…“ CDAC III., s. 264265, č. 160.
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Karačinovi, resp. jeho spoločníkom počas mierovej misie. Pravdepodobne išlo o nejakú 
potýčku s nemenovaným nemeckým rytierom. Oboch totiž v spoločnosti vesprímskeho 
biskupa Pavla, taverníka a bratislavského župana Egídia, ako aj Rolanda bána, poslal 
kráľ na mierové rokovania k rakúskemu Marcheggu.67 Neznamená to, že na Přemyslovej 
strane neboli žiadne problémy. Napr. 2. júna 1271 vo Viedni riešili biskupi Konrád 
Friesinský a Lev Regensburský spory a vzájomné boje, plienenia a vraždy viacerých 
svojich ministeriálov, pričom ustanovili šiestich arbitrov a v prípade nezhôd i siedmeho, 
rýnskeho falcgrófa Ľudovíta.68

Ešte v predvečer konečnej dohody, 2. júla v Bratislave, potvrdzujú mier, resp. apelujú 
na jeho dodržiavanie zo strany ich pána a českého kráľa, osobitne i kaločský arcibiskup 
Štefan a šiesti biskupi, jágerský Lampert, päťkostolný Jób, vacovský Filip, vesprímsky 
Pavol, záhrebský Timotej a kninský Ladislav (bez nitrianskeho biskupa). Zároveň 
varujú kráľa, že ak by porušil mier, odpadnú od neho a priklonia sa k českému kráľovi.69 
V rovnaký deň bol z predošlého dvojročného mieru vylúčený Přemyslov bratranec Filip 
Sponheimský, na základe Štefanovho vyhlásenia. Dôvodom bol fakt, že sa nezúčastnil ani 
nevyslal zástupcov na predošlé rokovania o dvojročnom prímerí (16. októbra 1270), ale 
najmä to, že spomínané prímerie často porušoval svojím odbojom proti českej strane.70

67 „Martinus, filius Myxae de Damonya, de Iobbagionatu Castri de Karokó… seruiens Magistri 
Karachiny, Lectoris Titulensis… Clerici nostri… specialiter ante Marheyk quo dictum Magistrum 
Karachinum, quem inter nos et Bohemorum regem guerra perdurante, vna cum Baronibus vniuersis, 
Paulo… Episcopo Vesprimiensi, Egidio, Magistro Tauernicorum… Comite Posoniensi, et Rolando 
Bano pro habendo pacis tractatu, miseramus, contra quemdam militem Thetonicum, laudabilem 
impendisset Nobis et regno per omnia famulatum; prout praedicti Barones nostri nobis id viuae 
vocis oraculo retulerunt… Martinum, et Patrem suum, simul cum fratribus suis… mera liberalitate, 
de praedicto Iobbagyionatu Castri… transtulimus eos in numerum regalium Seruientium…“ 
CDH V./1, s. 210211. Jedným z poslov k českému kráľovi pri viacerých príležitostiach bol 
podľa listiny z roku 1272 i Anton, šaštínsky archidiakon a kancelár ostrihomského arcibiskupa. 
„…Magistri Anthonii,Doctoris Decretorum, Archidiaconi de Saswar, et Cancellarii Venerabilis 
Patris Philippi… Strigoniensis Archiepiscopi… in nostris legationibus et ambassariis eundo extra 
regnum, ad Bohemorum regem…affinem nostrum…“ CDH V./1, s. 255257.
68 „Nos Chunradus Frisingen. et Leo Ratisponem. Epi… cum inter… fideles nros Alhardum 
de Vrowenhoven… ministeriales… ex una parte, et Sibotonem dictum Chlaechel et reliquos 
ministeriales Ecclie Frisingen. ex altera gravis fuisset exorta materia questionis, ex incendiis, 
rapinis, et homicidiis, captivationibus, depopulationibus… diutuurna discordia… in talem formam 
convenimus… nris consiliaris… in arbitro… sex Virorum… electorumita… si vero dicti sex arbitri 
non potuerint concordare, eligimus… dnum Ludovici palatinum… comite Rheni… pro arbitro 
septimo…“ RIED, Thomae. Codex chronologico-diplomaticus Episcopatus Ratisbonensis I. 
Ratisbonae : Typis Laurentii Stephani Schaupp, 1816, s. 524525, č. CCCCLCL.
69 „… rex Stephanus ex huiusmodi violacione pacis incurret, promittentes… quod postquam 
nobis per regem Boemie de violacione… constiterit evidenter, ipsum dominum nostrum regem 
Stephanum evitabimus et faciemus ab omnibus arcius evitari et ipsum dominum nostrum regem 
Stephanum deseremus ac regi Boemie adherebimus… Peomittimus… totam terram ipsius 
subiecimus ecclesiastico interdicto…“ CDB V./2, s. 245247, č. 635. PAULER, ref. 1, s. 292. Pozri 
tiež: ŽEMLIČKA, ref. 2, s. 150.
70 „Nos Stephanus… declaramus… quod… D. Philippum Aquilegiensis Ecclesiae dominum… 
consanguineum nostrum, incluserimus prioribus treugis nostris, tamen quia festo S. Galli nunc 
praeterito in loco nostris colloquiis deputato suam noluit praesentiam exhibere, nec per se, nec 
per suos solemnes nuncios, nec super his, in quibus D. Rex Bohemiae eundem Electum treugas 
asserebat multipliciter violasse, quas instituimus pro eodem, satisfacere curauit, sicut decuit, 
in termino memorato: eundem D. Philippum a treguis nostris… per duos annos continuos cum 
Domino O… Rege Bohemiae… consanguineo nostro et affine duximus statuendas… exclusum 
a treugis impraesentiar…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civili 
VII./5. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1841, s. 374375, č. CCXXXVIII.
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Samotná mierová zmluva z 3. júla 1271 vydaná kráľom Štefanom V. na Bratislavskom 
hrade na úvod vymenováva zástupcov oboch strán. Z uhorskej strany to boli okrem už 
spomínaného vesprímskeho biskupa Pavla, taverníka Egídia a Rolanda bána i varadínsky 
prepošt Benedikt, ako aj nemenovaní baróni. Za českú stranu to bol Přemyslov hlavný 
diplomat a olomoucký biskup Bruno, predstavený minoritov v Rakúsku Hartpern, 
komorník Hartleb, maršalek Bohuš a moravský pohárnik Nezamysl.71 Mierové 
ustanovenia začínajú Štefanovým odkazom na to, že daná zmluva sa týka jeho 
kráľovstva v starých hraniciach, ktoré v prípade zmien mali vrátiť do pôvodného stavu 
ostrihomský arcibiskup a olomoucký biskup, aby sa zabránilo obnoveniu konfliktu.72 
Ďalej táto dohoda mala byť daná na vedomie ako ručiteľom uhorským spojencom, 
kráľovi Sicílie Karolovi I. z Anjou a bavorskému vojvodovi Henrichovi, ako aj českým 
straníkom, Henrichovi Meissenskému a Otovi markgrófovi brandenburskému. Títo sa 
mali v prípade porušenia mieru vzdať podpory jeho narušiteľa.73 Podstatným bodom 
bola otázka vrátenia hradov v západnom pohraničí, ktoré sa dostali do českých rúk 
vďaka prebehnutiu viacerých barónov k Přemyslovi. Išlo o hrady Henricha a Jána 
Kyseckých: Kysek, Szentvid, Szalónak, Borostyánkő – Bernstein, „Chertus“, „castra 
Farkasii de Zaguria“ a dvojicu hradov Stago – Štrigova (na severe Chorvátska). Potom 
to bol hrad Dobra, patriaci Mikulášovi a Štefanovi, synom Pavla, a hrad Roj „Merchka“, 
syna „Gianura“. Týchto sa český panovník vzdáva a zrieka sa aj ich ďalšej podpory 
proti Štefanovi, potom čo sa vrátia do Uhorského kráľovstva. No samotné hrady za 
podmienky, že ich Česi, či Nemci „neposilnia“, mali zostať pôvodným vlastníkom pod 
uhorskou vládou. Vzájomné škody má pritom vyšetriť komorník Hartleb a ostrihomský 
arcibiskup. Zaručuje sa tiež držba majetkov na oboch stranách, pričom sa má rešpektovať 
fakt, že uhorskí exulanti, vlastniaci majetky aj na druhej strane hraníc, sú tiež poddanými 
českého kráľa. Zakazuje sa tiež prijímať prebehlíkov.74 V prípade menších pohraničných 

71 CDAC III., s. 247248, č. 152. Kráľ využil aj skúsenosti bána Rolanda, ktorý vyjednával 
s českou stranou už po bitke pri Kressenbrune v roku 1260. TIHÁNYIOVÁ, ref. 9, s. 3435.
72 „…eadem vallantes Regna nostra… metas antiquas, prout eciam progenitores nostri… 
possederunt…si termini hinc inde fuissent avulsi, vel mutati… dominus Archiepiscopus 
Strigoniensis et Episcopus Olomucensis… super ipsisterminis et limitibus cognoscent, et id, quod 
legitime diffiniverint, per censuram ecclesiasticam partes facient observare… ut… nos cum eodem 
Rege relabimur in guerrarum discrimina recidiva…“ CDAC III., s. 247248, č. 152.
73 „… pro pacis… firmitate, eidem Regi Boemie dari procurabimus et faciemus litteras… domini 
Karuli… Regis Sicilie… H. Ducie Bawarie, presenti pace ex parte nostra inclusorum… ut si nos 
pacem contingat, quod absit, infringere vel turbare, ex tunc iidem Rex et Dux nobis non assistent 
auxilio, consilio vel favore, sed se a nobis penitus separabunt: Rex autem Boemie… domini 
Henrici Misnensis et domini Ottonis Brandenburgensis… sub ea forma, ut si Rex Boemie aliquid 
contra pacem fecerit vel attemptarit, violando seu infringendo eandem, extunc iidem Marchiones 
a societate et amicicia Regis Boemie se penitus retrahentes…“ CDAC III., s. 248249, č. 152.
74 „…quedam castra intra limites Regni nostri constituta… ad nos pertinet, Kuzeg videlicet, de 
Monte Sancti Viti, Slomuk, Perstan, de Chertus ac castra Farkasii de Zaguria, que Henricus, et 
duo castra Stago vocata, que Johannes filius eiusdem Henriei, ac castrum Dobra, quod Nicolaus et 
Stephanus filii Pauli, et castrum Row vocatum, quod Merch filius Gianur, qui a nobis transfugentes 
se ad Regem Boemie transtulerunt, detinent occupata… Regis Boemie recuperanda et habenda, 
de sua bona voluntate deseruit… detentores predictorum nec per Theotonicos, nec per Bohemos 
idem dominus Rex Boemie iuvabit vel iuvare permittet palam vel occulte, et nominatim non patietur 
eos iuvari contra nos in ipsis castris detinendis per homines, quos ipsis… postquam se a nobis ad 
ipsum Regem Boemie cum ipsis castris transtulerunt…promittendo firmiter… quod de Regis Boemie 
castris nullum nocumentum hominibus Regni Hungarie… iidem dampna, iniurias vel depredaciones 
aliquas hominibus Regni nostri quolibet ingenio, fraude vel machinamento inferre presumpserint, 
et super hoc Regi Bohemie per Hartlebum Camerarium… ad investigandum… cui super premissis 
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sporov boli určení podľa úsekov jednotliví arbitri. Napr. na moravskej hranici to boli 
župani bratislavský a nitriansky, z českej strany moravský komorník a brumovský 
kastelán. V rakúskom pohraničí to boli župani šopronský a mošonský, atď. až po 
Kraňsko a Vindickú marku.75 Rozpory medzi oboma stranami má riešiť súd arcibiskupov 
a biskupov. V prípade porušenia mieru zo strany českého kráľa má byť exkomunikovaný 
pasovským, olomouckým a pražským biskupom, prípadne pápežom. To isté, vrátane 
interdiktu, hrozí od vlastných prelátov i Štefanovi.76

Nasleduje rad najvýznamnejších uhorských hodnostárov a barónov ako svedkov 
dohody, na čele s palatínom Mojšom a taverníkom Egídiom. Kratučká zmienka spomína 
i pretendenta na uhorský trón, Štefana Vyhnanca, žijúceho v Itálii (potomka kráľa 
Ondreja II.) a Přemyslovho bratranca Filipa Sponheimského, ktorých vylúčili z tejto 
zmluvy a zaviazali sa nepodporovať ich ďalšie nároky. Štefan sa zároveň vzdal i podpory 
korutánskych barónov Vilhelma zo Scharfenbergu a Milukáša z Lövenbergu.77

Najpodstatnejší bol ale fakt, že sa Štefan zriekol nárokov na Štajersko, Korutánsko, 
Kraňsko a Vindickú marku. Prídavkom bola i rezignácia na kráľovské insígnie, korunu, 
meč, šperky, stolce, nádoby a iné klenoty „odnesené“ jeho tetou Annou do Čiech.78

V závere uhorský kráľ vymenúva okruh svojich „spojencov“, ktorých zahŕňa do tejto 

credi debet, transmittere tenetu… Promittimus eciam… quod non recipiemus in graciam nostram 
Henricum, Johannem, Stephanum, Nicolaum et Laurencium filium Petri, ac complices eorumdem… 
cum castris et municionibus ab eodem Rege Boemie eisdem traditis et concessis in Regno et terris 
suis… promittimus iuxta ordinacionem predictam non receptare infideles ex parte ipsius Regis Boemie 
ad non transfugentes, nec eis subsidium…“ CDAC III., s. 251252, č. 152. DOPSCH, ref. 3, s. 268.
75 „In minoribus vero causis… circa confinia Moravie duo ex parte nostra, videlicet Comes 
Pozoniensis et Nitriensis, ex parte Regis Boemie Camerarius Moravie et Burcravius de Brumore; 
circa confinia Austrie ex parte nostra Comites Suprunieneis et Musuniensis, ex parte Regis Boemie 
Castellanus de Haslar et Castellanus Nove Civitatis, Judices provinciales; circa confinia Stirie ex 
parte nostra Comites Castriferrei et de Zala, ex parte Regis Boemie Capitaneus et Notarius Styrie; 
cirea confinia Karinthie, Carniole et Marchie ex parte nostra Banus tocius Sclavonie, et ex parte 
Regis Boemie Capitaneus Karinthie, Carniole et Marchie deputabuntur…“ CDAC III. s. 248249, 
č. 152. Moravským komorníkom bol Hartleb, brumovským kastelánom zasa Smil. LIBOR, Jan. 
Moravští podkomoří ve druhé polovině 13. století. In Vznik zemského soudu a správa středověké 
Moravy. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s. 163. ISBN 80 21024 801.
76 „…Alioquin causa inter nos et ipsos discordantes exorta Archiepiscoporum et Episcoporum 
iudicio vel ordinacioni relinquitur, quam ipsi recipiant… quod absit, Rex Boemie pacis viola-
tor ex quacumque causa propria, vel amicorum suorum… ipso facto incidit in sentenciam ex-
communicacionis, quam ex nunc… Pataviensis, Olomucensis et Pragensis Episcopi tulerunt 
solempniter et in scriptis; et… a Sede Apostolica impetratis vel in posterum impetrandis…“ 
CDAC III., s. 252253, č. 152.
77 „…Rex Boemie Lombardum Stephanum, nepotem Marchionis Estensis, et nos Philippum 
Electum Aquilegensem a nostra societate excludere deberemus… Exclusimus eciam et excludimus 
Wilhelmum de Sarfenberch et Nicolaum de Lebenberch a nostro servicio, gracia et favore, 
promittentes in defendendis et detinendis castris ipsorum contra Regem Boemie et suos non 
iuvare…“ CDAC III., s. 253  254, č. 152. Napriek tomu Štefan poskytol Milukášovi z Lövenbergu 
„azyl“ a materiálne ho zabezpečil, ako sme to už spomínali vyššie. HOENSCH, ref. 4, s. 167. 
K Štefanovi Vyhnancovi: PAULER, ref. 1, s. 285286.
78 „…renunciamus iuri et accioni, quod et que videbantur nobis competere… in Ducatibus 
Stirie, Karinthie, Carniole et Marchie, nullam de cetero nostro vel heredum nostrorum nomine 
contra ipsum Regem et suos heredes moturi materiam questionis. Renunciamus… juri et accioni 
nobis… competentibus de insigniis Regalibus; corona videlicet, gladio, monili, sella, scutellis et 
aliis clenodiis ac thesauro delatis per dominam Annam in Regnum Boemorum…“ CDAC III., s. 
254, č. 152. PAULER, ref. 1, s. 290291. Vzdanie sa korunovačných klenotov pôsobí zvláštne, no 
v tom čase už bol Štefan korunovaný, a tak to bolo asi jednoduchšie rozhodnutie. DEÉR, ref. 5, s. 
258260.
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zmluvy, hoci niektorí, napr. francúzsky kráľ Filip III., boli len nominálnymi spojencami. 
Na druhom mieste menuje sicílskeho kráľa Karola I. a jeho syna, tiež Karola, svojho 
zaťa. Za nimi nasledujú byzantský cisár Michal VIII. a jeho syn Andronicus, ďalej 
poľské kniežatá: Boleslav Krakovský a Boleslav Veľkopoľský, po nich bavorský vojvoda 
Henrich a mačviansky a bosniansky vojvoda Belo. Výpočet pokračuje srbským kráľom 
Urošom a jeho synom Štefanom, bulharským cárom Svätoslavom, „ruským“ vojvodom 
Levom, jeho bratom Mstislavom a VasilomVasilkom.79

Na konci sa kráľ Štefan zaväzuje vyslať okolo sviatku sv. Michala (29. september) 
poslov s touto zmluvou ku kolégiu kardinálov, aby ju mohli potvrdiť na sviatok Všetkých 
svätých. Podobne má urobiť i jeho český náprotivok.80 Novozvolený pápež Gregor X. 
následne tieto mierové zmluvy potvrdil svojimi listami obom stránkam 5. mája 1272.81

Pendantom k tejto dohode je zhruba rovnaká listina vydaná Přemyslom Otakarom II. 
14. júla v Prahe. Česká verzia samozrejme uvádza svedkov z radov českej šľachty, na čele 
ktorej stáli: český komorník Andrej, Jaroš „de Whsperch“, Jaroslav z Levenbergu, Boreš 
z Rýzmburku, Záviš, pražský purkgróf a iní.82 To isté platí aj v prípade okruhu „spojencov“ 
českého panovníka, ktorý sa začína kráľom španielskym (resp. kastílskym Alfonzom X.), 
anglickým kráľom a jeho bratom Richardom, cisárskym elektom, arcibiskupmi mo
hučským, magdeburským, salzburským a ich sufragánmi, rýnskym falcgrófom Ľudo
vítom, Henrichom Meissenským, vojvodami Saska, Brunšvicka, Brabantu, Limburska, 
landgrófom durínskymAlbertom, Theodorichom landgrófom Landsberským, branden
burským markgrófom Otom, vojvodami sliezskymi, Boleslavom, Henrichom a Konrá
dom. Spomína sa i Leško Kujavský a jeho brat.83

Záver

III. českouhorská vojna o babenberské dedičstvo 1270 – 1271 vyplynula najmä 
z vnútorných rozporov v Uhorskom kráľovstve po smrti kráľa Bela IV. a nástupe 
Štefana V. na trón v roku 1270. Časť uhorských elít spriaznená s predošlým kráľom sa 
totiž odmietla podriadiť jeho nástupcovi a hľadala pomoc na pražskom dvore. Ten, aj 
vzhľadom na nepriateľský postoj kráľovnej Kunigundy (vnučky Bela IV.) a jej matky 
Anny voči Štefanovi, podporil rebelov a poskytol tak Budínu zámienku na vojnu. 
Uhorský kráľ v podstate nemal priveľmi na výber a napriek predbežnému prímeriu 
z októbra 1270 sa rozhodol riskovať otvorený stret. Netreba pritom zabúdať, že počas 
prímeria český kráľ Přemysl Otakar II. dokázal na juhu relatívne rýchlo poraziť straníkov 

79 CDAC III., s. 254255, č. 152. VANÍČEK, ref. 3, s. 136138.
80 „…quod a dominis Cardinalibus, vacante nunc Sede Apostolica, obtinebimus, transmissis 
nostris nunciis, confirmacionem pacis nunc facte; hoc adiecto, quod nostri et ipsius Regis, Boemie 
nuncii circa festum Sancti Michaelis nunc venturum iter arripient, et in festo Omnium Sanctorum 
proximo sequenti se dominorum Cardinalium conspectui presentabunt… Idem autem Rex per suos 
nuncios impetrabit consimiles confirmacionis litteras, suis expensis et sumptibus nobis dandas…“ 
CDAC III., s. 255, č. 152. PAULER, ref. 1, s. 291292.
81 CDAC III., s. 276277, č. 168, a CDAC III. s. 278279, č. 169. HOENSCH, ref. 4, s. 165. 
Správu o tom dostali i ostrihomský arcibiskup a vacovský biskup: CDAC III. s. 279280, č. 170, 
podobne ako ich náprotivkovia v Prahe a Olomouci: CDB V./2, s. 291293, č. 661 a 661a.
82 CDB V./2, s. 256, č. 636, 637. Celkovo listina: s. 247260. Český diplomatár ponúka súbežne 
obe verzie, uhorskú i českú.
83 CDB V./2, s. 258259, č. 636, 637. Leško Kujavský však určite nestál na českej strane. 
OSIŃSKI, ref. 32, s. 169. Podobne aj: WŁODARSKI, Bronisław. Polska i Ruś 1194-1340. 
Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1966, s. 152153. Pozri tiež: VANÍČEK, ref. 3, s. 
136138. Porovnaj: ŽEMLIČKA, ref. 2, s. 150151.
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Filipa Sponheimského a ziskom Korutánska a Kraňska ešte predĺžil spoločnú hranicu 
s Uhorským kráľovstvom. Aj toto rozšírenie českej moci teda prispelo k Štefanovmu 
(napokon neúspešnému) výstupu v snahe zajať svojho švagra.

Uhorský kráľ však už nebol tým zbrklým mladíkom ako pri Kressenbrunne. 
Desaťročím bojov, najmä na domácej pôde, totiž získal dostatok vojenských skúseností, 
aby nezopakoval predošlé chyby a nepostavil sa prevahe ťažkej Přemyslovej jazde 
v otvorenej bitke. Preto v podstate zopakoval starú osvedčenú uhorskú taktiku z čias 
bojov s Nemeckou ríšou z 11. storočia. To znamená, že prakticky nebránil oblasť severne 
od Dunaja, ale svoje sily sústredil na jeho južnom brehu, na prístupoch k centrálnym 
oblastiam krajiny. Tam sa zameral na pozičnú obranu za líniou riek a bažín a v podstate 
čakal na možnosť protiútoku. Táto taktika, aj napriek pádu oboch mošonských hradov, 
resp. porážka časti uhorskej armády na Rábici bola v podstate úspešná. Svoju rolu tu 
samozrejme zohrali i zásobovacie problémy v spustošenej oblasti, hrozba epidémie 
a útoky Štefanových spojencov v Sliezsku a Hornom Rakúsku. Následný, relatívne 
rýchlo uzavretý mier tak zachovával predošlý status quo. Znamenalo to predbežný koniec 
ambíciám uhorského kráľa smerom k alpskej oblasti a dočasne i prípadných Přemyslovych 
ašpirácií na východe. V podstate bol však víťazom český panovník, pretože mier potvrdil 
rozšírenie jeho dŕžav ďaleko na juh, takmer až k Jadranu, kým ten uhorský nezískal 
s malými výnimkami prakticky nič. Dobudúcna snáď mohol tento mier priniesť lepšie 
vzťahy, no nepredvídateľné okolnosti (náhla smrť Štefana V. v lete 1272), nehovoriac už 
o pokračujúcej vnútornej nestabilite v Uhorsku, napokon viedli k obnoveniu konfliktu 
v rokoch 1272 – 1273.

P. ROHÁČ: DER DRITTE BÖHMISCH-UNGARISCHE KRIEG UM DAS VERMÄCHTNIS 
DER BABENBERG-DYNASTIE AUS DEN JAHREN 1270 – 1271

Der bereits dritte Krieg um das Vermächtnis der BabenbergDynastie aus den Jahren 1270 – 
1271 entsprang hauptsächlich aus den innenpolitischen Spannungen im Ungarischen Königreich 
unmittelbar nach dem Tode Béla IV. und der Thronfolge Stephan V. im Jahre 1270. Ein Teil der 
ungarischen Adelseliten, der sich mit dem vorherigen Herrscher in enger Verbundenheit sah, 
lehnte es nämlich ab, sich dem neuen König zu unterordnen und suchte nach Unterstützung im 
Prager Königshof. Die böhmische Königin Kunigunda (Enkelin von Béla IV.) und ihre Mutter 
Anna vertraten eine feindliche Haltung König Stephan V. gegenüber, unterstützte daher die 
Rebellen und lieferte somit Ofen einen Vorwand für den Krieg. Erwägt man die damalige Situation 
Stephans, so muss man zum Schluss kommen, dass er keine andere Wahl hatte – er brach den 
im Oktober 1270 vereinbarten Waffenstillstand und entschied sich für eine offene militärische 
Auseinandersetzung mit Böhmen. In diesem Zusammenhang muss darauf erinnert werden, dass 
während des andauernden Waffenstillstands der König Ottokar von Böhmen die Verbündeten 
Philipp von Spanheims relativ schnell bezwingen konnte und gewann somit die Kontrolle über 
Kärnten und Krain. Somit konnte er die gemeinsame Grenze zwischen Königreich Böhmen 
und Ungarn noch verlängern. Die Machterweiterung Böhmens war ein weiterer Grund für den 
Entschluss Stephans V., gegen seinen Schwager Ottokar anzutreten und ihn in Gefangenschaft zu 
nehmen. Dieser Versuch scheiterte allerdings.

Der ungarische König erinnerte jedoch zu dieser Zeit in keiner Weise den überhasteten Jüngling 
aus der Schlacht bei Kressenbrunn. Durch die Jahrzehnte bestrittenen Kämpfe, hauptsächlich in 
seinem Königreich Ungarn, konnte er eine Menge an militärischer Erfahrung sammeln, um nochmals 
die gleichen strategischen Fehler zu begehen und eine offene Schlacht mit der schweren Reiterei 
des böhmischen Königs zu riskieren. Deshalb setzte er auf die altbewährte ungarische Taktik aus 
der Zeit, durch die man in den Kämpfe gegen das Heilige Römische Reich im 11. Jahrhundert 
Erfolge feiern konnte. Demzufolge verzichtete Stephan V. auf die Verteidigung der nördlich der 
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Donau gelegenen Gebiete und konzentrierte seine Truppen auf den südlichen Donauufern, an 
den Zugangswegen in das Binnenland des Königreichs. Er beschränkte sich praktisch nur auf die 
Positionsabwehr hinter der Kampflinie, die entlang der Flüsse und Mooren verlief, und wartete auf 
die Möglichkeit eines Gegenangriffs. Diese Taktik kann trotz des Verlustes der beiden Burgen in 
Moson (dt. Wieselburg), die durch das Heer Přemysl Ottokars erobert wurden, bzw. der Niederlager 
der ungarischen Truppen am Fluss Raab als erfolgreich bezeichnet werden. Eine mitentscheidende 
Rolle spielten dabei die Versorgungschwierigkeiten im vom Krieg geplünderten Gebiet, die 
Gefahr einer Krankheitsepidemie und die Angriffe von Stephans Verbündeten in Schlesien und 
Oberösterreich. Durch den in der Folge in Pressburg relativ schnell geschlossenen Frieden wurde 
der Status quo wiederhergestellt. Somit wurde den Gebietsansprüchen des ungarischen Königs auf 
die Gebiete in Richtung Alpen einerseits und den Expansionsgelüsten Ottokars auf die östlich von 
Königreich Böhmen gelegenen Länder vorläufig ein Ende gesetzt. Als der eigentliche Sieger in 
diesem Zweikampf galt jedoch der böhmische König, denn der Pressburger Frieden bestätigte die 
Erweiterung seiner Besitzungen bis weit in den Süden, die fast bis zu den Küsten des Adriatischen 
Meeres reichten, der ungarische König hingegen konnte bis auf kleinere Ausnahmen so gut wie gar 
nichts erreichen. Durch den Frieden wurden Erwartungen auf bessere gegenseitige Beziehungen 
zwischen Böhmen und Ungarn geweckt, diese konnten aber letztlich aufgrund des plötzlichen 
Todes von Stephan V. im Sommer 1272 und der sich fortsetzenden innenpolitischen Instabilität 
Königreich Ungarns nicht erfüllt werden. In den Jahren 1271 – 1273 entfaltete sich der böhmisch
ungarische Konflikt aufs Neue.



34

VOJENSKÁ HISTÓRIA

DEFENZÍVNA SPRAVODAJSKÁ ČINNOSŤ 
SPRAVODAJSKEJ ODBOČKY V KOŠICIACH 
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

PETER FEDORČÁK

FEDORČÁK, P.: Defensive Intelligence Activity of the Police Intelligence Services 
in Košice in the Interwar Period. Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 3451, Bratislava.
The paper is devoted to the activities of police intelligence branch in Košice in the former 
Czechoslovakia in the interwar period (19181939). The research is based mainly on 
the rich archival fund of the Police Intelligence Service in Košice. The protection of 
army and military issues of the state represents a limited but significant part of the 
activities of the Police Intelligence Services. The study is dealing with the theme of the 
state of scientific research about the intelligence services in interwar Czechoslovakia; 
the creation of the Police Intelligence Branch in Košice; the cooperation and conflicts 
of jurisdiction with the other security authorities in the state; the problematic issues 
and specific cases of espionage of the Czechoslovak army and national defense.
Military History. Czechoslovakia. Slovakia. Eastern Slovakia. Košice. History. 
20th Century. 1918 – 1938. Army. Police. Central Office of Intelligence Service 
at Police Headquarters in Prague, branch in Košice. Antistate activity. Espionage. 
Intelligence Services.

Spravodajskú službu v Československu vykonávali viaceré štátne úrady, no najväčšia 
pozornosť sa v historiografii venovala 2. oddeleniu Ministerstva národnej obrany. S pí
sa ním o tejto kapitole dejín medzivojnového Československa začal už ich samotný 
aktér František Moravec. Jeho pútavé pamäte vydané vo viacerých reedíciách napriek 
zjavnej sebaprezentácii nepostrádajú ani svoju faktografickú hodnotu, a preto sú často 
citované v prácach venovaných československej spravodajskej službe.1 Po roku 1989 sa 

1 MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. Praha : Academia, 2002, 313 s. ISBN 80
20010068. Pamäti boli vydané vo viacerých jazykoch tiež v rokoch 1975, 1977, 1987, 1990, 
2002. Z bohatej literatúry o F. Moravcovi a činnosti vojenskej spravodajskej služby pozri práce: 
KOKOŠKAMALÍŘ, Jaroslav. Londýnská zpravodajská skupina plk. Moravce v předvečer druhé 
světové války. In Historie a vojenství, 1989, roč. 38, č. 4, s. 6889. ISSN 00182583. KURAL, 
Václav. Poznámky na okraj pamětí gen. Františka Moravce. In  Historie a vojenství, 1990, roč. 39, 
č. 2, s. 128150. ISSN 00182583. TICHÝ, Oldřich. Z pamětí zpravodajce: Poznámky k činnosti 
2. oddělení a ke knize gen. Frant. Moravce. In  Historie a vojenství, 1990, roč. 39, č. 4, s. 119131. 
ISSN 00182583. KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav. Spor o agenta A-54: Kapitoly 
z dějin československé zpravodajské služby. Praha : Naše vojsko, 1994, 349 s. ISBN 80206
04375. ŠOLC, Jiří. Ve službách prezidenta: Generál František Moravec ve světle archívních 
dokumentů. Praha : Vyšehrad, 1994, 292 s. ISBN 8070211156. ZUDOVÁLEŠKOVÁ, Zlatica. 
Cesty k prelomu v úsilí čs. vojenskej spravodajskej služby na domácom území. In Válečný rok 
1944. Praha : MO ČR 2001, s. 330347. ISBN 8072780778. ZUDOVÁLEŠKOVÁ, Zlatica. 
K osudu Miroslava Bedřicha Švandu (a kapitolám československej vojenskej spravodajskej služby 
na Slovensku). In BAKOŠ, Vladimír (Ed.). Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu. Pocta 
Jozefovi Jablonickému. Bratislava : Veda, 2005, s. 104112. ISBN 8022408158. ŠOLC, Jiří. 
Po boku prezidenta. Generál František Moravec a jeho zpravodajská služba ve světle archívních 
dokumentů. Praha : Naše vojsko, 2007, 415 s. ISBN 9788020608802. ZUDOVÁLEŠKOVÁ, 
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samozrejme bádanie o tejto téme posunulo výrazne dopredu, no oproti vojnovým rokom 
je medzivojnové obdobie preferované v menšej miere. Analýza historiografie venovanej 
vojenskej spravodajskej službe je veľmi cenná nielen z metodologického hľadiska, ale 
aj kvôli spoločným koreňom či skôr pracovným postupom, organizácii a zásadám, na 
ktorých stáli všetky bezpečnostné zložky prvej republiky vrátane polície.

V slovenskom prostredí sa problematikou vojenskej spravodajskej služby zaoberal 
Miloslav Čaplovič.2 Jeho štúdia napriek obmedzenému rozsahu predstavuje zatiaľ 
najkomplexnejšie spracovanie problematiky. (Vojenskú) spravodajskú službu v historiografii 
nachádzame aj v prieniku s inými témami či politickými kauzami. Možno najznámejšou je 
kauza Vojtecha Tuku v 20. rokoch 20. storočia.3 Proces s V. Tukom je pre nás vítaným 
mostom k policajnej spravodajskej službe, k záležitosti existencie viacerých spravodajských 
služieb a k ich (ne)spolupráci aj v tejto kauze. Významnú rolu si pri sledovaní V. Tuku (sám) 
pripísal spravodajský agent bratislavskej polície Imrich Sucký. 4 Monografia predstavuje 
v slovenskej historiografii vzácny, aj keď krátky náhľad do činnosti policajnej spravodajskej 
odbočky v Bratislave.

Spracovanie dejín polície a v rámci toho policajnej spravodajskej služby v Česko
slovensku a zvlášť na Slovensku zaostáva za vojenským spravodajstvom. Môžeme sa 
oprieť o niekoľko syntetizujúcich prác k dejinám polície od Ivana Bohatu,5 Eduarda 
Kačíka6 a autorskej dvojice Pavel Macek a Lubomír Uhlíř.7 Ich obsahom je organizácia 
polície a oficiálne vymedzená náplň práce. Dôvodom absencie spracovania spravodajskej 
služby polície je určite aj rozsah a význam spravodajstva v podaní polície, ktorý sa 
nemohol porovnávať s vojenským. Viac pozornosti bolo venovanej spravodajskej 
službe Slovenskej republiky (vojenské spravodajstvo8 a Ústredňa štátnej bezpečnosti – 

Zlatica – HOFMAN, Petr (Eds.). Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945. 
Praha : ÚSD AV ČR, 2008, 388 s. ISBN 9788072851058. BYSTRICKÝ, Valerián. Informácia 
diplomatov a spravodajskej služby o pripravovanom rozbití SR. In PETRUF, Pavol a kol. Slovensko 
a Československo v XX. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 113128. ISBN 978
8097030223. KREISINGER, Pavel. Brigádní generál Josef Bartík: zpravodajský důstojník 
a účastník prvního i druhého československého odboje. Praha : Ústav pro studium totalitních 
režimů, 2011, 187 s. ISBN 9788087211557. KREISINGER, Pavel. Rok 1941 v československém 
vojenském zpravodajství: Personální krize v Moravcově zpravodajské jednotce. [online]. Ústav pro 
studium totalitních režimů. [cit. 05. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://www.ustrcr.cz/data/
pdf/publikace/sborniky/rok1941/kreisingerpavel.pdf>. Osobitnou témou v dejinách spravodajskej 
služby je operácia Anthropoid, ktorá má vlastný široký okruh bádateľov.
2 ČAPLOVIČ, Miloslav. Organizácia a činnosť Československej vojenskej spravodajskej 
služby v rokoch 19191939. In FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol. Slovensko a svet v 20. storočí. 
Kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. Bratislava : Historický ústav SAV, 
2006, s. 8097. ISBN 8096961438.
3 LUKEŠ, Michal. Vojenská zpravodajská služba a pozadí Tukova procesu. In Historie 
a vojenství, 1997, roč. 46, č. 4, s. 3346. ISSN 00182583. HERTEL, Maroš. Dr. Vojtech Tuka 
v rokoch 1880-1929: Pokus o politický profil. (Dizertačná práca). Bratislava : HÚ SAV, 2003, 221 
s., FEDORČÁK, Peter. Proces s Vojtechom Tukom v roku 1929. (Dizertačná práca). Trnava : FF 
TU, 2012, 189 s.
4 MEDVECKÝ, Matej. Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký. Bratislava : 
ÚPN, 2007, 240 s. ISBN 9788096929672.
5 BOHATA, Ivan. Místo a úloha policie ve státním aparátu buržoazního Československa 
v letech 1918–1938. Praha : Federální ministerstvo vnitra, 1980, 68 s.
6 KAČÍK, Eduard. Polícia vo vývoji verejnej správy. Bratislava : Akadémia Policajného zboru 
SR, 1996, 141 s. ISBN 8088751942.
7 MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva II: Československá republika 
(1918 – 1939). Praha : Police history, 1999, 230 s. ISBN 8090267009.
8 CHYTKA, Stanislav V. Spravodajská činnosť ružomberskej siete Abwehru v severnom 
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ÚŠB9). Plánovaná centralizácia spravodajských služieb slovenského štátu sa napriek 
nátlaku Nemecka dlho odkladala,10 no pokračujúce presadzovanie sa ministerstva vnútra 
a policajného spravodajstva na úkor ministerstva obrany a jeho vojenského spravodajstva 
(čo malo svoje vnútropolitické dôvody) nakoniec vyústilo do personálnej kontroly (Otomar 
Kubala) nad spravodajskými službami na konci vojny. Pre výskum našej problematiky 
je dôležitá a prínosná skutočnosť, že autori, ktorí sa venovali polícii a ÚŠB, sa aspoň 
okrajovo zmienili o ich predchodcoch, ktorým v prípade ÚŠB bola bratislavská policajná 
odbočka spravodajskej ústredne. Československé (presnejšie košické) korene po roku 
1938 nachádzame zase vo fungovaní prešovského policajného riaditeľstva.11

Približujúc sa ku Košiciam spracovanie problematiky klesá. Gabriel Szeghy12 doviedol 
svoju štúdiu po vznik Policajného riaditeľstva v Košiciach, no cenným príspevkom je 
opis uhorských počiatkov fungovania (mestskej) polície v Košiciach, na ktoré nadviazala 
československá polícia. Polícia v Košiciach sa objavuje v bibliografických zoznamoch 
k mestskej správe Košíc z rokov 1848 – 1945,13 no najbližšie sa k téme bezpečnostných 
zložiek v Košiciach v medzivojnovom období dostal Vojtech Kárpáty.14 Svoj príspevok 
predstavil ako zmapovanie problematiky a prehľad archívnych fondov. Pre našu tému je 
na škodu, že z toho prakticky vynechal políciu. A preto najhlbší ponor do problematiky 
napriek svojej krátkosti predstavuje úvodný text inventáru k fondu Policajného 
riaditeľstva v Košiciach15 a k fondu spravodajskej odbočky v Košiciach.16 Je prirodzené, 
že popri Policajnom riaditeľstve v Košiciach absentuje aj štúdia o miestnej spravodajskej 
odbočke. O práci spravodajského dôstojníka v Košiciach v 20. rokoch 20. storočia hovorí 
len prvá kapitola pamätí Františka Fáreka. Pamäti sú napísané pútavým, až literárnym 
štýlom, no vo svojej podstate korešpondujú s obsahom archívnych spisov odbočky. 
Preto do istej miery stále platí konštatovanie V. Kárpátyho z roku 2011, že „otázku 
[polície a žandárstva na Slovensku] nespracoval doteraz nikto zo súčasných slovenských 

pohraničí Slovenska pred napadnutím Poľska. In Vojenská história, roč. 15, 2011, č. 2, s. 102122. 
ISSN 13353314. ŠIMUNIČ, Pavol. Počiatky slovenskej vojenskej spravodajskej služby 1939 – 
1941. In Vojenská história, 2012, roč. 16, č. 2, s. 3978. ISSN 13353314.
9 MEDVECKÝ, Matej. Vznik Ústredne štátnej bezpečnosti. In Pamäť národa, 2006, roč. 3, č. 
2, s. 2435. ISSN 13366297. MEDVECKÝ, Matej. Ústredňa štátnej bezpečnosti od jej vzniku po 
Salzburg. In PEKÁR, Martin – PAVLOVIČ, Richard (Eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 
a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VI. 
Prešov : FF PU, 2007, s. 6776. ISBN 9788080686697. BAKA, Igor. Politický systém a režim 
Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940. Brati slava : Vojenský historický ústav, 2010, s. 231
232. ISBN 9788089523122.
10 BAKA, ref. 9, s. 227231.
11 TOKÁROVÁ, Zuzana. „Budeme na stráži proti rozvratným živlom“: K činnosti Policajného 
riaditeľstva v Prešove a jeho riaditeľa Pavla Macháčka 1942 – 1945. In Pamäť národa, 2013, roč. 
9, č. 1, s. 3. ISSN 13366297.
12 SZEGHY, Gabriel. Od hlavného mestského kapitána po policajný kapitanát v Košiciach. In 
Vojenská história, 2014, roč. 18, č. 2, s. 2145. ISSN 13353314.
13 POTEMRA, Michal – KIRST, Jozef. Mestská správa v Košiciach v rokoch 1848-1945: 
Tematická bibliografia I. Košice: ŠVKK, 1984, 414 s. POTEMRA, Michal – KIRST, Jozef. Mestská 
správa v Košiciach v rokoch 1848-1945: Tematická bibliografia III. Košice : ŠVKK, 1984, s. 542
543.
14 KÁRPÁTY, Vojtech. Armáda, polícia a žandárstvo v Košiciach 1918 – 1945. In ŠUTAJ, 
Štefan (Ed.). Košice a dejiny – dejiny Košíc. Košice : FF UPJŠ, 2011, s. 134139. ISBN 97880
70979105.
15 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach, inventár.
16 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, inventár.



37

VOJENSKÁ HISTÓRIA

historikov a to ani vo forme monografie ani špecializovanej štúdie“.17 Za posledné 
tri roky sa však na Slovensku začalo s organizovaným spracovávaním dejín polície 
a četníctva. Iniciátorom je Slovenská policajnohistorická spoločnosť a menovite historik 
Jerguš Sivoš. Spoločnosť už od roku 2014 dokázala zorganizovať tri vedecké podujatia 
a vydať prvý zborník. Na Slovensku sa dobieha vývoj aspoň oproti Českej republike, kde 
podobná organizácia pripravila už desať sympózií. Pripravuje sa tak pôda pre komplexné 
a metodické spracovanie dejín polície v medzivojnovom období na Slovensku.

Predmetom predkladanej štúdie je defenzívna činnosť košickej Odbočky spravodajskej 
ústredne v Prahe, ktorá fungovala pri Policajnom riaditeľstve v Košiciach. V texte 
priblížime tú časť činnosti, ktorá bola zameraná na ochranu armády a vojenských 
záležitostí štátu. Výber je určujúci vzhľadom na rozsah aktivít odbočky, pretože opis 
celej činnosti by výrazne presiahol želateľný rozsah štúdie. Z povahy práce spravodajskej 
služby a z hľadiska rôznosti tém sa štúdia obmedzuje na opis situácie zachytený 
v archívnych materiáloch odbočky. Kontrolný a doplňujúci výskum v archívnych 
fondoch dotknutých inštitúcií, poprípade osôb, by z hľadiska spomenutej dôvernosti 
spravodajských informácií, ktoré je náročné preverovať, pravdepodobne nepriniesol 
želateľný výsledok. To však nevylučuje jeho potrebu. Archívny materiál spravodajskej 
odbočky, ktorý je v osobitnom, pomerne rozsiahlom (20 bm) archívnom fonde a z ktorého 
sme pri vypracovaní štúdie vychádzali, predstavuje skôr činnosť polície a optiku jej 
nazerania na skutočnosť, než skutočnosť samotnú. Z tohto pohľadu má príspevok bližšie 
k materiálovej štúdii. Dúfame, že napriek tomu obohatí poznanie danej problematiky 
a pomôže k ďalšiemu výskumu tejto témy.

Medzi priority každej výzvednej činnosti patrí získanie informácií vojenského 
charakteru. Polícia v Československu, a jej organizačná časť – spravodajská odbočka 
v Košiciach – síce nezastávali najvýznamnejšiu úlohu vo vedení spravodajskej činnosti, 
no boli jej dôležitou súčasťou. Pôvodná, rakúskouhorská administratíva nikdy nečelila 
podobnej masívnej spravodajskej činnosti susedných štátov, ako jej nástupkyňa v Česko
slovensku. Z časového hľadiska stála spravodajská činnosť na začiatku len na armáde, 
diplomacii a s malou výpomocou na miestnych politických úradoch a četníckych staniciach. 
Rozvíjať sa začala až neskôr, no nie v centralizovanej, ale výrazne decentralizovanej 
podobe, ktorá odrážala roztrieštenosť československej politickej scény. Politické strany 
mali záujem ovládať nielen (vlastné) ministerstvá, ale aj ich spravodajskú službu. Situáciu 
dokresľuje skutočnosť, že defenzívne spravodajstvo vykonávala aj kancelária prezidenta.

Štátna polícia sa na Slovensku po prvej svetovej vojne kreovala najprv pri Ministerstve 
s plnou mocou pre správu Slovenska, pri ktorom bolo zriadené zvláštne oddelenie pre 
policajnú službu na čele s policajným prezidentom. Legislatívnym rámcom pre vznik 
ministerstva bol zákon o mimoriadnych prechodných opatreniach na Slovensku č. 64 
Sb. z. a n. zo dňa 10. decembra 1918.18 Policajné riaditeľstvo v Košiciach začalo svoju 
činnosť 25. decembra 1920 na základe vyhlášky Ministerstva vnútra č. 646/1920 Sb. z. 
a n. zo dňa 18. decembra 192019 a bolo budované na základe skúsenosti s Policajným 
riaditeľstvom v Bratislave, ktoré bolo aktívne od 2. augusta 1920. Podkladom bol zákon 
č. 165 Sb. z. a n. zo dňa 16. marca 1920.20 Pod územnú právomoc košického riaditeľstva 
spadali Košická a Podtatranská župa. Bol to predovšetkým legislatívny rámec, pretože 
napriek oficiálnemu vzniku tzv. veľžúp v roku 1920, v dejinách Československa 

17 KÁRPÁTY, ref. 14, s. 135.
18 [cit.15. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1918/0131918.pdf>.
19 [cit.15. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1920/1391920.pdf>.
20 [cit.15. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1920/1391920.pdf>.
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existovali v skutočnosti len v rokoch 1923 – 1927. Preto sa po ich zrušení špecifikovala 
od roku 1930 územná pôsobnosť v rozsahu Vrchného súdu v Košiciach. No ešte podľa 
pôvodného znenia ministerskej vyhlášky zo záveru roka 1920 do pôsobnosti riaditeľstva 
patril len obvod mesta Košice, pretože riaditeľstvo sa stalo pokračovateľom hlavného 
policajného kapitanátu v Košiciach.21 Vyhláška popisovala aj činnosť, ktorú malo 
riaditeľstvo vykonávať.

Ministerstvo vnútra prísne tajným výnosom zo dňa 4. októbra 1923 čís. 20.877 zriadilo 
Spravodajskú ústredňu pri Policajnom riaditeľstve v Prahe. Mala riadiť všetku obrannú 
spravodajskú službu štátu na celom jeho území s výnimkou vojenských osôb. Avšak mala 
tak robiť v stálom styku s vojenskými úradmi. Na základe toho bola od 1. novembra 1923 
zriadená Odbočka spravodajskej ústredne Policajného riaditeľstva v Košiciach (oficiálne 
Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach). 
Predchádzalo tomu prijatie zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n.22 a vytvorenie 
spravodajskej služby polície bolo jeho logickým dôsledkom. Spravodajskú činnosť mali 
v náplni viaceré orgány piatich československých ministerstiev. Ofenzívne zameranie 
prevažovalo u zložiek Ministerstva národnej obrany a Ministerstva zahraničných vecí, 
defenzívna zložka bola viac prítomná v orgánoch patriacich pod Ministerstvo vnútra 
(polícia, četníctvo), financií (finančná stráž) a poľnohospodárstva (pohraničné lesy). 
Polícia (a spravodajská ústredňa ako jej súčasť) kooperovala so všetkými spomenutými 
bezpečnostnými orgánmi, no najčastejšie s četníctvom, pričom pre Ministerstvo národnej 
obrany a Ministerstvo zahraničných vecí vyvíjala doplňujúcu činnosť.

Budovanie bezpečnostného aparátu Československa prechádzalo zložitým vývojom 
a oproti podobným inštitúciám v Maďarsku a Nemecku tu chýbali potrebné skúsenosti. 
Posúdiť kvalitu s vylúčením subjektívnych vyjadrení súčasníkov23 nie je jednoduché, 
ale nie je to ani cieľom našej práce. Z archívnych materiálov sa však môžeme 
domnievať, že československá (no rovnako aj maďarská defenzívna služba) nefungovala 
spoľahlivo. Jedným z dôvodom bola roztrieštenosť narušovaná vzájomnou rivalitou 
orgánov československého spravodajstva a nezabezpečenie vzájomnej informovanosti 
na dostatočnej úrovni. Potrebná centralizácia informačnej služby napriek početným 
jednaniam nebola do zániku Československa v roku 1939 uskutočnená.24 Istá kooperácia 
bola dosiahnutá v roku 1936, no nie pre spravodajské potreby, ale z dôvodov mobilizácie 
a obrany štátnych hraníc. V pohraničí boli z četníctva, finančnej stráže, vojenských 
jednotiek a polície vytvorené na vojenskom základe a pod velením dôstojníkov armády 
Stráže obrany štátu.25 V tom istom roku sa podarilo ukončiť aj nejednotnosť v samotnej 
polícii v rámci celého Československa, keď bola vyňatá spod právomocí lokálnych 
politických úradov (aj v nemeckom pohraničí). Slovenska sa to netýkalo, pretože tu bola 
policajná správa prebudovaná od základov už po vzniku Československa. Organizácia 
polície na Slovensku po celý čas slúžila ako vzor, podľa ktorého sa mala zreformovať 
polícia aj v západnej časti republiky.26 Medzi odbočkami a policajnými úradmi dochádzalo 
k sporom pre kompetencie, ktoré ministerstvo vnútra plánovalo vyriešiť reorganizáciou 
spravodajskej ústredne a za tým účelom vypracovalo v roku 1936 návrh prijatý 

21 [cit.15. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1920/1391920.pdf>.
22 [cit.15. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1923/0231923.pdf>.
23 MORAVEC, ref. 1, s. 3537.
24 Tamže
25 KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Základné zásady obrannej koncepcie Československa. 
In HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska IV. 
(1914-1939). Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 184. ISBN 8088842050.
26 MACEK, ref. 7, s. 3436.



39

VOJENSKÁ HISTÓRIA

československou vládou, ktorý už nestihol schváliť parlament. Policajné riaditeľstvo 
po prenesení svojho sídla do Prešova po Viedenskej arbitráži prevzalo materiál zrušenej 
spravodajskej ústredne.27 

Komunikácia s četníctvom, ktoré patrilo tiež pod Ministerstvo vnútra a malo na starosti 
vnútornú bezpečnosť štátu, bola sťažená faktom, že informácie boli spravodajskej odbočke 
v Košiciach zasielané prostredníctvom Zemského četníckeho veliteľstva v Bratislave. 
Aj pri samotnom vyšetrovaní dochádzalo k jeho komplikovaniu pre nezainteresovanosť 
četníctva do prípadu. S četníctvom bola polícia a spravodajská služba v kontakte 
najčastejšie. Okrem poriadkovej služby vykonávalo četníctvo aj pátranie prostredníctvom 
Četníckeho oddelenia na Policajnom riaditeľstve v Prahe, ktoré podliehalo priamo 
ministerstvu vnútra. V roku 1937 malo 40 príslušníkov a pátracie stanice boli od roku 
1928 aj pri niektorých okresných četníckych veliteľstvách.28 Finančná stráž bola rovnako 
ako četníctvo organizovaná vojensky a mala na starosti colný dozor. Na obrane štátu 
sa prakticky spolupodieľala až po vzniku Stráže obrany štátu, aj keď tomu malo byť 
podľa zákona z roku 1930 skôr. Zákon o Stráži obrany štátu z roku 1936 jej zostavením 
poveril finančnú stráž, četníctvo, policajnú a obecnú stráž a stráže ostatných príbuzných 
strážnych služieb. Bola organizovaná podľa vojenského vzoru a mala predovšetkým 
udržovať neporušiteľnosť hraníc, ale aj zasahovať proti zločincom.29

Najväčšiu zodpovednosť za spravodajskú službu štátu mala armáda. Ofenzívnemu, 
defenzívnemu (ochrana pred vyzvedačmi a pred rozkladnými tendenciami v armáde) 
a taktickému (správy od vojska v poli) spravodajstvu sa venovala II. sekcia zemského 
vojenského veliteľstva. A aj divízie mali spravodajskú, II. sekcie na štábe, a pluky 
mali svojho spravodajského dôstojníka.30 Na Slovensku (v Bratislave a Košiciach) 
a v Podkarpatskej Rusi od apríla 1919 do októbra 1922 existovala vojenská polícia, 
ktorej časť agendy prevzali civilné policajné úrady vrátane zadržania vojenských osôb 
československej armády aj uniformovaných vojakov cudzích armád, a pátrania po 
zbehoch a vojakoch so zatykačom. Armáda bola povinná pomáhať polícii pri zákrokoch 
vo vojenských priestoroch.31 Spravodajská odbočka polície mala povinnosť spolupracovať 
s armádnymi zložkami, vyšetrovať dezercie a prípady vojenskej zrady.32

Spolupráca medzi bezpečnostnými orgánmi sa neriadila podľa direktív alebo usmernení, 
odlišovala sa podľa okolností a závisela od osobných kontaktov zainteresovaných osôb. 
Sporadické snahy – výzvy vyšších orgánov na úrovni ministerstiev pre podriadených 
vyzývajúce na spoluprácu, nemali veľký ani konkrétny účinok. V prípade nami sledovanej 
spravodajskej odbočky v Košiciach sa vcelku úspešne vyvíjala spolupráca s colnou 
a pasovou kontrolou, o niečo menej s četníctvom, od ktorého informácie odbočka dostávala 
okľukou cez ústredné orgány. Korektná kooperácia sa vyvinula so Zemským vojenským 
veliteľstvom v Košiciach a divíznym súdom v Košiciach. Spolupráca s vojenskými 
kruhmi sa týkala predovšetkým aktualizácie údajov v zoznamoch dôstojníkov bývalej c. 

27 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, inventár. HARČAR, Anton. Žil som v Košiciach. Bratislava : Lúč, 
2003, s. 131. ISBN 8071144398. MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri 
Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. Mat301.
28 MACEK, ref. 7, s. 5262.
29 MACEK, ref. 7, s. 111114.
30 MORAVEC, ref. 1, s. 2327.
31 MACEK, ref. 7, s. 116.
32 OLEJNÍK, Milan. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych 
orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 – 1929). Košice 2011, s. 9. ISBN 9788089524044. 
[cit.15. 07. 2016]. Dostupné na internete: <http://www.svusav.sk/data/uploads/publikacie/milan_
kniha.pdf>.
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k. armády, ale aj spolupráce pri zabezpečovaní defenzívnej spravodajskej výpomoci pri 
vojenských presunoch a manévroch.33

Roztrieštenosť bezpečnostných orgánov okrem nižšej efektivity defenzívnej a ofen
zívnej spravodajskej činnosti prinášala aj nežiadúcu rivalitu vyúsťujúcu do častých 
kompetenčných sporov. Tie sa vynárali ako vedľajší efekt pri mnohých prípadoch, kde 
vyšetrovanie narážalo na kompetenciu iného orgánu resp. požadovaná spolupráca zďaleka 
nedosahovala želaný efekt. Na nižšej úrovni, kam priamo nesiahal zápas politických strán, 
mala rivalita profesijný charakter. Spolupráca polície s četníctvom musela byť prikázaná 
ministerstvom vnútra. Najsilnejšiu pozíciu v spravodajských službách mala armáda a jej 
spravodajstvo, čo dávala aj zreteľne najavo. Služby četníctva hlavne v pohraničí sa veľmi 
cenili pre znalosť miestnych pomerov a pre množstvo lokálnych kontaktov. Okrem toho 
spravodajstvo tak polície, ako aj armády, využívalo služby personálu iných úradov, ako 
colnej a lesnej správy alebo pošty.34

Spory sa týkali predovšetkým defenzívnej oblasti, keď sa prenášala zodpovednosť 
z jednej strany na druhú za neschopnosť zastaviť infiltráciu Slovenska agentmi 
pracujúcimi hlavne pre Maďarsko. Polícia požadovala prísnejšie tresty a skrátený 
proces za vyzvedačstvo, armáda nepredlžovanie povolení pre cestovanie u dôstojníkov 
maďarskej armády. Kritika smerovala aj na pohraničné, hlavne colné orgány, a pre 
vpúšťanie osôb aktívnych v iredentistických spolkoch (hlavne Levente) prichádzajúcich 
z pohraničia Maďarska.35

Zvláštny vzťah sa vyvinul medzi políciou a tlačou – na jednej strane symbióza, na 
strane druhej kontrola miestami presahujúca do cenzúry. Polícia častokrát dostala podnet 
pre vyšetrovanie práve novinovým článkom, aj keď sa stávalo, že tvrdenie sa nepotvrdilo. 
Výzvy na riešenie problémov v spravodajskej oblasti pomohli upriamiť pozornosť 
na prehliadané nedostatky v bezpečnosti.36 Tlač v Československu kvôli atraktívnosti 
témy poukazovala na spôsoby a rozsah maďarskej špionáže na Slovensku. Štátnymi 
úradmi boli zvyčajne posudzované ako prehnané, nepravdivé a lživé.37 Tiché využívanie 
služieb tlače malo význam okrem zdokumentovaného defenzívneho hľadiska aj pre 
ofenzívne účely krytím spravodajcov ako redaktorov novín a korešpondentov pre účely 
(vojenského) ofenzívneho spravodajstva. Indiskrétnosť domácej tlače bola dôvodom 
pre zásah vyšších úradov, aby sa venovala väčšia pozornosť tlačovým prehliadkam 
v prípade uvádzania informácií vojenského rázu a správ o strategických podnikoch, 
tiež pri citovaní celých textov zabavených letákov slovenskej iredenty. Bolo zakázané 
uvádzať výsledky volieb do závodných výborov v zbrojárskych závodoch, informovať 
o nových stavbách železníc a zbrojárskych závodov, o vojenskom zaradení vojakov
športovcov, o počte odvedených a neodvedených brancov a o továrňach pracujúcich 
na dodávkach pre zbrojný priemysel. Rovnako aj zemepisný ústav mal zakázané takéto 
objekty zaznačovať do máp.38

33 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS843.
34 MORAVEC, ref. 1, s. 55.
35 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS612.
36 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS712, 6.
37 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZUS275.
38 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS101.
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Tlač autonomistických strán, národnostných menšín, komunistov a iných radikálnych 
politických skupín bola kontrolovaná z obáv pred šírením protištátnych myšlienok, aj ako 
nástroj spravodajstva uskutočňovaného napríklad cez inzerciu. Inzercia v novinách sa 
využívala na vysielanie dohodnutých signálov alebo na šifrovanie správ v rámci krajiny 
aj do zahraničia. Iný spôsob popisuje prípad z roku 1930, keď sa konalo letecké cvičenie 
na Morave. Niektoré nemecké noviny požiadali dopisovateľov, aby im zaslali údaje 
o lietadlách. Následne ich však neuverejnili, ale poskytli ich maďarskému vyslanectvu 
v Prahe pre potreby maďarskej spravodajskej služby.39 Mimo toho mala košická 
polícia informácie o vytvorení nového fotografického oddelenia u svojho policajno
spravodajského oponenta v Miškovci, ktoré školilo agentov a vysielalo ich do Tatranskej 
Lomnice a na iné miesta na Slovensku, aby odfotili strategické a dopravné zariadenia. 
Snímky mali potom odoslať do Maďarska cez Poľsko.40

Najväčší tlak minimálne do začiatku 30. rokov vyvíjalo proti Československu Maďarsko. 
Aj v Maďarsku bola spravodajská služba do veľkej miery decentralizovaná a okrem 
úradov sa na nej podieľali na takmer dobrovoľníckej báze aj viaceré iredentistické spolky. 
Vo všeobecnosti sa Maďarsko prostredníctvom svojich spravodajských služieb snažilo 
dosiahnuť súčasne viacero cieľov. Informácie, ktoré sa maďarská spravodajská služba snažila 
získať, mali rôzny charakter a vychádzajúc z poznatkov z archívu košickej spravodajskej 
odbočky, týkali sa organizácie a rozmiestnenia vojenských posádok, početného stavu armády 
a zálohy, spôsobu prevedenia mobilizácie, aktuálneho počtu brancov, výzbroje, vojenských 
pevností a zbrojárskeho priemyslu. Pre obranu štátu bolo takisto nutné zabrániť prenikaniu 
informácií o bezpečnostných orgánoch, teda o organizácii polície, četníctva, vojenského 
spravodajstva, pohraničnej pasovej a colnej správy. Za tým nasledovali údaje o politikoch, 
nálade obyvateľstva, úradníkoch a osobách na dôležitých postoch, významných priemyselných 
podnikoch a škandalózne informácie z afér protimaďarského alebo protislovenského 
charakteru s cenným propagandistickým využitím. Z mnohých zdrojov, hlavne od zbehov 
alebo zadržaných agentov maďarskej spravodajskej služby, ale aj od pohraničnej stráže 
a lojálnych osôb prichádzajúcich z ciest do Maďarska, sa mohli československé orgány 
presvedčiť o dobre riadenej a organizovanej špionáži, vďaka ktorej maďarská strana 
disponovala kvalitnými informáciami o situácii za československými hranicami.41

Spravodajská služba všeobecne bola zameraná v prvom rade na informácie vojenského 
charakteru, ofenzívna na ich získanie a defenzívna na ich ochranu. Kým ofenzívne 
spravodajstvo bolo vecou predovšetkým armády, obranné úkoly mala na starosti polícia 
a osobitne jej spravodajská ústredňa. Pre spomínané kompetenčné spory a nevyjasnenú 
štruktúru spravodajstva v Československu polícia chránila vojenské informácie zvonku, 
mimo armádu. Tvorila pomocný orgán, ktorý mal odhaľovať špionáž v samotnej armáde. 
Pri riešení niektorých prípadov bola pozvaná, aby viedla vyšetrovanie ako nestranný 
orgán.42 Širšie právomoci využívala pri sledovaní cudzích armádnych príslušníkov 
prichádzajúcich do Československa a tiež voči príslušníkom armády mimo ich službu. 
Polícia tiež strážila informácie pred vynášaním, či už prostredníctvom tlače alebo 
pozorovaním vojenských manévrov, transportov, mobilizácie a nástupu na brannú službu. 

39 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS629.
40 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. M6398, ZÚS618.
41 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS278.
42 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS712, 6.
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Polícia pritom vyžadovala spoluprácu od miestnych četníckych staníc a od novinárov, aby 
nezverejňovali informácie týkajúce sa armády. Príkladom spolupráce môže byť rok 1935, 
v ktorom spravodajská ústredňa košickej polície vyzvala policajné komisariáty a četnícke 
stanice na zvýšenú opatrnosť počas nástupu brancov na službu. Spätne dostala hlásenie 
z Čopu, ktoré sa týkalo spomínaného nástupu nováčikov na brannú službu a ich prevozu. 
Súčasťou sledovania bola nálada brancov, ktorá bola vyhodnotená ako optimistická, 
dokonca aj medzi maďarskými brancami. Pozornosť však mali tieto úrady upriamiť na 
sledovanie odvodov. Preto boli počas toho pozorne sledovaní miestni maďarskí úradníci 
aj cudzinci.43 Priamemu pozorovaniu pri nástupe nováčikov na brannú službu bolo 
potrebné zabrániť hlavne na miestach ich koncentrácie, teda na železničných staniciach.44

So všeobecnou brannou povinnosťou súvisel citlivý národnostný problém. Štátne úrady 
ani armáda nemali voči príslušníkov týchto menšín veľkú dôveru. Pri reštrukturalizácii 
armády po 1. svetovej vojne nesplnilo kritérium politickej a jazykovej spôsobilosti 
približne 60 % dôstojníkov bývalej c. k. armády. Pri vytváraní nového dôstojníckeho 
zboru boli preferovaní Česi, a Slováci mali len miernu početnú prevahu oproti iným 
menšinám. Odzrkadľovalo to aj národnostné zloženie poslucháčov Vojenskej akadémie 
v Hraniciach, kde v období rokov 1922 – 1930 bolo zo Slovenska 74 Slovákov, 36 Nemcov 
a len 4 Maďari.45 V československom parlamente prebiehala do roku 1920, keď bol prijatý 
branný zákon, diskusia, či a do akej miery sa má povinná vojenská služba vzťahovať aj na 
menšiny.46 Kvôli menšinám sa zaviedol aj exteritoriálny spôsob doplňovania vojskových 
telies – nástup záloh a mobilita plukov. Posádky na Slovensku mali mať najmenej podiel 
Čechov a Slovákov, v skutočnosti dosahovali podiel na úrovni 70 %, zvyšok tvorili 
Nemci. Maďari mohli vykonávať vojenskú službu len v českých krajinách.47

Osobitnú kapitolu tvorila protištátna aktivita komunistov, miestami sprevádzaná aj 
vojenskou špionážou. S touto aktivitou bola previazaná sovietska špionáž, no rozsahom 
a intenzitou nedosahovala také rozmery ako maďarská a nemecká špionáž. Komunisti 
sa agitáciou za pacifizmus snažili oslabovať armádu, napríklad distribúciou časopisu 
Voják (Der Soldat, Katona). Vojakom bola preto zakázaná účasť v protištátnych stranách 
a spolkoch. V jednom zdokumentovanom prípade sa komunisti okrem agitácie pokúsili 
aj o krádež vojenského materiálu. Polícia v Košiciach odhalila v marci 1923 pokus 
komunistov vylúpiť sklad zbraní, obsadiť verejné budovy a kasárne v Levoči.48 Napriek 
tomu bola do roku 1930 ich činnosť na okraji záujmu československého spravodajstva, aj 
pre zamestnanosť Sovietskeho zväzu. vnútroštátnymi problémami, čo znamenalo slabšiu 
podporu pre Komunistickú stranu Československa (KSČ). V armáde sa však presadili 
protiopatrenia voči agitácii komunistov. Každý nováčik bol pred vstupom do armády 
preverený políciou, či nie je členom komunistickej strany alebo jej sympatizantom. Na 

43 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. Mat242.
44 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. Mat242.
45 ČAPLOVIČ, Miloslav. Unifikácia čs. armády a jej výsledky na Slovensku. In HRONSKÝ, 
Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska IV. (1914-1939). 
Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 148. ISBN 8088842050. KRIVÁ, Anna. Slováci 
v dôstojníckom zbore čs. armády. In HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. 
Vojenské dejiny Slovenska IV. (1914-1939). Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 150. ISBN 
8088842050.
46 ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 141.
47 Tamže, s, 146.
48 ČAPLOVIČ, Miloslav. Branné organizácie v Československu 1918-1939. Bratislava : 
Ministerstvo obrany SR, 2001, s. 2627. ISBN 8088842514.
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základe toho neboli pridelení k niektorým útvarom ako letectvo, delostrelectvo, spojovacie 
vojsko, neboli povyšovaní a boli navyše pod stálym dozorom.49 Košická spravodajská 
odbočka bola v roku 1931 upozornená na zvýšenú komunistickú aktivitu v továrňach 
a podnikoch. Dôvodom bola skutočnosť, že KSČ od svojich členov požadovala získanie 
plánov, na základe ktorých by sa mohli stavať továrne v Rusku.50 Prípad komunistu 
Jozefa Mičudíka, ktorý sa týkal vynášania informácií a patentov zo zbrojárskych 
podnikov a v ktorom bol zainteresovaný aj spravodajský agent Imrich Sucký, dopĺňa 
obraz o tejto aktivite komunistov.51 Armáda ponechávala na polícii kontrolu strategických 
podnikov, predovšetkým zbrojárskych. Keďže táto vec nebola osobitne riešená na vládnej 
úrovni, problém ostal v nezmenenom stave, čo znamenalo, že ochranu zabezpečovali 
predovšetkým samotné podniky.52 Sprísnenie v ochrane armády, jej budov a tiež dôležitých 
podnikov priniesol zákon č. 131/1936 z 30. apríla, ktorý stanovoval hraničné ochranné 
pásmo 25 – 30 km, kde stavebná činnosť musela byť vojensky úradne schválená a tiež 
zamestnanci v podnikoch dôležitých pre obranu štátu mali byť preskúmaní z hľadiska ich 
štátnej spoľahlivosti.53

Pomerne často sa košická polícia a jej spravodajská odbočka stretávali s ponukou 
špionáže, z obavy pred agentmi – provokatérmi po preverení tieto návrhy končili 
zvyčajne odložené ad acta. V jednom prípade, ktorý sa týkal aj generála Radola Gajdu,54 
veliteľa divízie v Košiciach, sa v roku 1924 na polícii ohlásil istý agent „na voľnej 
nohe“, ktorý predtým pôsobil v službách maďarskej spravodajskej služby. Podľa 
vlastného udania sa snažil nájsť prácu u košických komunistov. Tí mu mali ponúknuť 
peniaze za zastrelenie R. Gajdu. Komunisti vybrali kaviareň Slávia, pretože tam sa 
mal odohrať incident medzi generálom a čašníkom – komunistom, ktorého kvôli 
tomu následne prepustili. Polícia preverovala pravdivosť udania, no o výsledku nie je 
v spisoch odbočky už žiadna zmienka.55

Defenzívna činnosť začínala elimináciou vstupu podozrivých osôb do Československa. 
Pri kontrole vstupu a evidovaní víz tvorila polícia pomocný, ale dôležitý orgán. 
Zostavovanie zoznamov neprijateľných osôb pre udelenie víz si vyžadovalo spoluprácu 
medzi ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom spravodlivosti, československým 
veľvyslanectvom v Budapešti a Ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska, 
ktorá bola dohodnutá až v roku 1925. Týkala sa zavedenia lístkovej evidencie na 
budapeštianskom veľvyslanectve. Podľa závažnosti boli vytvorené viaceré skupiny 
osôb – potenciálnych žiadateľov o víza. Na prvom mieste boli významné a podozrivé 
osoby, v druhej skupine boli kňazi od hodnosti dekana vyššie, ktorým mali byť dovolené 
len čisto súkromné dôvody pre vstup do Československa, v tretej skupine boli členovia 
reholí. Udelenia víza malo veľvyslanectvo nahlásiť miestnym úradom v Československu, 
aby bol ich pohyb po krajine monitorovaný.56

49 MORAVEC, ref. 1, s. 4654.
50 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS721.
51 MEDVECKÝ, ref. 4, s. 1819.
52 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS721.
53 KRIVÁ, ref. 25, s. 183.
54 STEHLÍK, Eduard. Srdce armády. Generální štáb 1919 – 2009. Praha : Ministerstvo obrany 
ČR, 2009, s. 17. ISBN 9788072785155.
55 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS695.
56 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS92.
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V neskoršom období sa stretávame s výzvami zo strany Krajinského úradu ostatným 
štátnym úradom vrátane košickej spravodajskej odbočky, v ktorých úrad žiadal 
o vypracovanie zoznamov osôb, ktorým sa nemá povoliť vstup do Československa. 
Ústredná databáza totiž neexistovala. Popri tom je možné pozorovať presun dôležitosti, 
aký štátne orgány a polícia spočiatku prisudzovali aristokracii a kléru, na významných 
členov iredentistických spolkov a dôstojníkov. Týmto skupinám sa víza nemali vydávať. 
Vypracovať podrobné zoznamy týchto osôb bolo úlohou polície. Vyžadovala sa detailnosť, 
aby sa zabránilo zámenám identít. K týmto omylom dochádzalo veľmi často z dvoch 
hlavných dôvodov: kvôli chybnému prepisu mena a kvôli nesprávnej identifikácii osôb 
v spisoch.57 Podľa nariadenia z roku 1929 nesmeli byť na Slovensko vpustené výpravy 
maďarských vysokoškolských spolkov, Maďarského karpatského spolku, skautov, 
Levente, Krajinského obranného spolku (MOVE), spolku Orol ani iných podobných 
maďarských organizácií. V prípade zájazdov iných spolkov musel byť predložený presný 
program a každá takáto výprava mala byť nahlásená Krajinskému úradu.58

V čase hospodárskej krízy boli v roku 1931 prijaté protiopatrenia voči očakávanému 
prílevu prepustených vojakov a dôstojníkov z maďarskej armády, od ktorých sa očaká
valo, že budú v Československu hľadať prácu. Mali byť sledovaní a vypočúvaní 
spravodajským dôstojníkom, ako keby šlo o vojenských zbehov. Pobyt im však mal byť 
odopretý, rovnako ako aj práca, a to z dôvodu veľkej nezamestnanosti v Československu 
a nebezpečenstva špionáže.59

Zodpovednosť za vpustenie protištátnych spolkov do istej miery ležala aj na pohraničnej 
pasovej kontrole, ktorá sa v prípade vedomosti o protištátnej činnosti dotyčných osôb 
nemala riadiť platnosťou víza.60 Týmto staniciam sa odporúčalo, aby si zostavili zoznam 
cvičiteľov Levente alebo významnejších členov iných podobných spolkov z maďarského 
pohraničia. Následne mali tieto zoznamy poskytnúť aj veľvyslanectvu v Budapešti kvôli 
udeľovaniu víz.61

Po rozpade monarchie hranice rozdelili rodiny a narušili príbuzenské zväzky. Nie malá 
časť cestujúcich do Československa uvádzala práve návštevu príbuzných ako hlavný 
dôvod. To znamenalo komplikáciu pre defenzívnu službu kvôli možnej (aj dokázanej 
špionáži) a šíreniu propagandy počas týchto návštev. Príbuzenské zväzky boli nielen 
vhodnou zámienkou pre cestovanie do ČSR, ale aj pre získavanie informácií a nových 
informátorov.62 Aj keď sa československé bezpečnostné orgány snažili zredukovať 
vydávanie povolení na víza na minimum, záujem v podobe žiadostí o víza bol aj tak veľký. 
Zemské vojenské veliteľstvo v Košiciach viackrát vyzvalo políciu a četnícke stanice, aby 
ho vždy informovali o pohybe a správaní maďarských dôstojníkov, ktorí víza dostali, 
a rovnako o ich aktivite počas poslednej návštevy. V súvislosti s návštevami maďarských 
dôstojníkov u svojich príbuzných na Slovensku dochádzalo aj ku kontroverziám. Vojenské 
úrady vyčítali civilným úradom (Krajinský úrad, veľvyslanectvo v Budapešti), že pre 
tieto osoby vydávali povolenie (a následne ho aj predlžovali) napriek ich negatívnemu 

57 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS92.
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stanovisku. Podľa správy náčelníka štábu 1. horskej brigády v Ružomberku, majora 
Františka Hájka63 z roku 1929, išlo pravdepodobne o vyzvedačov, ktorí sa snažili 
presvedčiť aj vojakov československej armády na spoluprácu alebo na zbehnutie do 
Maďarska.64 Napriek tomu civilné úrady a ani polícia nepokladali túto hrozbu za akútnu.

Do akej miery bola defenzívna spravodajská služba úspešná, sa môžeme domnievať 
z viacerých prameňov, ktoré odhaľujú kvalitu informácií získaných maďarskou spravo
dajskou službou od zadržaných spravodajcov, resp. vďaka československej špionáži. 
O veľkom rozsahu a širokej sieti maďarskej spravodajskej služby v Československu sa vo 
svojej autobiografii zmienil aj František Moravec, popredná osobnosť československej 
vojenskej spravodajskej služby. Jeho vyjadrenia je však potrebné brať s rezervou. Veľkú 
časť maďarskej špionáže proti československej armáde sa podarilo odhaliť v roku 1936 
vďaka zachyteniu korešpondencie maďarského vojenského attaché v Prahe určenej 
maďarským agentom v Československu. Na základe toho objavili šesť tajných vysielačiek 
a tri mobilizačné vysielačky (jedna bola u štátneho úradníka v Košiciach), ktoré mali byť 
spustené v čase mobilizácie. Vďaka tomu bolo zatknutých približne 253 agentov rôznej 
dôležitosti a ďalší boli využití pre spoluprácu s československou spravodajskou službou. 
Mobilizační agenti boli zatknutí počas septembrovej mobilizácie vojska v roku 1938.65

Spôsob získavania informácií vojenského charakteru odkrýva aj kauza Goldmann 
a spol., kde sa podplácaním a tiež infiltráciou konfidentov snažil agent tieto informácie 
získať. Podľa informácií úradov mal maďarský agent Pavol Goldmann v roku 1929 
za peniaze od maďarského ministerstva honvédov získavať informácie o vojenských 
záležitostiach štátu. Podľa správy Spravodajskej ústredne v Prahe mal vytvorenú sieť 
informátorov vo viacerých mestách na Slovensku, okrem iných aj v Košiciach. Na získanie 
informácií vojenskej povahy využil gamblerstvo istého vojaka v Trnave a za informácie 
za neho splácal dlhy. Okrem toho mal tento agent zabezpečiť pašovaný dovoz strojov 
z Poľska na falšovanie československých bankoviek. Ďalej kvôli získaniu železničných 
plánov dosadil na úrady v Malackách a Kútoch za sluhu svojho spolupracovníka. Do jeho 
činnosti patrila aj provokačná propaganda, keď sa mal postarať o to, aby boli v Bratislave 
vytlačené a potom rozšírené letáky o „maďarských zverstvách“. To by potom maďarskej 
strane slúžilo ako dôkaz pre Spoločnosť národov, že v Československu sa rozširuje 
klamlivá protimaďarská propaganda. V súvislosti s touto kauzou sa do podozrenia dostal 
aj šermiarsky spolok v Košiciach, ktorý mal vykonávať špionážnu činnosť v prospech 
maďarského spravodajstva.66

Vojenskú špionáž vykonávali aj niektorí osobitní pridelenci maďarského vyslanectva 
v Prahe, ktorí neboli vedení v oficiálnom zozname vyslanectva. Zbierali informácie 
na Slovensku a podľa zistení sa venovali aj vybudovaniu siete agentovrezidentov na 
východnom Slovensku.67 Na dosadenie špiónov do československej armády a spravo
dajstva používalo maďarské spravodajstvo pomerne často ako agentovprovokatérov 
fingovaných zbehov maďarskej armády, ktorí v Československu požiadali o udelenie 
azylu a neskôr sa ponúkli československej spravodajskej službe za agentov. Podľa 

63 LÁNÍK, Jaroslav (Ed.). Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha : 
Ministerstvo obrany ČR, 2005, s. 86. ISBN 8072782339. STEHLÍK, ref. 54, s. 20.
64 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS94, ZÚS612.
65 MORAVEC, ref. 1, s. 121132.
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správy istého agenta pracujúceho pre československé vojenské defenzívne spravodajstvo 
v jednom prípade získala v krajine azyl dvojica maďarských agentov. Jeden u nich sa 
usadil pri hraniciach a druhý sa vrátil do Maďarska. Tam ho vo fingovanom procese 
potrestali, aby sa druhý agent stál dôveryhodnejším pre československé bezpečnostné 
orgány. Potom na základe poverenia vstúpil do služieb 11. pešej divízie v Košiciach, 
odkiaľ cez dohovorenú spojku vynášal materiál. Mal na starosti aj kontrolu menej 
spoľahlivých, tzv. brigádnych a colných maďarských agentov.68 

Vydanie zatykaču ako spôsobu krytia agentov potvrdzujú viaceré správy. Na tento 
postup, ktorý používala aj poľská spravodajská služba, upozorňoval v roku 1932 Krajinský 
úrad. V prípade, že sa agenti nevrátili do istého času z Československa, bol na nich vydaný 
zatykač. Krajinský úrad zároveň zakázal četníckym staniciam vydávať zadržané osoby 
poľskej strane napriek tomu, že Poliaci poukazovali na spôsobené prieťahy v súdnom 
procese.69 Menej šikovných maďarských agentov odhaľovali aj nižšie orgány na okresnej 
úrovni, a to podľa prehnaného správania, keď po príchode na Slovensko kritizovali 
pomery v Maďarsku. Po ich žiadosti, aby boli nasmerovaní na francúzsky zastupiteľský 
úrad s úmyslom vstúpiť do cudzineckej légie, sa snažili nakoniec ponúknuť svoje služby 
československému spravodajstvu.70

Metódy používané pri získavaní nových konfidentov svedčili o veľkej opatrnosti 
a zároveň o dobrej znalosti trestného práva nepriateľského štátu. Vojenský súdno
znalecký posudok (v prípade Molnár a spol.) o maďarskej vojenskej špionáži na 
východnom Slovensku konštatoval jej veľký rozsah. Najímanie bolo prevádzané bez 
svedkov a novému agentovi boli z viacerých dôvodov zverené najprv len nedôležité 
informácie. Pre prvé úlohy musel novozískaný agent cestovať do Maďarska, aby boli 
pripadne vyzradení len tí, ktorí sú z Maďarska a podliehajú maďarským zákonom. 
Prevedenie cez hranice mala urobiť osoba nezapojená do špionážnej siete, aby po zadržaní 
mohli byť súdení len za ilegálny prechod cez hranice. Tento spôsob bol označený za 
typický pre maďarskú prax najímania agentov.71 Pre vyzvedačstvo boli využívaní aj 
pašeráci, ktorí po zadržaní maďarskou políciou výmenou za beztrestnosť boli zaviazaní 
k spolupráci s maďarskou spravodajskou službou. Väčšinou šlo o osoby z pohraničia, 
ktoré mohli vyzradiť len obsadenie a polohu pohraničných úradov. Československé úrady 
predpokladali, že sú tieto informácie maďarskému spravodajstvu už dobre známe. Bola 
však potrebná priebežná aktualizácia týchto údajov. Služby pašerákov sa dali využiť aj 
pri presune osôb a dôležitého materiálu cez hranice.72 

Pohraničné orgány (pohraniční četníci, finanční strážnici a colníci), tvoriace prvú 
prekážku pri útoku na Slovensko, boli predmetom špionáže ich maďarských kolegov, 
ktorí mali zistiť všetky podrobnosti, ideálne kompromitujúce, ktoré by mohli byť použité 
na vydieranie.73 Ak pri monitoringu vojenských cvičení maďarskej armády pri hraniciach 

68 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS64.
69 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS639.
70 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
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s Československom polícia spozorovala aj rekognoskáciu československého pohraničia 
maďarskými dôstojníkmi, ktorá niekedy vojenským cvičeniam predchádzala, okamžite to 
vyvolalo obavy, či namiesto manévrov maďarskej armády nedôjde k vojenskému útoku 
proti Československu.74

Na výrobu falošných dokladov a tiež získanie informácií o organizácii armády 
využívala maďarská špionáž údaje z vojenských knižiek, ktoré zabezpečovala pohraničná 
stráž od vojakov československej armády pre prechode hranicami. Vojaci preto dostali 
zákaz s platnosťou od roku 1936 tieto knižky komukoľvek ukazovať.75 Na falšovanie 
dokladov využívali maďarské úrady podľa informácií polície aj skutočnosť, že mnohí 
ľudia žijúci v Maďarsku sa narodili na Slovensku. V ich mene požiadali o zaslanie 
krstného listu, ktorý im po doručení odobrali. Problém s financovaním agentov počas 
hospodárskej krízy riešili maďarské orgány ich odosielaním do Československa na dlhé 
obdobie bez žiadnej materiálnej podpory, opatrených len falošnými dokladmi.76

Predmetom špionáže boli okrem vojenských objektov a útvarov aj československé 
polovojenské spolky. Uskutočňovali predvojenský výcvik a s ich pomocou sa rátalo aj pri 
mobilizácii. Ich význam narástol najmä v druhej polovici 30. rokov.77 Spomedzi týchto spolkov 
vyčnieval Sokol (Československá obec sokolská), ktorý už viackrát poskytol svoje služby 
Československu, hlavne počas prvých mesiacov jeho existencie. V prostredí spravodajských 
služieb bol považovaný za lepšie organizovaný a vycvičený, ako napr. podobná organizácia 
v Maďarsku. Jedným z hlavných dôvodov bol princíp dobrovoľnosti, čím sa odlišoval od 
Levente. Pre jeho akcieschopnosť sa o spolok Sokol zaujímala aj maďarská spravodajská 
služba, konkrétne najviac o výcvik (či je aj so zbraňou) a o mená funkcionárov.78

Pomerne málo známou kapitolou v dejinách československej spravodajskej služby sú 
hrozby atentátov. Vedeckej verejnosti sú známe pokusy o vyvolanie chaosu prostredníctvom 
nastražených výbušnín v Bratislave na sklonku krátkej existencie slovenskej autonómie, 
ktoré boli dielom nemeckých diverzných skupín. Inak sa atentátmi preslávili skôr rôzne 
nacionalistické hnutia na Balkáne. Snaha radikalizovať maďarské obyvateľstvo na južnom 
Slovensku hlavne zo strany maďarských iredentistických spolkov sa vo všeobecnosti 
nevydarila. Napriek tomu polícia zaregistrovala dva pokusy z 20. rokov 20. storočia. 
Ústrednú rolu v maďarských plánoch na revíziu zohrávala armáda a vojenské riešenie 
obnovy Uhorska. Všetky ostatné aktivity od podpory slovenskej iredenty cez propagačnú 
činnosť až po atentáty predstavovali prípravnú, respektíve okrajovú zložku celej 
revizionistickej politiky. Keďže zahraničnopolitické okolnosti bránili maďarskej vláde 
v samostatnej akcii, celá ostatná činnosť bola odsúdená na vyčkávanie a postupom času 
strácala na intenzite, hlavne po roku 1929. Z hľadiska rozsahu a množstva podporných 
aktivít vynikali 20. roky, ktoré sa dali prirovnať len k obdobiu krátko pred Viedenskou 
arbitrážou na sklonku 30. rokov. Dosvedčuje to aj malá vzorka pripravovaných atentátov, 
ktoré odhalili československé bezpečnostné orgány a v spisoch spravodajskej odbočky 
máme o nich zmienku, a to napriek tomu, že maďarská spravodajská služba mala na túto 
činnosť vyhradené jedno celé, tzv. atentátne oddelenie.
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K prvému pokusu zaregistrovanému košickou policajnou spravodajskou službou 
malo dôjsť v roku 1927. Vtedy mali byť spáchané atentáty na Tomáša G. Masaryka, 
Edvarda Beneša a niektorých bližšie nešpecifikovaných slovenských politikov. Samotné 
atentáty mal uskutočniť istý František Maté, šofér v Budapešti, a jeho spolupracovníci na 
Slovensku, no ich vina sa nepreukázala.79 Presnejšie kontúry mal mať pokus z roku 1921, 
o ktorom sa československé spravodajstvo dozvedelo až o desať rokov neskôr vďaka 
výsluchu bývalého maďarského dôstojníka. Atentát na E. Beneša, ktoré zorganizovalo 
atentátne oddelenie maďarskej spravodajskej služby, mal byť prevedený na úseku medzi 
Slancom a Kalšou pred príchodom vlaku zo Slovenského Nového Mesta. Prepadovému 
oddielu sa napriek inštruktáži a nástrojom od železničiarov z Maďarska nepodarilo 
rozmontovať koľaje a akcia sa skončila neúspechom.80

Z vojenského hľadiska je ešte zaujímavé podrobné sledovanie kreovania a skorého 
zániku maďarských légií (v materiáloch spravodajskej služby označovaných ako 
maďarskoslovenské légie, v slovenskej historiografii ako maďarskopoľské légie),81 
s ktorým súvisel aj individuálny prechod ich členov cez poľskočeskoslovenské hranice 
po ich rozpustení.82 Rozsiahlu časť agendy polície tvorilo ofenzívne spravodajstvo 
týkajúce sa pozorovania pohybu maďarských vojsk a plánovanie vojenského útoku 
Maďarska proti Československu. V našom príspevku sme sa však chceli primárne 
zamerať na defenzívnu činnosť polície týkajúcu sa vojenských záležitostí štátu. Pre 
úplnosť a na objasnenie rozsahu spravodajskej činnosti košickej polície, ktorá sa 
týkala sledovania protištátnej, a tým pádom pre štát potenciálne nebezpečnej činnosti, 
uvedieme aj ďalšie oblasti, či skôr objekty policajného sledovania. V súvislosti 
s načrtnutou ofenzívnou spravodajskou činnosťou spomenieme monitoring politickej 
situácie v Maďarsku, fungovania a štruktúry bezpečnostných orgánov v Maďarsku, 
osobitne armády, polície a ich spravodajských služieb, polovojenských organizácií 
a iredentistických spolkov v Maďarsku, monarchistického hnutia v Maďarsku 
a Rakúsku, aktivity nemeckej spravodajskej služby, poľskej podpory maďarskej 
a slovenskej iredente, aktivity zahraničnej slovenskej iredenty aj činnosti slovenských 
autonomistických politikov v zahraničí.

Potenciálne nebezpečenstvo pre obranu krajiny podľa policajného spravodajstva 
predstavovali tiež imigranti usídlení aj na východnom Slovensku. Pochádzali predovšetkým 
z Ruska83 a Nemecka. Emigrantov z Nemecka je možné rozdeliť do niekoľkých 
špecifických skupín, pričom tie najpočetnejšie predstavovali Židia, nemeckí demokrati, 

79 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. M5982.
80 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS251.
81 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. M5965.
82 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS81.
83 HARBUĽOVÁ, Ľubica. Osobnosti ruskej emigrantskej komunity v medzivojnových 
Košiciach. In Annales Historici Presovienses, 2007, roč. 7, s. 265271. ISSN 13367528. 
HARBUĽOVÁ, Ľubica – ŇACHAJOVÁ, Mária – BABOTOVÁ, Ľubica (Ed.). Osobnosti ruskej 
a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
2008, 197 s. ISBN 9788085734744. HOPTOVÁ, Luciána. Nikolaj Ivanovič Mazurkevič 
a jeho pôsobenie na východnom Slovensku. In FRANKOVÁ, Libuša – DOMENOVÁ, Marcela 
(Eds.). Spoločnosť a kultúra východného Slovenska (knižná kultúra, udalosti a osobnosti). Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 132140. ISBN 9788055512082. [cit.25. 07. 2016]. 
Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/FrankovaL2>.
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komunisti a aj nacisti utekajúci pred čistkami v straníckom aparáte. Posledná skupina 
bola najpodozrivejšia, osobitne, ak sa z nej niekto prihlásil do služieb československého 
spravodajstva.84 Činnosť Nemecka zameraná proti emigrantom bola buď likvidačného 
alebo agitačného charakteru. V prvom prípade sa snažili o ich zneškodnenie napr. 
vylákaním k hranici a únosu,85 no výhodnejšie bolo presvedčiť emigrantov na spoluprácu, 
keďže mnohí z nich mali v Nemecku príbuzných. Gestapo sledovalo korešpondenciu 
emigrantov s rodinami v Nemecku a v prípade naznačenej túžby po návrate využívalo 
ich príbuzných, či už cez korešpondenciu alebo prostredníctvom ciest do zahraničia, 
aby im tlmočili ich požiadavky. Za služby mali sľúbený návrat do Nemecka. Preto boli 
emigranti pozorne sledovaní a pre ich veľký počet aj mnohí, hlavne komunisti, z krajiny 
vypovedaní, na čo reagovala predovšetkým komunistická tlač v Československu. Proti 
ich deportáciám sa konali podpisové akcie a protestné letáky v trojjazyčnom vyhotovení 
boli rozširované po celom Slovensku. Vyššie československé úrady sa snažili nezhoršovať 
medzinárodnú reputáciu krajiny bežne označovanej za bašta komunizmu v strednej 
Európe. Tajne však policajným úradom odporúčali, aby nebránili diskrétnemu návratu 
vypovedaných emigrantov. Mnohí z nich sa preto okamžite vrátili a žili tu ilegálne, no 
pod dozorom polície.

Emigrantom, predovšetkým komunistom, pomáhal spolok Solidarita, ktorý im hradil 
bývanie a kúrenie. Stravovali sa v rodinách a mali zakázané sa politicky angažovať. 
Z ústredia kancelárie Komitétu emigrantov v Prahe boli emigranti upozornení na 
provokačné listy z Nemecka, ktoré mali povinnosť odovzdať polícii.86 Spolok Solidarita 
pre vlastnú potrebu viedol tzv. čierny zoznam podozrivých osôb – emigrantov z Nemecka, 
ktorý obsahoval 53 mien. Polícii sa podarilo tento zoznam získať. Kým v roku 1937 
evidovala polícia v Košiciach 3 až 4 emigrantov, o rok nato bolo v meste a okolí podľa 
údajov spolku (a v jeho starostlivosti) 14 osôb. Žiaden z nich nebol na spomínanom 
zozname. Keďže polícia zachytávala ich listy, zistila, že išlo o trockistov, a preto sa im 
venovala osobitná pozornosť.

Solidarita ochraňovala a skrývala aj niektorých emigrantov, ktorí boli alebo mali byť 
vyhostení. Aj v týchto prípadoch boli miestne československé úrady na odporúčanie 
vyšších úradov v Prahe a Bratislave zhovievavé. Podozrenie voči utečencom z Nemecka 
sa zvyšovalo, ak mali časté návštevy z Nemecka, ak udržiavali kontakty s osobami 
v Nemecku či s nemeckým konzulom v Košiciach. Československé spravodajstvo vedelo 
aj o zneužívaní azylu agentmi nemeckej spravodajskej služby. Podľa daných inštrukcií 
sa v prípade zadržania vydávali za politických utečencov a podľa možností sa mali 
pokúsiť o vstup do československých spravodajských služieb. S komunizmom sa prelínal 
aj prípad židovských emigrantov z Nemecka. Tí sa však v Československu mohli oprieť 
o príbuzných alebo známych a pokúšali sa pri nich aj zamestnať. Do podozrenia sa dostali 
v prípade, ak sa pohybovali v blízkosti zbrojárskych závodov. V takom prípade, aj keď 
sa nepreukázalo úmyselné protištátne konanie, boli nútení sa presťahovať.87 Samotná 
Židovská obec v Bratislave upozornila88 štátne úrady na snahu nemeckých tajných služieb 

84 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. Mat1667.
85 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS1628.
86 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. ZÚS1650.
87 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. Mat1652.
88 MVSR, Štátny archív v Košiciach, f. Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve 
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využiť Židov (emigrantov aj tých, ktorí žili v Nemecku) na špionáž výmenou za rôzne 
výhody a úľavy.89

V príspevku sme sa zamerali na tú časť defenzívnej činnosti, ktorá sa týkala 
vojenských záležitosti. S obranou krajiny ešte súvisí spravodajská služba polície, ktorá 
monitorovala činnosť vyhodnotenú ako škodlivú či potenciálne nebezpečnú, no ktorá 
súvisela s vojenskou stránkou len okrajovo. To viedlo k sledovaniu nálad slovenského 
a maďarského obyvateľstva na východnom Slovensku, k sledovaniu katolíckej cirkvi, 
šľachty, členov autonomistických, ale aj podozrivých členov tzv. štátotvorných strán na 
východnom Slovensku, politických strán menšín a komunistov, iredentistickej činnosť 
jednotlivcov aj spolkov Slovákov, Nemcov a Maďarov, aktivít spolkov, športových 
klubov a turistických organizácií z Nemecka a Maďarska na východnom Slovensku, 
povzbudzovania futbalových klubov z Maďarska zo strany domáceho obyvateľstva, 
protištátnej činnosti potulných rómskych kapiel, artistov a aj slovenských drotárov.

Ochrana vojenských záležitostí Československej republiky predstavovala kombináciu 
defenzívnej a ofenzívnej zložky spravodajských služieb štátu. Načrtli sme hlavné 
problémy, s ktorými sa museli štátne úrady vysporiadať. Uvedená agenda patrila medzi 
priority defenzívnej činnosti košickej policajnej spravodajskej odbočky. Z povahy 
činnosti spravodajských služieb nie je úplne možné zrekonštruovať detailnú podobu 
jednotlivých sledovaných prípadov. Našou úlohou bolo priblížiť jej kontúry, povahu 
a podobu defenzívnych spravodajských aktivít polície na východnom Slovensku 
s cieľom vytvorenia čo najpresnejšej charakteristiky jednak spravodajskej činnosti polície 
v Košiciach, jednak protištátnej činnosti zameranej na armádu a vojenskú ochranu krajiny 
tak, ako bola zachytená v materiáloch spravodajskej odbočky polície v Košiciach.89

P. FEDORČÁK: ZWEIGSTELLE DES GEHEIMDIENSTES GEGEN SPIONAGE IN KOŠICE 
IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

Im Vordergrund des vorliegenden Beitrags stehen die Konturen, der Charakter und die Formen 
von nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegen Spionage in der östlichen Slowakei. Zum einen 
wird der Versuch unternommen, eine möglichst exakte Beschreibung der nachrichtendienstlichen 
Tätigkeit der Polizei in Košice zu geben, und zum anderen die gegen die Armee und den militärischen 
Schutz der Tschechoslowakischen Republik gerichteten Aktivitäten anhand der erhaltenen Akten 
der Zweigstelle des Geheimdienstes gegen die Spionage in Košice darzustellen. Diese Behörde 
wurde 1923 errichtet. Als Grundlage zu ihrer Entstehung diente das Gesetz zum Schutz der 
Republik, das im gleichen Jahr verabschiedet worden ist. Aus den vorhandenen Dokumenten geht 
hervor, dass weder die tschechoslowakische, noch die ungarische Militärabwehr eine zuverlässige 
Leistung abgegeben haben. Die Gründe dafür lagen u.a. in der durch die Rivalität zwischen den 
einzelnen Behörden des tschechoslowakischen Nachrichtendienstes verursachte Zersplitterung der 
Kompetenzen und Aufgaben und die unzureichende Verteilung der Informationen. Trotz einiger 
Versuche und Verhandlungen konnte die erforderliche Zentralisierung des Nachrichtendienstes 
bis zur Auflösung der ČSR in 1939 nicht gewährleistet werden können. Der Großteil der gegen 
die Tschechoslowakei gerichteten Spionageaktivitäten ging bis Anfang der 1930er Jahre von 
Ungarn aus. Informationen, an denen Ungarn interessiert war, waren unterschiedlich. Sie betrafen 
hauptsächlich die Organisierung und Verteilung der Militärposten, den Personalstand der Armee 
und der Reservearmee, Durchführungsverordnungen zur Mobilisierung der Armee, den aktuellen 
Stand der Wehrpflichtigen, die Ausrüstung, die militärischen Festungen und die Rüstungsindustrie. 

v Prahe, odbočka v Košiciach, sign. Mat1654.
89 Štúdia vznikla v rámci plnenia grantových úloh VEGA 1/0212/15 Miesta pamäti Košíc II. 
(ľudia a dejiny).
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Im Interesse des Staatsschutzes war es notwendig zu verhindern, dass wichtige Informationen 
betreffend die Sicherheitsorgane, d.h. die Polizei, Gendarmerie, Militärnachrichtendienst, 
Grenzwache, Pass und Zollbehörden durchsickern. Gegenstand der ungarischen Spionage waren 
außer der Militärobjekte und Militärverbände auch die tschechoslowakischen paramilitärischen 
Vereine. Ein selbstständiges Kapitel bildete die gegen die Tschechoslowakische Republik 
gerichtete Tätigkeit der Kommunisten, die sich teilweise mit der militärischen Spionage deckte. In 
diesem Bereich war die sowjetische Spionage involviert, die allerdings vom Umfang und von der 
Intensität her weit hinter der Spionage Ungarns und auch der deutschen „dritten Reichs“ lag. Die 
Gegenmaßnahmen der tschechoslowakischen Nachrichtenbehörden beinhalteten die Verwehrung 
der Einreise von verdächtigen Personen auf das Gebiet der ČSR. Bei der Kontrolle der Einreisenden 
und der Evidenz der Visa spielte die Polizei zwar nur eine zusätzliche, aber dennoch wichtige Rolle. 
Ein potenzielles Risiko für die Sicherheit der ČSR stellten vor allem Immigranten insbesondere 
aus der Sowjetunion und aus Deutschland dar, denn die Migranten aus diesen Ländern waren nicht 
selten mit ʻbesondere Aufgabenʼ der Geheimdienste dieser Länder beauftragt.
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TECHNICKÝ ZBOR A JEHO PȎSOBENIE 
NA BOJISKÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

MILENA BALCOVÁ

BALCOVÁ, M.: Technical Corps and its Role on the Battlefields of the World War 2. 
Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 5275, Bratislava.
The published study is dealing with the issue of organization and activity of the 
Technical Corps units in 1944 to 1945. In terms of content, the study is a follow up 
to the author’s previously published contributions on the issue. The author focuses in 
detail on the creation of the organizational structure of the Technical Corps in autumn 
1944. The Technical Corps was originating on the ruins of the Slovak Army Work Force. 
Along with decomposition of the Slovak Army as a whole, its work battalions were 
practically vanishing as well. This was contributed mostly by the creation of pioneer 
construction companies where the prevailing part of the squad and command consisted 
of the members of the Work Force from the battalions in Pezinok, Podolínec and Trnava.
Military History. Slovakia. World War 2. Y. 1944 – 1945. Slovak Army, Technical Corps.

Technický zbor Ministerstva národnej obrany (TZ MNO) vznikol síce až ku koncu 
druhej svetovej vojny, avšak na priebeh jej posledných udalostí na Slovensku mal veľký 
vplyv. Bolo to najvyššie veliteľstvo v tej dobe – okrem Ministerstva národnej obrany 
(MNO). Nakoľko táto organizácia vznikla na požiadanie nemeckej strany, všetka 
moc sa sústreďovala v jej rukách.1 Slovenský veliteľ mal len obmedzenú právomoc. 
Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944 neboli slovenskí vojaci 
a dôstojníci viac dôveryhodní, a preto sa im Wehrmacht snažil obmedziť držanie zbraní 
v čo najvyššej možnej miere. Vhodnou alternatívou bolo zaradenie vojakov na technické 
stavebnoobranné práce, ktoré boli v súvislosti s rýchlym postupom frontu viac ako 
potrebné. Rastúci dopyt po pracovnej sile už nebolo možné pokryť len zostávajúcim 
torzom Pracovného zboru (Pracovný zbor národnej obrany ˗ ďalej len PZNO)2, nakoľko 
ten zaznamenal pod vplyvom udalostí od leta 1944 jednoznačný úpadok.

Základy Technického zboru vznikli hneď v októbri 1944. Začiatkom jesene 1944 
boli na žiadosť nemeckého vojenského atašé v jednotlivých slovenských posádkových 

1 Slovenská vláda musela neustále odolávať tlaku vysokých nemeckých predstaviteľov, ktorí 
sa dožadovali pokiaľ možno čo najširšieho nasadenia slovenských vojakov na opevňovacie práce. 
Zriadenie Technického zboru slovenská vláda odďaľovala od jesene 1944 a ako dôvod uvádzala 
aj to, že nemá príslušný dôstojnícky káder. Týmto chcela dosiahnuť prepustenie slovenských 
dôstojníkov z nemeckej internácie. Toto sa napokon aj stalo. Koncom novembra 1944 Nemecko 
uvoľnilo zo zajatia niekoľkotisíc slovenských vojakov s jediným zámerom – všetci musia okamžite 
vstúpiť do stavebných pionierskych rôt. Vznik Technického zboru pozri bližšie: BALCOVÁ, M. 
Vznik a výstavba Technického zboru. In SÝRNY, M. a kol. Slovenské národné povstanie. Slovensko 
a Európa v roku 1944. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2014, s. 263271. ISBN 9788089514304
2 Pracovný zbor Ministerstva národnej obrany vznikol na rozkaz gen. Čatloša v januári 1941. Od 
apríla 1943 sa jeho názov zmenil na Pracovný zbor národnej obrany. Vykonával technické a stavebné 
práce pre potreby slovenskej armády, odstraňoval následky po živelných pohromách, vypomáhal 
civilnému obyvateľstvu pri žatvách a pod. Bližšie o činnosti Pracovného zboru pozri Balcová M. 
Pracovný zbor národnej obrany v rokoch 19401945. In SOKOLOVIČ, P. (ed) Od Salzburgu do 
vypuknutia povstania. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 308327. ISBN 9788089335213.
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mestách postavené pionierske3 stavebné roty. Organizáciu mal na starosti PZNO, 
ktorý musel improvizovať s personálnymi zvyškami svojich troch práporov v Trnave, 
Pezinku a Podolínci. Ku dňu 1. 10. 1944 bola zriadená Pionierska správa MNO. Pod 
túto správu spadalo 6 zložiek: Pioniersky prápor 1 v Trenčíne, Pioniersky prápor 2 
v Novom Meste nad Váhom, Zborový pioniersky park tiež v Novom Meste nad Váhom, 
Posádkové veliteľstvo v Trenčíne a Posádkové veliteľstvo v Novom Meste nad Váhom. 
Všetky stavebné pionierske roty boli z hľadiska ich pracovného nasadenia podriadené 
nemeckému veleniu. V polovici októbra nariadil náčelník štábu Jozef Parčan, že stavebné 
roty v posádkach Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Žilina sú plne k dispozícii 
nemeckým „Pionier Sonderštábom“ (Pioniersonderstab)“.4 

Dňa 15. decembra 1944 bol za veliteľa všetkých stavebných pionierskych rôt na 
Slovensku ustanovený pplk. pion. Jozef Sedlický, ktorý mal kázeňskú právomoc 
veliteľa pluku5. Súčasne bol menovaný styčným dôstojníkom medzi MNO a nemeckým 
opevňovacím referentom pplk. Daubnerom. Podliehal však stále rozkazom pplk. PSb. 
Ing. Jozefa Kručka, veliteľa PZNO. V decembri 1944 sa stanovil počet mužov v jednej 
pionierskej stavebnej rote na 300. Samostatná nová organizačná jednotka Technický 
zbor6 vznikla 20. decembra 1944. Veliteľstvo TZ sídlilo v Bratislave7 a za veliteľa bol 
už dňa 20. decembra menovaný plk. gšt. Štefan Tatarko.8 Technický zbor pri vzniku 
pozostával zo štábu, ktorého náčelníkom sa stal mjr. gšt. Ján Cisárik9 a z pionierskych 
stavebných skupín číslo I. až VI. Veliteľom štábnej roty v Bratislave bol por. v zál. Pavol 
Šimek. Pod veliteľa TZ spadala aj Vozatajská eskadróna so sídlom v Bratislave, ktorej 
velil npor. jazd. Henrich Lipský.10 Veliteľa TZ v jeho neprítomnosti zastupoval veliteľ 
pionierskej stavebnej skupiny I. pplk. pech. Anton Vick. Pracovný zbor národnej obrany 
(PZ NO), ktorý dovtedy zastrešoval technické a stavebné práce v armáde, stratil viaceré 

3 Slovo „pionier“ označuje ženistu, zákopníka. Tento pojem bol podobne ako slovo Domobrana 
prevzatý z nemeckého jazyka. Nemecké odborné vojenské pojmy sa začali do slovenskej armády 
zavádzať od septembra 1939, kedy sa Slovenská republika pripojila k nemeckému ťaženiu proti Poľsku.
4 Vojenský historický archív Bratislava (VHA Bratislava), fond (ďalek f.) Ministerstvo národnej 
obrany Slovenskej republiky 19391945 (ďalej MNO SR), spisy dôverné, šk. 475, inv. č. 326, č. 70 2/65.
5 Ustanovený bol náčelníkom štábu Ministerstva národnej obrany pplk. gšt. JUDr. Jozefom 
Parčanom. VHA Bratislava, f. MNO SR, spisy dôverné, šk. 475, inv. č. 326, č. 70 2/75. Je zaujímavé, 
že v inom archívnom dokumente je tiež toho istého dňa – 15. 12. 1944ustanovený za inšpektora 
pionierskych stavených rôtpozri VHA Bratislava, f. MNO SR, spisy dôverné, šk. 475, inv. č. 322, 
č. 70 2/445. P. Kralčák hovorí tiež o ustanovení Sedlického za veliteľa, pričom sa odvoláva na 
dokument z proveniencie Pracovného zboru národnej obrany (VHA Bratislava, fond Pracovný zbor 
národnej obrany 19401945 (f. PZNO), šk. 143, č.j. 423 473. Keď si však Sedlický po oslobodení v r. 
1945 podal prihlášku do československej armády, nebola akceptovaná a ako dôvod bol uvedený fakt, 
že po návrate z nemeckého zajatia v roku 1944 prijal funkciu inšpektora pionierskych stavebných 
rôt. Pozri VHA Bratislava, f. Veliteľstvo 4. oblasti (f.VO4), šk. 26, zl. 222/219.
6 VHA Bratislava, f. „53“, šk. 145, zn. 53/4497/1, Dôverný rozkaz Posádkového veliteľstva 
Bratislava č. 2. Pôvodný dobový názov bol Technický sbor a v rozkazoch a iných dokumentoch sa 
používala skratka TSb.
7 VHA Bratislava, f. „53“, šk. 145, zn. 53/4497/1, Dôverný rozkaz Posádkového veliteľstva 
Bratislava č. 2.
8 VHA Bratislava, f. MNO SR, spisy dôverné, šk. 475, inv. č. 326, č. 70 2/76.
9 Tatarko a Cisárik slúžili spolu aj vo Východoslovenskej armáde pred jej odzbrojením – Tatarko 
bol veliteľ 2. divízie a Cisárik bol jeho náčelník štábu. Pozri aj PAŽUROVÁ, H. Východoslovenská 
armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 299. 
ISBN 9788089514052.
10 Lipský bol pravdepodobne iba jedným z veliteľov, lebo prevzal funkciu 27. februára 1945. Kto 
velil predtým či potom sa nepodarilo zistiť.
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právomoci a zostal len ako organizačný rámec pre pracovné útvary. Správca PZNO Jozef 
Kručko podliehal od vzniku TZ plne veleniu Štefana Tatarku. Do pôsobnosti Technického 
zboru patrilo päť zložiek: Prvá technická divízia (1.TD), Druhá technická divízia (2.TD), 
Tretia technická divízia (3.TD), Štvrtá technická divízia (4.TD) a Karanténna stanica. 
Veliteľstvo 1. technickej divízie sídlilo na severozápade Maďarska, veliteľom bol plk. 
spoj. Ján Morvic. Náčelníkom štábu bol stot. gšt. Vojtech Boššányi. Neskôr velenie 
prevzal plk. pech. František Krakovský, ktorý divíziu viedol až do konca januára 1945. 
Druhá technická divízia vznikla premenovaním Technickej brigády dňa 1. júla 1944. Na 
jej čelo bol vymenovaný plk. jazd. Ján Veselý. Veliteľstvo sídlilo na severe Talianska.11 
Počas leta 1944 vyvíjal minister národnej obrany Ferdinand Čatloš intenzívnu snahu 
o navrátenie oboch technických divízií (t. j. 1. a 2.; pôsobiacich v Maďarsku i v Taliansku) 
na Slovensko. Touto úlohou poveril postupne všetkých veliteľov dotknutých jednotiek. 
Divíziu z Talianska mienil na hraniciach zreorganizovať a nasadiť na obranu 
juhozápadných hraníc Slovenska, aby zabezpečil priestor pre manévrovanie Červenej 
armády. Sovietska strana počítala s oboma technickými divíziami v počte cca 30 000 
mužov. 12 Tento zámer však stroskotal pri vypuknutí povstania a následnej Čatlošovej 
internácii v Moskve. Začiatkom februára vznikli ďalšie dve technické divízie: tretia 
a štvrtá. Obe pôsobili výlučne na území Slovenska a spolu zastrešovali 8 pionierskych13 
(pracovných) stavebných skupín – označené rímskymi číslami I. až VIII. – ktoré sa na 
prelome rokov 1944 – 1945 vyvinuli na Slovensku. Postupne boli vyňaté z pôsobnosti PZ 
NO a podriadené Technickému zboru. Tieto divízie podliehali nemeckým vyšším ženijným 
správam „Hőhere Pionier Führung“ – č. 110 v Piešťanoch a č. 107 v Topoľčanoch. Za 
veliteľa 3. technickej divízie bol ustanovený dňa 10. februára 1945 pplk. pion. Jozef 
Sedlický, no funkciu prevzal až 22. februára 1945.14 Náčelníkom štábu bol stot. gšt. Jozef 
Hrabek. Sídlo bolo v Piešťanoch. Do pôsobnosti 3. TD patrili štyri pionierske stavebné 
skupiny (PSS): PSS I. v Bratislave, PSS III. v Trenčíne, PSS IV. v Žiline a PSS VII. 
v Novom Meste nad Váhom. Čo sa týka 4. TD, jej veliteľstvo sídlilo v Topoľčanoch a na 
jeho čele stál plk. gšt. Jozef Gembala s náčelníkom štábu mjr. gšt. Štefanom Šimkom. 
Pod ich právomoc spadali tri pionierske stavebné skupiny: PSS II. v Ružomberku, 
PSS V. v Turčianskom Svätom Martine a PSS VIII. v Nitre.15 Každá pionierska stavebná 
11 ŠTEFANSKÝ,V. Slovenskí vojaci v Taliansku 1943-1945. Bratislava : MO SR vo Vydavateľskej 
a informačnej agentúre, 2000, s. 41. ISBN 808884328.
12 Táto skutočnosť vyplýva z rozhovorov Karola Šmidkeho (člena slovenskej delegácie, ktorá 
odletela začiatkom augusta 1944 na rokovania so sovietskou stranou) s generálmajorom Červenej 
armády Slavinom. Predstavitelia Červenej armády tu uvádzajú, že rátajú s dvoma slovenskými 
divíziami stiahnutými z frontu („…jedna v Rumunsku, druhá v Taliansku…“). VHA Bratislava, 
Archívna zbierka 11 (AZ 11), šk. 2, opis 66, delo 803, záznam zo dňa 9. augusta 1944. O možnosti 
prechodu 2. TD na stranu spojencov bližšie pozri ŠTEFANSKÝ, ref. 6, s. 6061.
13 V pomenovaniach „pracovný“ a „pioniersky“ dochádzalo bežne k zamieňaniu.
14 VHA Bratislava, f. Pionierska stavebná skupina III. (PSS III.), šk.1, dôverný rozkaz Veliteľstva 
Technického zboru č. 2 zo dňa 3. 3. 1945 a dôverný rozkaz č. 17 zo dňa 8. marca 1945.
15 Pionierska stavebná skupina I.: sídlila v Bratislave a velil jej pplk. pech. Anton Vick. 
Pionierska stavebná skupina II.: sídlila v Trnave. Veliteľom II. PSS v Trnave bol pplk. pech. Martin 
Strapák, ktorý bol zároveň trnavský posádkový veliteľ. K tejto stavebnej skupine bolo nariadené 
aj sústreďovanie maďarských vojenských zbehov slovenskej národnosti. V marci 1945 bol k tejto 
PSS v Trnave pridelený bývalý šéf Civilnej protilietadlovej ochrany mjr. kanc. Július Záborský. 
Veliteľ Technického zboru nariadil pplk. Strapákovi prideliť Záborskému miesto veliteľa práporu. 
Pionierska stavebná skupina III.: sídlila v Trenčíne. Velil jej pplk. pech. Víťazoslav Šupák. 
Pionierska stavebná skupina IV.: sídlila v Žiline, veliteľom bol oficiálne pplk. del. Ján Kallo, ktorý 
bol však veliteľom posádky v Žiline, takže PSS IV. v skutočnosti velil mjr. del. Štefan Beniač. 
Pionierska stavebná skupina V.: sídlila v Turčianskom Svätom Martine a velil jej od 28. januára 
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skupina mala vlastnú hospodársku správu, ktorá kontrolovala stav živených vojakov, 
zariaďovala (početné) prevelenia a v neposlednom rade dbala na vyplácanie náležitostí 
v zmysle platných predpisov a nariadení. Pionierske stavebné skupiny boli podriadené po 
intendančnej aj veliteľskej stránke priamo veliteľovi TZ. Tento bol poverený zostavením 
nových pionierskych stavebných rôt, zriadením náhrady a výcviku všetkých pracovných 
rôt, výmenou a zriadením náhrady pre technickú divíziu v Taliansku a Maďarsku a vôbec 
starostlivosťou o tieto jednotky a najmä sa mal postarať o „pracovné nasadenie všetkých 
týchto do opevňovacích prác“.

Ostatné dve spomínané divízie (I. a II.) mali každá po štyri pionierske stavebné 
skupiny, z ktorých každá sa delila na dva alebo tri prápory a prápory sa členili na 
viaceré roty.16 Roty mali od 180 cez 300 až 500 mužov. Na určené lokality sa presúvali 
podľa potreby nemeckej armády. Veliteľstvu TZ bola podriadená aj Karanténna stanica 
v Bratislave. Toto na prvý pohľad zvláštne zaradenie bolo spôsobené tým, že v karanténe 
sa sústreďovali všetci vojaci vracajúci sa zo zajatia či z poľa, a veliteľstvo TZ takto 
mohlo ihneď podchytiť potrebných špecialistov, ako boli napr. obuvníci, krajčíri, kuchári 
a prerozdeliť ich podľa potreby do jednotlivých stavebných rôt. Za veliteľa Karanténnej 
stanice bol určený npor. pech. Ľudovít Matúš.

Ďalšou pracovnou jednotkou bola pionierska stavebná rota (psr). Vytvorenie 
pionierskych stavebných rôt je úzko previazané s vývojom udalostí v slovenskej armáde, 
a aj v Pracovnom zbore národnej obrany. Po vypuknutí SNP sa prevažná väčšina 
pracovných jednotiek rozpadla a veleniu PZNO zostal k dispozícii len Pracovný prápor 
1 so sídlom v Pezinku, neskôr v Bratislave (predtým mal i Pracovné prápory 2 a 3). Ten 
mal začiatkom septembra 1944 dve pracovné roty, číslované 11 a 16. Dňa 5. októbra 
1944 vydal veliteľ PZNO nariadenie na postavenie štyroch pionierskych stavebných rôt, 
konkrétne psr 12. v Trnave, psr 13. v Trenčíne, psr 14. v Novom Meste nad Váhom 
a psr 15. v Žiline. V nariadení sa vyslovene uvádza, že sa tak deje na ústny rozkaz 
ministra národnej obrany. Striktne boli stanovené aj počty každej psr: 2 dôstojníci, 17 
poddôstojníkov, 5 rotmajstri a 162 príslušníkov mužstva.17 Ďalej mala mať každá rota 9 
koní, 4 vozy, 11 bicyklov a zo zbraní 2 pištole (jedna pre každého dôstojníka). Následne 
sa začalo i s výstavbou ďalších rôt a koncom októbra 1944 slovenské MNO nemeckej 
brannej moci prezentovalo, že disponuje dovedna trinástimi psr, a to: psr.11 v Bratislave, 
psr 12. v Trnave, psr 13. v Trenčíne, psr 14. v Novom Meste nad Váhom, psr 15. v Žiline, 
psr 16. v Bratislave, psr 17. v Piešťanoch, psr 18. v Trenčianskej Teplej, psr 19. v Dubnici 
nad Váhom, psr 20. v Považskej Bystrici, psr 21. v Nitre, psr 22. v Topoľčanoch a psr 
23. v Seredi. Tieto roty sa formovali stále v rámci PZNO a podliehali teda jeho veliteľovi 

1945 pplk. pech. Ján Pulkrábek, od 15. februára 1945 velil mjr. pech. Vojtech Mládek. Pionierska 
stavebná skupina VI.: sídlila v Spišskej Novej Vsi. Ako veliteľ bol určený pplk. Ľudovít Stalmaško, 
pred nástupom do funkcie ho zastupoval stot. König. Dňa 10. 2. 1945 bola zrušená a jej patriace 
stavebné pionierske roty boli rozdelené do zvyšných pionierskych stavebných skupín alebo priamo 
podriadené vyššiemu veleniu nemeckých opevňovacích veliteľstiev. Pár dní pred týmto nariadením, 
v januári 1945, však už i tak prakticky nebola funkčná, nakoľko väčšina jej príslušníkov, ako aj 
velenia, sa vzdala Červenej armáde. Zvláštnosťou bolo, že táto skupina bola podriadená priamo 
Veliteľstvu Technického zboru. Pionierska stavebná skupina VII.: sídlila v Novom Meste nad 
Váhom. Velil jej pplk. pech. Jozef Hamerle, neskôr ho vystriedal mjr. pech. Leopold Vosátko. 
Pionierska stavebná skupina č. VIII.: sídlila v Nitre a velil jej pplk. gšt. v. v. Ladislav Šišovský. 
Počas neprítomnosti ho zastupoval mjr. pech. Jozef Lehotský.
16 Pozri tiež KORČEK, J. Vojensky organizované pracovné formácie v pôsobnosti MNO a MV 
Slovenskej republiky 1942 – 1945. s. 70. In Pracovné jednotky a útvary Slovenskej armády 1939-
1945. VI. robotný prápor. Bratislava : ZING Print, 1996, 187 s. ISBN 8096762907.
17 VHA Bratislava, f. Posádkové veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom (PV NMnV), šk. 4, č. 1358/dôv.
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(neboli však postavené v rámci obnovovania bývalých Pracovných práporov 2. a 3). Roty 
sa uvádzali s číslovaním vzadu a niekedy tiež v skratke s veľkými písmenami „PSR“.18 
Zaujímavosťou je, že spr boli formované ako samostatné zložky, priamo podriadené 
veliteľovi PZNO, bez nejakého „medzistupňa“ pre velenie rotám. Teda nedošlo ani 
k ich začleneniu do bývalých pracovných práporov, ani Pracovné prápory 2 a 3 neboli 
obnovené.19 Pravdepodobne sa v tomto prípade bral ohľad na skutočnosť, že v zmysle 
existujúcich právnych noriem bol PZNO doplňovaný brancami odvedenými pre službu 
v pracovných jednotkách, ustanovizniach a organizáciách. Vojaci, ktorí sa vracali 
z internácie v Nemecku, boli však odvedencami do vojenských (!) jednotiek, ustanovizní 
a organizácií.20 Keď na začiatku poslednej dekády decembra 1944 vznikol TZ, jeho 
veliteľstvo prijalo vlastné opatrenia na výstavbu ďalších psr. Tie, ktoré boli sformované 
v rámci PZNO, zostávali však stále pod jeho velením.

Koncom roka 1944 (konkrétne 29. 12. 1944) vykazovalo MNO existenciu 36 rôt.21 
O takmer dva mesiace neskôr, ku dňu 21. februára 1945, už malo byť postavených 79 
rôt,22 číslovaných od „11“ po „94“. Na inom meste sme však našli údaj o postavení 85 
psr.23 Tento údaj je však rozporuplný, nakoľko ku dňu 10. februára 1945 bola zrušená 
pionierska stavebná skupina VI. (PSS VI.), sídliaca v Spišskej Novej Vsi, a to z dôvodu 
vlastného rozkladu (dezercie). Ku začiatku februára mohla mať až sedem rôt. Po zrušení 
tejto stavebnej skupiny bola iba jediná rota začlenená inam, a to 89. psr – včlenená do 
PSS IV. so sídlom v Žiline.24 Sformovanie ôsmich stavebných rôt číslovaných od 88 po 
95 (v rámci PSS VI.) nariadilo Veliteľstvo TZ dňa 23. decembra 1944 s tým, že sa tak 
má stať do 1. januára 1945 pod vedením plk. Stalmaška. Žiadny archívny dokument či 
bibliografický odkaz, ktorý by hovoril o skutočnom sformovaní uvedených rôt, nám však 
nie je známy.25 Koncom januára 1945 však bola určite rozpustená 84. psr umiestnená 
v obci Likavka, a to z dôvodu „stratenia sa“ príslušníkov. 26 

V tejto súvislosti vyvstáva otázka doplňovania počtov príslušníkov TZ a jeho divízií. 
Organizačná štruktúra 1. a 2. technickej divízie pri ich vzniku bola klasická ako pri 
bojových útvaroch: veliteľstvo technickej divízie (1. aj 2.) sa delilo na pešie pluky a tie 
na pešie prápory. Prápory vytvárali pešie roty, v ktorých sa formovali pešie čaty s pešími 
družstvami. V 3. a 4. technickej divízii sa jednotlivé pionierske stavebné skupiny v prvej 
polovici februára 1945 rozdelili do práporov.27 Čo sa týka pomenovania práporov, 

18 J. Korček ich označuje skratkou PSR s veľkými písmenami; v archívnych dokumentoch sú 
označené jedným aj druhým spôsobom, dokonca aj na pečiatkach jednotlivých rôt možno nájsť oba 
typy písma. Pozri KORČEK, ref. 11, s. 68.
19 Neboli však ani oficiálne zrušené, resp. žiadny archívny dokument v tejto veci sa nám 
nepodarilo dohľadať.
20 Už pred internáciou, počas služby v armáde, sa bránili vojaci porovnávaniu svojej služby 
s príslušníkmi PZNO, ktorých zbraňou bola lopata.
21 VHA Bratislava, f. MNO SR, spisy dôverné, šk. 487, inv. č. 336, zl. 78 ¾.
22 KORČEK, J. Ľudácky režim a ozbrojené sily 1. SR počas oslobodzovania Slovenska. In 
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Bratislava 1996. s. 7681.
23 KORČEK, ref. 11, s. 65.
24 VHA Bratislava, f. PSS III., šk.1, dôverný rozkaz Veliteľstva Technického zboru č. 15 zo dňa 
3. 3. 1945. Sídlo veliteľstva PSS VI. – Spišská Nová Ves – bolo oslobodené už 27. januára 1945.
25 Pri hľadaní odpovede na otázku, koľko psr bolo skutočne sformovaných, sme neustále narážali 
na rozporuplné údaje. Nemožno posúdiť, či ide o nedostatok podkladov, preklepy, či iné príčiny.
26 VHA Bratislava, f. “55”, sign.55536, list č. 58. Koľko ešte ďalších rôt prestalo s postupom 
frontu existovať, nám nie je známe.
27 HOLOTÍK, Ľ. – KROPILÁK, M. (eds.). Slovenské národné povstanie roku 1944. Bratislava 
1965, s. 557.
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z archívnych dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či išlo o „pionierske stavebné 
prápory“, „pracovné prápory“ alebo len „prápory“. Tieto sa ďalej členili na pionierske 
stavebné roty so samostatnými čatami. V čatách sa vytváral podľa potreby rôzny počet 
družstiev. Skladba príslušníkov Technického zboru bola rôznorodá. Doplňovanie stavu 
sa robilo jednak náborom bývalých príslušníkov Východoslovenskej armády vracajúcich 
sa z internácie,28 ako aj povolávaním niekoľkých ročník kategória záložného mužstva, 
t. j. muži pod aj nad 40 rokov veku. Zaraďovali sem osoby zaistené nemeckou armádou 
počas tzv. pacifikačných akcií, ako aj účastníkov Slovenského národného povstania, ktorí 
neuposlúchli vládne výzvy na návrat do služby v armáde. V januári 1945 sa uskutočnila 
i čiastočná mobilizácia29 a zároveň boli do TZ prevedené pracovné stavebné roty z PZ 
NO. Časté bolo i preveľovanie vojakov z Domobrany, presuny mužstva i dôstojníckeho 
zboru medzi pionierskymi a domobraneckými jednotkami, alebo z oddielov SPS 
k Domobrane. Vo februári 1945 malo byť utvorených 85 pionierskych stavebných rôt 
s počtom 21 250 až 25 500 osôb. V jednej rote pôsobilo 180 – 300 mužov. 30 Posádkové 
veliteľstvo v Bratislave zverejnilo v januári 1945 rozkaz od nemeckého veliteľa na 
Slovensku, aby slovenskí vojaci maďarskej národnosti, ktorí boli odzbrojení a sú 
na Slovensku, „neboli uvoľnení pre maďarskú brannú moc, ale môžu byť zadelení do 
stavebných rôt reorganizovanej slovenskej brannej moci“31. MNO k tomu nariadilo, aby 
takéto zachytené osoby boli ihneď odoslané do najbližšej pionierskej stavebnej roty. 
Na začiatku mesiaca február boli do TZ včlenené 1. a 2. technická divízia, pričom do 
prvej z nich sa kontinuálne umiestňovali i osoby, ktorých žandári chytili ako zbehov. 
V marci 1945 mali nastúpiť aj poslední branci v plánovanom počte 11 900 mužov. Či 
v takom počte aj nastúpili, nie je nám známe. Z tých, čo nastúpili, bola väčšina zaradená 
do Technického zboru na manuálnu prácu k pionierskym stavebným jednotkám, zvyšok 
bol umiestnený v administratíve, v skladoch a podobne.

Príslušníci slovenskej armády vrátane tých, ktorí narukovali dňa 5. marca 1945, 
skladali dňa 14. marca, na 6. výročie vzniku Slovenského štátu, prísahu v tomto znení:

„Slávnostne prisaháme na všemohúceho a vševediaceho Boha, že budeme verní 
a poslušní prezidentovi Slovenskej republiky. Slovenskému štátu, jeho ústave a zákonom. 
Prisaháme, že budeme poslušní všetkým ustanoveným veliteľom, predstaveným a vyšším, 
voči týmto sa budeme vždy chovať s úctou a ich ochraňovať, ich rozkazy a nariadenia 
pri každom služobnom výkone verne plniť, o podriadených svedomite sa starať, osobným 
príkladom a zo všetkých síl sa pričiníme, aby sme svoje povinnosti za každých okolností 
čestne a verne splnili. Prisaháme, že nikdy nevstúpime do služieb takého hnutia, ktoré 
by podkopávala a ničilo záujmy a disciplínu nášho národa, štátu, brannej moci a jeho 
zbrojených zložiek. Prisaháme, že nie sme členmi tajných spolkov a organizácií a nimi 
ani nebudeme. Každé služobné tajomstvo verne a svedomite zachováme. Prisaháme, 
že za našu svätú vlasť proti každému vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi, nech je 
to ktokoľvek, vždy, všade a pri každej príležitosti, keď treba i obetovaním života a krvi, 
mužne a hrdinsky budeme bojovať. Prisaháme, že majúc stále na zreteli vojenské predpisy 
a zákony budeme sa vždy chovať ako sa patrí na dobrých a statočných slovenských 

28 Boli to muži odzbrojení nemeckou armádou na konci augusta 1944. PAŽUROVÁ, ref. 4, s. 
298299.
29 Bližšie pozri BAKA, I. Posledná mobilizácia ľudáckeho režimu a spoločnosť na Slovensku na 
konci druhej svetovej vojny. In Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 2, s. 6667. ISSN 13353314.
30 CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet 
Press Slovakia, 2008. s. 217. ISBN 9788089169160.
31 VHA Bratislava, f. „53“, šk. 145, zn. 53/4497/1, Dôverný rozkaz č. 1 Posádkového veliteľstva 
Bratislava.
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vlastencov a vojakov Domobrancov, a keď to bude kázať povinnosť, čestne a ochotne 
obetujeme svoju krv a svoje životy. Tak nám Pán Boh pomáhaj!“

Príslušníci slovenskej armády vrátane tých, ktorí narukovali dňa 5. marca 1945 mali 
prísahu podpísať. Dôstojníci a rotmajstri ju mali podpísať za prítomnosti svojho veliteľa 
útvaru a jeho pobočníka. Títo mali byť aj svedkovia prísahy. Vlastnoručne podpísané 
prísahy mali byť do konca marca predložené MNO a založené do kvalifikačných listín 
dôstojníkov a rotmajstrov.32 Veliteľ útvaru (prípadne prednosta ústavu, úradu) bol osobne 
zodpovedný za to, že ten, ktorý pre akúkoľvek príčinu nemohol listinu podpísať dňa 14. 
marca 1945, urobí tak pri najbližšej príležitosti. Každá dodatočne prezentovaná osoba 
musela tiež túto prísahu ihneď vykonať. Zoznamy príslušníkov mužstva s podpísanými 
prísahami mali byť uložené u veliteľa tejktorej jednotky, ktorý ich mal odovzdať 
svojmu prípadnému nástupcovi. Vzhľadom na predpokladané letecké nebezpečenstvo 
v deň 6. výročia vzniku Slovenského štátu musela byť prísaha vykonaná tak, aby pri 
tejto slávnosti mohli byť zachované všetky bezpečnostné opatrenia. Velitelia mali príkaz 
nezhromažďovať príliš veľké jednotky. Prezident republiky vydal pri príležitosti tohto 
výročia aj Armádny rozkaz, ktorý pred slávnostným zhromaždením prečítal najvyšší alebo 
najstarší dôstojník. Z textu rozkazu je badať, ako zúfalo sa snažil prezident apelovať (opäť) 
kresťanskou vierou na príslušníkov armády a nemenej zaujímavé je aj jeho predloženie 
historických súvislostí. 33 Rozkaz je (v porovnaní s novodobými rozkazmi prezidenta 

32 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz Veliteľstva Technického zboru č. 19 zo dňa 
10. marca 1945.
33 Text rozkazu v plnom znení je nasledovný: „Dôstojníci! Vojaci! Dnes, 14. marca 1945 
oslavujeme 6. výročie nášho obnoveného, samostatného Slovenského štátu. Pre obnovenú slovenskú 
štátnosť je to výročie skromné, no nech to nemýli verných synov nášho národa, ktorí nech si dobre 
uvedomia, že dejiny nášho národa a našej štátnosti nie sú písané čerstvým dátumom dnešného 
storočia, ale že nesú ony na sebe pečať viac než tisícročnú. Jasná postava prvého panovníka 
Slovákov kniežaťa Pribinu a jeho štátu medzi Dunajom a Tatrami začiatkom IX. storočia nemôže 
nikoho nechať v pochybnostiach o tom, že mocná ruka tohto slovenského vladára postavila na 
pevné základy kresťanskej kultúry náš národ a že mužným srdcom, triezvym rozumom a ostrým 
mečom začala zároveň písať aj históriu slovenskej štátnosti. Neskôr nitrianske knieža Svätopluk 
Pribinovo dedičstvo rozšíril ďaleko za hranice svojho slovenského štátu a svoju kniežaciu korunu 
na nitrianskom hrade zamenil korunou kráľovskou. Tento dejinný fakt slovenskej štátnosti písal 
sa nie len umom, ale aj mečom a písal ho mocný slovenský panovník Svätopluk nie len perom, ale 
aj krvou svojich udatných bojovníkov. Náš slovenský vojak má tu nielen vzor, ale aj povzbudenie 
pre dnešok. Má tu príklad, ako treba dedičstvo otcov nielen ochraňovať, ale aj zveľaďovať. 
A kde sa podel pekný a mocný Slovenský štát kráľa Svätopluka? Čo vyrazilo tvorčí nástroj práce 
a bojovú zbraň z rúk jeho statočných pracovníkov a hrdinských bojovníkov? Čo podlomilo nohy 
našich slávnych predkov? Odpoveď je jednoduchá a duniaca priamo ako zvon smrti: Našich 
kedysi praslávnych praotcov zničia nesvornosť, zrada a chorobná túha po osobnej moci a sláve. 
A táto kliatba gniavila náš národ až do 14. marca 1939, kedy sa naskytla nám Slovákom opäť 
možnosť chopiť opraty svojho osudu do vlastných rúk. Po toľkých stáročiach živorenia, s menšími 
a väčšími politickými obmenami dobra a zla, konečne sa mohlo vzpružiť a na nohy postaviť aj naše 
politické vedomie štátnosti. Slovák sa mohol pevne rozkročiť na svojej dedovizni. A najvýraznejším 
faktorom tohto vedomia štátnosti je práve slovenský vojak, slovenská branná moc: Branná moc 
slovenského národa a jeho štátu. Vojak národnej armády v každom štáte je príkladným nositeľom 
občianskych cností. Ich vrcholné ponímanie dáva dobrému vojakovi zvláštne chápanie osobnej 
a národnej cti! Vojenská česť je viac ako krv, alebo život! Naša slovenská národná armáda snažila 
sa od prvopočiatku svojho založenia napísať krvou tieto najvyššie ideále na svoje vojenské zástavy 
a štandardy a ako celok nebola morálne podlomená ani vtedy, keď v roku 1944 viacerí jednotlivci 
nečestne opustili svoje pluky, zbrane a hroby svojich hrdinne padlých kamarátov a krivoprísažne 
zradili svoje prápory a svoju vlasť. Dôstojníci! Vojaci! Vstupujeme do siedmeho roku trvania nášho 
obnoveného staroslávneho a historického slovenského štátu, ktorý je domovom všetkých Slovákov 
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republiky) veľmi konkrétny, emotívny a cítiť z neho naliehavosť.34 Dôležitým faktom je 
to, že v texte je spomínaná aj práca vojaka, nielen boj. Neoslovuje celý slovenský národ, 
iba dôstojníkov a vojakov. Rozkaz je vydaný z pozície prezidenta ako najvyššieho veliteľa 
slovenskej brannej moci. Preto je zrejmé, že prezident mal na mysli prácu vojakov – 
príslušníkov Technického zboru. Bojové jednotky v tomto čase netvorili gro slovenskej 
armády, naopak – boli to jednotky pracovné. Text tohto slávnostného rozkazu teda musel 
byť prispôsobený aktuálnym podmienkam a situácii v armáde.

Zaradenie nováčikov do Technického zboru prebehlo podľa presných pokynov 
veliteľstva. Velitelia pionierskych stavebných skupín mali nariadené, aby ich nezaraďovali 
na doplnenie rôt, ktoré mali malý stav, ale radšej premiestnili staré mužstvo od jednej 
roty k druhej, takže nováčikovia by boli vo zvláštnych rotách.35 Toto riešenie bolo nutné 
z viacerých dôvodov: udržanie pracovnej morálky a disciplíny aspoň u novonastúpivších 
vojakov, možnosť zdokonaľovania sa zo základného výcviku vždy, keď to dovolí 
pracovné nasadenie (i keď ide iba o poradový výcvik) a uľahčenie vykonávania povinných 
prednášok nováčikom k predpisu AI1 (základný vojenský predpis). Ak nebolo možné 
vytvoriť z nováčikov celú rotu, musela byť vytvorená aspoň zvláštna čata. Velitelia 
skupín boli povinní ihneď po nástupe nováčikov zistiť ich civilnú odbornosť a remeselnú 
zručnosť a neodkladne to nahlásiť na všeobecné oddelenie Veliteľstva TZ. Veľmi žiadaní 
boli najmä drevorubači, tesári, stolári, murári, strojníci, zámočníci, pokrývači, elektrikári, 
maliari, inštalatéri, sklenári, klampiari, kuchári, kováči, šoféri, krajčíri, obuvníci, zvárači 
a studniari. Títo remeselníci nesmeli byť podľa rozkazu veliteľa TZ pridelení k žiadnej 
jednotke natrvalo. Dopyt bol tiež po tlmočníkoch nemeckého jazyka – velitelia boli 
povinní týchto nahlásiť veliteľstvu bezodkladne a menovite. Početný stav predkladali 
velitelia 3. a 4. TD a veliteľ Pracovného zboru NO šesťkrát do mesiaca – vždy 5., 10., 15., 
20., 25., a 30. v mesiaci. Táto nápadne vysoká frekvencia hlásení bola vynútená jednak 
častou dezerciou príslušníkov TZ, ako aj prípadnou potrebou okamžitého operatívneho 
nasadenia vojakov na opevňovacie práce. Personálne výkazy príslušníkov TD nasadených 
na Slovensku však boli ešte akotak pravidelné. Iná situácia však bola s dvoma divíziami 
nasadenými v zahraničí. Počty osôb 1. a 2. TD bolo ťažké získať. Z dobových dokumentov 
vyplýva, že prednostovia intendančného či personálneho oddelenia MNO mali na prelome 

na svete. V časoch našej národnej poroby cez dlhé stáročia chránila nás len milosrdná ruka Pána 
Boha, ktorá nám nedala zahynúť. Prvé kroky našej národnej slobody a štátnej samostatnosti písali 
sme krvou našich hrdinov a čakajú na nás ešte ďalšie povinnosti a obete. Náš slovenský vojak bude 
podrobený ešte mnohým tvrdým skúškam v boji a v práci, ale v tom konečnom zameraní, že je to 
boj a práca pre víťazstvo spravodlivej veci svojho národa a štátu. Príslovečná úprimnosť a vernosť 
slovenského vojaka prikazuje nám vernosťou odplácať veľkodušnosť a úprimné priateľstvo 
Veľkonemeckej ríše, ktorá je nie len vedúcou silou európskej pospolitosti, ale je tiež na čele tých 
mocností, ktoré uznávajú našu národnú samobitnosť a štátnu samostatnosť. Z vernosti vyrastlé 
priateľstvo, posvätené už vyliatou krvou našich hrdinov, je čestným záväzkom pre všetkých nás 
žijúcich Slovákov, aby sme v boji proti bezbožnému a otrokárskemu boľševizmu vytrvali, vydržali 
skalopevne na svojich miestach a za konečné víťazstvo nášho hesla: „Za Boha - za národ všetko, 
životy i majetky obetovali. Preto verím a právom očakávam, že každý statočný a verný syn nášho 
národa, ktorý v rovnošate slovenského vojaka plní svoju štátno-občiansku a vlasteneckú povinnosť 
v týchto osudových časoch, bude ju konať s krajnou svedomitosťou a verný svojej prísahe tak, ako 
to káže česť a svedomie slovenského vojaka. Na stráž!“ Tamže.
34 V tomto čase, t. j. do polovice marca 1945, už bolo oslobodených viac ako 25 slovenských 
okresných miest, v deň 6. výročia vzniku Slovenskej republiky bol oslobodený aj Zvolen (14. 
marca 1945).
35 VHA Bratislava, f. PSS III., šk.1, dôverný rozkaz Veliteľstva Technického zboru č. 17 zo dňa 
8. marca 1945.
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rokov 1944 – 1945 iba veľmi hrubý prehľad o tom, koľko ľudí príslušných ku stavebným 
rotám sa aktuálne pohybuje v zahraničí. Výkaz počtu osôb v poli zo dňa 14. decembra 
1944 (ešte pred oficiálnym vznikom TZ) vyzeral nasledovne:

Počty dôstojníkov, poddôstojníkov a rotmajstrov ku dňu 14. 12. 1944
Veliteľstvo

miesto
Dôstojníci Rotmajstri 

aktívni
Vojenskí 

akademici
Vojenskí 

vysokoškoláci
Poddôstojníci 
z povolaniaaktívni v zálohe

1. technická 
divízia 

(Maďarsko)
40 52 25   56

2. technická 
divízia 

(Taliansko)
32 73 29   39

V zápolí 637 /+202 266 418 25 98 523
Dovedna 709 391 472 25 98 618

Počty mužstva ku dňu 14. 12. 1944
Veliteľstvo

miesto
Mužstvo prezenčnej služby

Mužstvo v zálohe Mužstvo spolu
1. rok 1944 2. rok 1943

1. technická 
divízia 

(Maďarsko)
 31 2 867 2 898

2. technická 
divízia 

(Taliansko)
 156/101 231/2 544 387/2 645

V zápolí 340/102 601/3 763 
+3 580 782/5 121 1723/8 986 

+3 580

Dovedna 340/102 757/3 895 
+3 580 1013/10 532 2 110/14 529 

+3 580

Poznámky:
A) 1. technická divízia sa podľa intendančnej služby MNO údajne (!) nachádzala 

v Maďarsku. Počty 1. TD sú zo dňa 1. 10. 1944. Od tohto času 1. TD počty nehlásila 
a doplňovacia správa osôb s ňou nemala spojenie.

B) Počty označené krížikom + (202 dôstojníkov a 3 580 mužstva) sú počty stavebných 
pionierskych rôt, ktoré nepredložili hlásenie a boli preto dodatočne pripočítavané len 
počty celkové.

C) počty v čitateli zlomku značia príslušníkov PZNO (príslušníci pracovnej služby) 
a v menovateli zlomku sú príslušníci vojenskej služby.36 

Z uvedených tabuliek vyplýva, že v uvedenej dobe mala 1. TD v Maďarsku spolu 3 071 
mužov a v 2. TD v Taliansku bolo 3 205 mužov. V zápolí bolo 16 458 osôb. Dovedna bolo 
teda na konci roka 1944 v poli a zápolí 22 734 vojakov (plus štyria elévi – 22 738 osôb). 
Tieto divízie boli zastrešené novým veliteľstvom – Technickým zborom.

Po vzniku TZ odoslalo veliteľstvo ešte začiatkom januára 1945 do zahraničia nové 
posily.

36 VHA Bratislava, f. MNO SR – Intendancia, rok 1945, šk. 128, čj. 620 004.
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Počty dôstojníkov, poddôstojníkov a rotmajstrov ku dňu 30. 1. 1945
Veliteľstvo

miesto
Dôstojníci Rotmajstri 

aktívni
Vojenskí 

akademici
Vojenskí 

vysokoškoláci
Poddôstojníci 
z povolaniaaktívni v zálohe

1. technická 
divízia 

(Maďarsko)
37 81 16   44

2. technická 
divízia 

(Taliansko)
41 99 29   46

V zápolí 799 630 482 20 87 595

Dovedna 877 810 527 20 87 685

Počty mužstva ku dňu 30. 1. 1945

Veliteľstvo
miesto

Mužstvo prezenčnej služby
Mužstvo v zálohe Mužstvo spolu

1. rok 1944 2. rok 1943
1. technická 

divízia 
(Maďarsko)

 22
+2 955 2 242 5 219

2. technická 
divízia 

(Taliansko)
 158/101 

+3 532 226/2 649 384/6 291

V zápolí 695/995 881/5 638 1294/17 130 2870/23 763

Dovedna 695/995 1 039/5 770 
+6 487 1520/22 021 3254/35 273

Poznámky:
A) Počty 1. technickej divízie sú zo 14. 1. 1945. Počty označené krížikom + znamenajú 

počet mužstva, ktoré bolo odoslané od TZ k 1. alebo 2. TD.
B) počty v čitateli zlomku značia príslušníkov PZNO (príslušníci pracovnej služby) 

a v menovateli zlomku sú príslušníci vojenskej služby.37

Po januárovej mobilizácii teda bolo v 1. TD v Maďarsku spolu 5 397 vojakov, čo 
bol takmer dvojnásobný počet oproti decembru.38 Druhá TD v Taliansku vykazovala 
v rovnakom čase 6 890 osôb, čo bolo viac ako dvojnásobok stavu spred mesiaca. V zápolí 
bolo 29 246 vojakov a spolu to činilo 41 53939 osôb. Z uvedeného možno konštatovať, že 
mobilizácia výrazne posilnila stavy oboch divízií, a to z toho zrejmého dôvodu, aby sa 
urýchlili a skvalitnili stavebnoopevňovacie práce.

Výcvik mužstva prebiehal pomerne rýchlo – základný (podobne ako u PZNO) trval 
iba štrnásť dní. Výzbroj, ak vôbec bola, tvorili len ručné zbrane, aj to určené len pre malé 
percento príslušníkov, zväčša veliteľov pracovných rôt. Ozbrojená bola prakticky len 2. 
technická divízia, ktorej mužstvo pôsobilo v Taliansku. Keď však v októbri 1944 pridelilo 
ministerstvo justičnému úradu tejto divízie nových dôstojníkov, vyvstal problém obstarať 

37 Tamže, čj. 620 015.
38 Doplnky zo Slovenska činili 2 995 mužov. Porovnaj PEJS, O. Slovenské vojenské duchovenstvo 
(1939-1945). Praha 1994, s. 65.
39 Iní autori uvádzajú číslo 41 533 osôb. Porovnaj napr. KLIMENT, Ch. – NAKLÁDAL, B. 
Slovenská armáda 1939-1945. Praha : Levné knihy KMa, 2006. s. 134. ISBN 8073093952.
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im aj potrebné súčiastky výzbroje a výstroja. V novembri 1944 bolo z nemeckej strany 
povolené aj vyzbrojenie 1. technickej divízie nasadenej v Maďarsku, hoci len na 10 %. 
Ministerstvo národnej obrany v tomto zmysle žiadalo nemecké vyslanectvo o pridelenie 
zbraní „zo zásob ukoristených na Slovensku“. Ozbrojení príslušníci konali aj strážnu 
službu. Ostatní sa museli zaobísť len s pracovným náradím, zväčša lopatami.

Práce bolo veľa a pracovníkov málo, preto sa využívala každá zdravá ruka. Dokonca 
na zákopové práce sa zneužíval aj zdravotný personál. Oddelenie zdravotnej správy 
MNO rozhorčene žiadalo veliteľa TZ o nápravu v tejto veci, argumentujúc, že zdravotný 
personál bol poskytnutý pionierskym stavebným skupinám na ošetrovne namiesto lekárov 
a má byť teda použitý iba na tieto ciele. Pokiaľ velitelia PSS považujú tento personál za 
prebytočný, majú ho ihneď odveliť do Vojenskej nemocnice 1 v Bratislave a nie používať 
na manuálne zákopové práce.40 

Nemecká vláda neustále urgovala nasadzovanie stále nových ženijnostavebných 
jednotiek pre budovanie obranných línií na strednom Slovensku, pri Javorníkoch aj 
na svahoch Malých a Bielych Karpát.41 Vyžadovali vytvorenie nových pracovných rôt 
z radov slovenských vojakov. Ich pracovné nasadenie malo organizačne zabezpečovať 
slovenské ministerstvo národnej obrany (kým organizovanie opevňovacích prác zo strany 
civilného obyvateľstva sa realizovalo cez administratívnosprávny aparát – t. j. župné, 
okresné a im podriadené úrady, pričom civilom bola vyplácaná aj mzda42). Ako už bolo 
spomenuté, na území Slovenska pôsobili 3. a 4. technická divízia. Obe sa podieľali na 
stavbe opevnenej línie kniežaťa Pribinu („Pribinastellung“)43 smerujúcej zo severu na 
juh, a tiež na stavbe nemeckej ochrannej zóny „Schutzone“, vyžiadanej fašistickým 
Nemeckom ešte v roku 1939. V decembri 1944 sa medzi opevnenia zaradila i Bratislava – 
Adolf Hitler ju vyhlásil za pevnosť (Festung Pressburg), súčasť pevnostného systému tretej 
ríše. Práce na budovaní Pribinovej línie však v dôsledku časového oneskorenia meškali. 
V snahe vyriešiť stupňujúce sa sťažnosti nemeckých orgánov na pomalú a nekvalitnú 
prácu civilného obyvateľstva, rozhodol sa minister národnej obrany Š. Haššík (na nátlak 
nemeckej strany) presunúť možnosť nasadzovania civilného obyvateľstva na stavebné 
práce do kompetencie Technického zboru.44 Veliteľ Tatarko tak k dátumu 5. január 1945 
prevzal zodpovednosť za všetky druhy opevňovacích prác, ktoré boli v kompetencii 
slovenských orgánov. Je paradox, že o pár týždňov neskôr podávali opäť nemeckí 
dôstojníci sťažnosti na to, že vojenskí príslušníci TZ podávajú oveľa slabší výkon ako 
civilní pracovníci.

Ako už napovedá názov organizácie, gro práce tvorila manuálna práca s krompáčom 
a lopatou. Všetky technické jednotky budovali opevnenia pre potreby nemeckej armády. 
Tá rozhodovala o mieste a čase ich pracovného nasadenia. Pionierske stavebné jednotky 
podliehali papierovo síce aj slovenským posádkovým veliteľom, avšak len v otázkach 
ubytovania, stravovania a disciplíny. Posádkoví velitelia nemohli svojvoľne disponovať 
40 VHA Bratislava, f. MNO SR, spisy dôverné, šk. 504, inv. č. 352. Nariadenie MNOzdravotnej 
správy zo dňa 7. marca 1945, číslo 1229/Dôv.mat.1945.
41 Pri budovaní obranných postavení sa počítalo aj s nasadením civilného obyvateľstva. Veľkú 
úsilie v tomto smere vyvíjal Úrad propagandy. BAKA, I. Nasadenie civilného obyvateľstva na 
Slovensku na opevňovacie práce v rokoch 1944 – 45. In Vojenská história, roč. 11, 2007, č. 1, s. 72. 
ISSN 13353314.
42 Nasadenie civilného obyvateľstva nebudeme v tejto práci bližšie rozoberať.
43 Tento názov zaviedla Pionierska a stavebná správa Ministerstva národnej obrany (CSÉFALVAY, 
ref. 24, s. 220). I. Baka uvádza pevnostný úsek Ochranná zóna Slovensko, ktorý viedol údolím 
Váhu od Žiliny cez Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a Trnavu k Bratislave – 
pozri BAKA, ref. 35, s. 72.
44 BAKA, ref. 35, s. 83.
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týmito jednotkami a jej príslušníkmi. Len v prípade naliehavej potreby a ak nebola iná 
možnosť, mohli byť títo vojaci na žiadosť posádkového veliteľa nasadení na práce pre 
posádku – avšak len na určitú dobu a počet mužstva bol striktne určený.45 Pionierske 
stavebné roty boli rozmiestnené podľa potreby na západnom a strednom Slovensku, 
nakoľko v období vzniku TZ (koniec decembra 1944) už bolo východné Slovensko pod 
kontrolou Červenej armády. Denný poriadok mužstva bol nasledovný: Vo všedné dni: 
6.00 h – budíček, 7.30 h – odchod do zamestnania, 14.30 h – príchod zo zamestnania (pri 
jednoduchej frekvencii bez poludňajšej prestávky), 16.00 h – príchod zo zamestnania (pri 
dvojitej frekvencii s 1,5 h poludňajšou prestávkou), 16.15 h – raport (hlásenie), 16.30 
h – čítanie rozkazu, 21.00 h – večierka. V nedeľu: 7.00 h – budíček, 8.00 – 10.00 h – 
poradový a ukázňovací výcvik, 10.00 – 12.00 h – úprava ubikácií (ubytovania), 12.00 
h – obed, po obede voľná vychádzka.46 Zamestnanie, t. j. miesto a spôsob stavebných 
prác, určovalo, ako už bolo spomenuté, nemecké velenie. To však bolo často nespokojné 
s pracovným výkonom príslušníkov stavebných pionierskych rôt. Velitelia PSS boli 
neustále napomínaní, aby viedli mužstvo k usilovnejšiemu výkonu. Tiež im bolo 
vytýkané, že často ani nevedia, kde ich rota pracuje a pri náhodných kontrolách bolo 
nájdených len málo dôstojníkov na svojom pracovisku. Samotní slovenskí velitelia 
boli zo svojich oklieštených právomocí znechutení a nemali teda motiváciu zaujímať 
sa o konané práce. Aby sa predišlo sťažnostiam z nemeckej strany, bola nariadená 
u všetkých PSS tzv. „akordná“ práca, a to v nasledovných normách:47 1., Pri hĺbení 
zákopov a jám hlbších ako 1,5 m, musel každý pracovník vykopať denne 2,0 m3; pri 
hĺbení zákopov do 1,5 m musel každý pracovník vykopať denne 2,5 m3 a v zamrznutej 
pôde a v skalnatej zemine sa mohol výkon znížiť na 1,5 m3, resp. na 2,0 m3 denne. Normy 
práce boli pomerne vysoko nastavené a príslušníci stavebných jednotiek sa museli činiť, 
aby ich dodržali. Pracovný úsek vytýčil vždy na celý týždeň, alebo na niekoľko dní, 
veliteľ roty po dohode s predstaveným nemeckým veliteľom. Pokiaľ mužstvo vykonalo 
prácu skôr ako v stanovenom čase, mohlo pracovisko v zomknutej jednotke opustiť. 
Jednotlivci nesmeli odchádzať oddelene. Ak pracovná čata nestihla danú prácu vykonať 
počas pracovných dní, muselo celé mužstvo pracovať i v nedeľu. Pri každej rote na 
pracovisku musel byť vždy prítomný dôstojník a veliteľ roty mal povinnosť byť aspoň 
dvakrát za týždeň osobne prítomný na pracovisku. Velitelia skupín, práporov a rôt mali 
podľa rozkazu udržiavať čo najužší styk s príslušným nemeckým vedúcim personálom, 
aby mohli okamžite reagovať na ich požiadavky. Materiálne zabezpečenie rôt však bolo 
katastrofálne, nakoľko väčšinu vecí zhabala nemecká armáda. Nedostatok oblečenia, zlé 
ubytovanie, málo dreva na kúrenie a pod. podporovali nárast dezercie (podľa hlásenia 
veliteľstva 22. roty v Topoľčanoch len k 1. decembru 1944 zbehlo sto osôb). 48 Počty 
mužov v pionierskych stavebných rotách sa preto často a rýchlo menili a po prechode 
frontu sa roty i priamo rozpadali.

Zvyšné dve divízie pôsobili na území cudzích štátov. Prvá technická divízia bola 
zaradená na stavebné práce v Rumunsku a Maďarsku. Jej veliteľstvo sídlilo na 
severozápade Maďarska a na jeho čele stál plk. spoj. Ján Morvic. Jeho náčelník štábu 
bol stot. gšt. Vojtech Boššányi. Pod veliteľstvo 1. technickej divízie spadal Peší pluk 
20 (veliteľ pplk. pech. Martin Palkovič) a tiež Peší pluk 21. (veliteľ pplk. pech. Rudolf 
Noskovič). Ďalej sem patrilo veliteľstvo pionierskeho práporu 41. (stot. pech. Ján 

45 Toto nariadenie je dokonca uvedené v dôvernom rozkaze veliteľa 3. TD číslo 1 zo dňa 22. 
februára 1945. VHA Bratislava, f. PSS III., šk.1.
46 Tamže.
47 Tamže.
48 BAKA, ref. 35, s. 77.
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Matušek). Táto 1. technická divízia vznikla z 1. pešej divízie, ktorej predchodkyňou 
bola Rýchla divízia nasadená na prelome rokov 1942/1943 na východnom fronte. Na 
jeseň 1943 bola preorganizovaná na 1. pešiu divíziu a 30. októbra 1943 napriek nedôvere 
nemeckých orgánov nasadená do boja pri Melitopoli. Viac ako 2 000 (presne 2 731) jej 
príslušníkov okamžite prešlo do radov Červenej armády. Na čele 1. pešej divízie stál 
vtedy plk. Karol Peknik.49 Zvyšok 1. pešej divízie bol ešte na jar 1944 niekoľkokrát 
bojovo nasadený, no ku dňu 1. júna 1944 bola divízia zreorganizovaná na 1. technickú 
divíziu a prevelená do oblasti južného Maďarska a severného Rumunska. Velenie prevzal 
plk. pech. František Krakovský. Ten ju viedol až do konca januára 1945 a dňa 1. februára 
1945 bol pridelený ku Kancelárii prezidenta republiky (KPR), kde sa o 9 dní neskôr 
stal prednostom vojenského oddelenia.50 Posledným veliteľom bol zrejme plk. spoj. Ján 
Morvic, ktorý velil 1. TD od konca januára 1945 do 25. marca 1945. Prvá technická divízia 
vykazovala začiatkom júna 1944 viac ako päťtisíc (presne 5 626) vlastných príslušníkov 
a 24 príslušníkov PZNO.51 Od začiatku júna divízia pracovne pôsobila v Rumunsku 
v oblasti Tatar Kopčak – Curciu – Brian – Bolgrad; západne od Čierneho mora a severne 
od Dunaja. Týždeň pred koncom júna 1944 bola definitívne dokončená jej reorganizácia, 
v rámci ktorej bol zrušený Delostrelecký pluk 11. a pod Veliteľstvo divízie aktuálne 
spadali nasledovné útvary: Peší pluk 20. – veliteľ pplk. pech. Martin Palkovič, Peší pluk 
21. – veliteľ pplk. pech. Rudolf Noskovič, Pioniersky prápor 41 – veliteľ stot. pion. 
Ján Matušek a Poľná nemocnica 11. V júli vojaci prešli k rieke Prut, do priestoru mesta 
Cahul,52 kde budovali obrannú líniu „FERDINAND“. Ich početný stav (ku koncu júla) 
bol nasledovný: 72 dôstojníkov z povolania, 105 záložných dôstojníkov, 46 rotmajstrov, 
91 poddôstojníkov z povolania a 4 926 príslušníkov mužstva. Spolu to bolo 5 240 osôb. 
Dňa 20. augusta začala sovietska armáda útočnú Jasskokišiňevskú operáciu na území 
Rumunska a Moldavska. Prvá TD sa začala presúvať na západ – severozápad po trase 
Cahul – Cancea – Marasesti – Bacau – Roznov – Tazlau – Commanesti – Targuocna – 
Onesti. Potom ďalej cez Ojtuzský priesmyk do Sedmohradska. V Rumunsku sa zmenil 
vládnuci režim,53 a to urýchlilo presun divízie. V poslednej dekáde augusta sa nachádzala 
v údolí rieky Trotusul a postupne prešla až k údoliu rieky Mures, ľavostrannom prítoku 
Tisy. V týchto dňoch zároveň oficiálne požiadala slovenská vláda (najmä na podnet 
ministra obrany F. Čatloša) nemecké orgány o umožnenie návratu oboch slovenských 
divízií (z Rumunska/Maďarska a Talianska). Nemecko pripustilo možnosť návratu 1. TD, 
avšak odoprelo návrat 2. TD z Talianska.

Ďalším stanoviskom 1. TD bolo mesto Csíkszereda, kam sa dostala presunom cez Bereck 
a Tusnad. Koncom augusta 1944 bola pracovne nasadená v severnom Sedmohradsku, 
kde pracovala na výstavbe opevnenia „Maros Stellung“ na západnom brehu rieky Maros 
(Muresul). Dňa 30. 8. 1944 dostal veliteľ plk. Krakovský telegram od náčelníka štábu 
ministra obrany plk. Krnáča, v ktorom bol rozkaz na presun divízie na Slovensko. Presun 
sa začal na druhý deň, avšak v ten istý deň už boli v dôsledku vypuknutia SNP odzbrojené 
slovenské bojové jednotky na východe Slovenska. Nemci neváhali a bleskovo odzbrojili 

49 Predtým šéfoval Vojenskej správe v Bratislave. Do hodnosti plukovníka bol povýšený 1. 
januára 1943.
50 KORČEK, J. Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu 
a režimu. Bratislava : MO SR, 1999, s. 203. ISBN 8088842220.
51 PEJS, ref. 32, s. 63.
52 Bolo to severne od mesta Galati. Cahul – mesto na juhu Moldavskej republiky.
53 Kráľ Michal I. vyhlásil odstúpenie Rumunska z vojnového konfliktu. Rumunský premiér Ion 
Antonescu bol odvolaný a vznikla nová vláda, ktorá vydala nariadenie, že každý cudzí vojak musí 
ihneď opustiť územie Rumunska.
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aj štáb 1. technickej divízie a o pár dní neskôr aj 20. a 21 peší pluk a 41. pioniersky 
prápor. Priebehom odzbrojenia sa zaoberalo aj justičné oddelenie MNO. Jeho prednosta 
plukovník JUDr. Fridrich Wirth vydal ústne rozkazy príslušníkom poľných súdov, aby 
podali o tejto veci hlásenie. Stotník justície Ján Hák, ktorý od 9. júna do 31. augusta 1944 
zastával funkciu predsedu Poľného súdu 1. TD, odpovedal…„Dňa 31. augusta 1944 
počas presunu Intendančného parku 1154, v stave ktorého bol vedený všetok personál 
poľných justičných úradov, z priestoru Gyergyószentmiklos55 všeobecne smerom na 
severozápad boli jednotky Technickej divízie dorazivšie do Maroshévizu56, odzbrojené 
nemeckou armádou. Odzbrojenie slovenských jednotiek (ide o Peší pluk 21, Intendančný 
park - 11, Poľné pekárne, Poľné jatky a Poľné justičné úrady) bolo prevedené bez odporu 
a za tohto stavu: Pred mestom Maroshéviz, ako aj po všetkých uliciach mesta, ktorými mal 
byť kanalizovaný pochodový prúd do priestoru miestnej železničnej stanice, čakali silné 
nemecké stráže, ktoré pochodový prúd usmerňovali na železničnú stanicu pod nepravdivou 
zámienkou, že jednotky budú nakladané na železničný transport už tu, a nie ako znel 
pôvodný rozkaz, totiž v Dedó. Priestor, do ktorého bol pochodový prúd usmerňovaný, 
bol tiež silne zaistený automatickými a pancierovými zbraňami. Odzbrojenie bolo 
prevedené po hlúčkoch, resp. po jednotlivých vozidlách, pričom proti presile odpor bol už 
znemožnený aj tým faktom, že pešie jednotky pochodovali pomerne rozťahane (rozbili už 
osemstý kilometer pešky z priestoru Cahul v Besarábii s minimálnymi prestávkami)…“57

Internované jednotky boli poslané 2. septembra na pochod s nemeckou strážou 
smerom na severozápad. Ďalšia zámienka pre odzbrojovanie slovenských vojakov, ktorú 
im nemecké velenie predostrelo, bola tá, že Červená armáda údajne prerazila cez blízke 
východné hranice a maďarské jednotky, postavené narýchlo pre obranu, nemajú zbrane. 
Tieto zbrane im musia dodať slovenské jednotky. Aj túto lož slovenskí vojaci rýchlo 
prekukli. Svedčí o tom i výpoveď stotníka J. Háka: „Po tom, keď príslušníci TD zistili, 
že pri odzbrojovaní mnohým jednotlivcom boli odcudzené aj súkromné veci (prádlo, 
fotoaparáty, svetre, čižmy atď.), ba aj erárne súčiastky výzbroja (poľné prikrývky, stanové 
dielce a podobne), ďalej že príslušníci odzbrojovacích jednotiek nášmu mužstvu odobraté 
zbrane, menovite pištole, ihneď predávajú miestnemu obyvateľstvu za pengö, zavládla 
všeobecná mienka, že na príslušníkov TD čaká osud zajatcov…“58 

V tom čase už bol Peší pluk 20 v priestore Dedó a veliteľstvo divízie bolo v rumunskom 
priestore Szászregen.59 Spojenie medzi veliteľom divízie a jednotkami už nejestvovalo 
a velitelia práporov, rôt a čiat, ako aj veliteľ Pešieho pluku 21 (ktorý bol odzbrojený spolu 
s Peším plukom 1. v dňoch 1. a 2. septembra 1944) presný dôvod odzbrojenia nevedeli. 
Museli však tušiť, že je to následok augustových udalostí na Slovensku. Po odzbrojení 
a pod vplyvom správ z domova značná časť mužstva dezertovala (len v septembri 1944 
zbehlo 2 300 vojakov). Ďalšia časť mužstva i dôstojníkov sa dostala do zajateckého tábora 
Kaisersteinbruch (Stammlager XVII. A), iní (zväčša muži nemeckej národnosti) mali 
prejsť k zbraniam SS.60 Vyčlenení vojaci (nazvaní aj „prebytoční“) zostali v nemeckom 
zbernom zajateckom tábore DULAG 13461 a bolo im oznámené, že budú poslaní na 
Slovensko. V polovici septembra však boli pridelení nemeckej armáde na rôzne práce 

54 Veliteľom Intendančného parku bol poručík hospodárstva v zálohe Aladár Brašeň.
55 Mesto v Rumunsku.
56 Mesto v Maďarsku.
57 VHA Bratislava, f. MNO SR, spisy dôverné, rok 1944, šk. 439, inv. č. 242, čj. 20 2/1 7.
58 Tamže.
59 VHA Bratislava, f. „55“, zn. 55296.
60 PEJS, ref. 32, s. 64.
61 VHA Bratislava, f. „55“, zn. 55296.
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a presúvaní po oblasti severného Maďarska a južného Slovenska. Dňa 15. októbra 
sa nachádzali na slovenskom území, v obci Iža pri Komárne. Odtiaľ ich už nemecké 
velenie rovno posunulo do zajateckého tábora Kaisersteinbruch (Stammlager XVII.A) 
v Rakúsku. (V decembri sa však týchto asi 200 mužov dostalo späť na opevňovacie práce, 
a to pridelením ku nemeckému stavebnému práporu pri Viedni ako jeho 5. rota.) Vojaci 
nasadení na opevňovacie práce mimo územia Slovenska boli so svojím zaradením často 
nespokojní. Dôvodom bola vzdialenosť od rodiny a tiež cudzie velenie. Na jeseň 1944, 
po reorganizácii divízie, preto mnohí žiadali o zaradenie do novovzniknutej Domobrany, 
aby tak mohli byť aspoň na slovenskom území, bližšie k rodinám. Bývalý príslušník 
1. technickej divízie Michal Machuč vo svojej žiadosti o prijatie do „zväzku národnej 
domobrany“, adresovanej MNO, uvádza nasledovné… „Dňa 21. júla 1944 bol som 
odoslaný od Automobilného práporu 1 Nitra do poľa s určením pre automobilnú správu 
1. technickej divízie, ktorá v tom čase nachádzala sa v Rumunsku. Dňa 1. septembra 
1944 ako príslušník 1. technickej divízie bol som dobrovoľne odzbrojený v Sedmohradsku 
pri meste Szasregénu. Odtiaľto sme boli prevezení do Désu, kde bolo veliteľstvo 1. TD 
znovuorganizované. Zbytok veliteľstva 1. TD bol sústredený pri meste Dés, odkiaľ mal 
byť podľa rozhodnutia ôsmej armády odsunutý na Slovensko. Keďže sa nikto o tento 
zbytok dlhšiu dobu nestaral, mužstvo sa rozutekalo s tým, že sa prihlási na Slovensku 
do novootvorenej slovenskej armády. Ja so zbytkom jednotky p. por. Horňáka (s ktorým 
som odišiel) odišli sme na slovenské vyslanectvo v Budapešti, kde som udal príčinu 
svojho vzdialenia sa s odôvodnením, že sa chcem v Bratislave prihlásiť na MNO do 
novoutvorenej slovenskej armády. Od vyslanectva v Budapešti dostal som potvrdenie, 
že môžem prekročiť maďarsko-slovenské hranice a hlásiť sa v Bratislave. Avšak na 
maďarsko-slovenských hraniciach bol som nemeckou staničnou strážou zadržaný 
a odtransportovaný dňa 23. septembra 1944 do tábora Keisensteinbruch, kde som bol 
až do 30. októbra 1944. V tento deň bol som odoslaný aj s tristo slovenskými vojakmi 
na opevňovacie práce v dedinke Prellenkirchen kde konám službu dodnes…“62 Dňa 7. 
decembra 1944 personálne oddelenie MNO urobilo v spomínanej veci nápravu, t. j. 
urobilo „patričné kroky o prepustení menovaných“.63 

Zvyšné torzo 1. TD bolo po odzbrojení na jeseň 1944 zreorganizované a nasadené na 
budovanie obranného zariadenia „Teodorich Stellung“ a „Odin Stellung“ pre nemeckú 
skupinu armád Juh (Heeresgruppe Süd) v severovýchodnom Maďarsku a severozápadnom 
Rumunsku. Začiatkom októbra 1944 sa po trase Satu Mare – Miškolc – Nyíregyháza – 
Ostrihom – Budapešť – Tapolca divízia presunula do priestoru južne od Balatónu.64 Tu sa 
pridala k stavebným prácam a strážnej službe jednotiek maďarskej a nemeckej armády, 
v ktorých pokračovala až do jari 1945. V novembri 1944 už pokladalo nemecké velenie 
divíziu za natoľko dôveryhodnú, že povolilo vyzbrojenie 10 % jej početného stavu. 
Divízia v polovici decembra dosahovala počet 3 071 mužov (podľa vyššie uvedenej 
tabuľky)65, odhadom teda možno hovoriť o cca 300 ozbrojených príslušníkoch. V polovici 
novembra boli Peší pluk 20 a Pioniersky prápor 41 premiestnené do priestoru Lepsény, 
Mezöszent György, Balatón a Fokatat, na konci novembra sa posunuli za severozápadnú 
časť Balatóna. Začiatkom roka 1945 boli vojaci nasadení na budovanie obranných 
zariadení v krasovom pohorí, severozápadne od Bakoňského lesa v Maďarsku. Na konci 
januára 1945 mala divízia 5 397 osôb a zo Slovenska ku nej smerovali ďalšie doplnky 

62 VHA Bratislava, Zbierka spomienkových prác, signatúra ŠZ. X. – 447.
63 Tamže.
64 VHA Bratislava, f. Rýchla divízia (ďalej RD), šk. 109, inv. č. 296.
65 O. Pejs uvádza, že „na konci roka 1944 činil počet 2 552 mužov“. Porovnaj: PEJS, ref. 32, s. 65.
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v počte 11 dôstojníkov a 881 príslušníkov mužstva. Transport bol vyslaný z Trenčína.66 
(O deň neskôr, 1. februára 1945, bola 1. TD oficiálne začlenená do TZ). Ďalšia rota 
nováčikov z Pionierskeho prápora Domobrany bola vyslaná 21. marca na doplnenie 
stavu Pionierskeho práporu 41.67 O týždeň však divíziu zasiahol rýchlo postupujúci front 
a pri maďarskom meste Tét sa dňa 25. marca 1945 už väčšina jej príslušníkov (vrátane 
veliteľa divízie plk. Morvica) dostala pod kontrolu Červenej armády. Zvyšky divízie boli 
vytlačené z Maďarska do Rakúska, kde sa podieľali na budovaní obranných zariadení 
a kde sa k nim pripájali aj ostatní príslušníci „Haššíkovej“ armády, ktorí sa z rôznych 
dôvodov ocitli v Rakúsku. Posledných mužov 1. TD zajala sovietska armáda dňa 8. 
mája 1945 pri rakúskom meste Amstetten a umiestnila ich svojho zberného tábora vo 
Viedenskom Novom Meste (Wiener Neustadt).

Čo sa týka transportov, treba poznamenať, že u vojakov na Slovensku neboli veľmi 
obľúbené. Podľa možnosti sa im väčšina snažila vyhnúť. Transporty do 1. a 2. TD pôsobiacich 
v zahraničí organizovali pionierske stavebné skupiny. Veliteľstvo postavilo roty s počtom 
200 – 300 mužov (v zmysle konkrétneho nariadenia MNO). Všetci boli poučení o presnom 
postupe počas nakladania, vykladania a aj o správaní počas transportu.68 Najstarší dôstojník 
v rote bol jej veliteľom počas transportu a niektorý ďalší dôstojník bol jeho zástupca. 
Ostatní dôstojníci a poddôstojníci boli velitelia čiat, z ktorých každá mala cca 50 mužov. 
Transport mal vlastného kuchára, účtovníka aj kancelársku silu. Veliteľ disponoval presným 
zoznamom mužov v transporte. Pred odchodom všetci muži určení do transportu absolvovali 
povinný výcvik, pričom sa v tejto dobe už nesmeli vzďaľovať od ubytovacieho miesta. Toto 
nariadenie bolo dôležité jednak z dôvodu zvýšenej možnosti dezercie v tejto dobe, jednak 
z dôvodu neznalosti presného dátumu a času odchodu. Tie boli nariadené zvláštnym rozkazom 
veliteľovi transportu. Počas výcviku do poľa mal veliteľ transportu povinnosť každý deň (!) 
skontrolovať počet mužov podľa menného zoznamu, ak to bolo nutné, robil to aj dvakrát 
denne – pri rannom aj večernom nástupe. Na nenastúpených mužov sa ihneď podávalo 
trestné oznámenie. Počas výcviku mal byť každý vojak vybavený v zmysle intendančných 
predpisov súčasťami povinného výstroja (poľná čiapka, súkenná blúza, súkenné nohavice, 
plášť, remeň do nohavíc, dva nákrčníky, dve košele, dvoje nohavice, dva páry onúc, brušný 
pás, jeden pár šnurovacích topánok alebo čižiem, omotky /pruh látky, ktorý sa omotával 
okolo čižiem/, jeden pár rukavíc, jeden sveter alebo vesta, opasok s prackou, torba /plecniak/, 
kukla, chlebník, prikrývka)69 a tiež plechovou jedálnou miskou, poľnou fľašou a vreckovým 
obväzom.70 Slovenská armáda však trpela často nedostatkom povinného výstroja, takže hoci 
bolo uvedené vystrojenie v zmysle papierového nariadenia ministra povinné, v praxi bolo 
veľmi ťažké ho uskutočniť, a tak vojaci odchádzali často do poľa nevhodne oblečení aj 
obutí. Počas transportu sa rote málokedy vyskytla možnosť pripraviť si teplú stravu, preto 
muži dopredu dostali studený proviant na tri – štyri dni. Kuchár dostal suroviny cca na 10 dní 
a hospodárska správa príslušnej PSS pripravila slamu, uhlie a drevo do vagónov na kúrenie 
tiež na cca 10 dní. Konkrétne v januárovom transporte z PSS III. v Trenčíne bolo vyslaných 
32 vagónov s príslušníkmi Technického zboru smerujúcich do Maďarska ako doplnky stavu 
k 1. TD. Každý transport mal prideleného tiež jedného nemeckého sprievodcu, dôstojníka 
alebo poddôstojníka, ktorý sa behom cesty staral o prípadné odobratie stravy z nemeckých 
skladov na jednotlivých staniciach (v prípade, že transport trval dlhšie ako 10 dní).71 

66 Pozri aj KORČEK, ref. 11, s. 72.
67 Početný stav 1. technickej divízie dosahoval 7 000 osôb. CSÉFALVAY, ref. 24, s. 219.
68 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 3, č. j. 116/Taj.1945.
69 Pokiaľ bol nedostatok prikrývok, bol vydaný ešte jeden plášť navyše. Tamže.
70 Tamže.
71 Tamže.
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V ďalšom cudzom štáte, v Taliansku, pôsobila 2. technická divízia. Jej história sa 
začala písať vlastne už v roku 1941, keď slovenská vláda postavila pre front poľné 
jednotky Zaisťovacej divízie (ZD). Pôsobili na východnom fronte od augusta 1941 do 
jesene 1943, a to najmä na území Ukrajiny. Prvým veliteľom Zaisťovacej divízie bol 
plk. Augustín Malár, ktorý bol tiež veliteľom Spojovacieho štábu poľnej armády. Ten 
však odišiel k Rýchlej divízii a dňa 20. novembra 1941 bol vymenovaný nový veliteľ 
divízie – plk. Pavol Kuna. Na rozkaz ministra obrany F. Čatloša sa divízia premenovala 
od 1. augusta 1943 na 2. pešiu divíziu. Nemecko však bolo nespokojné s vývojom situácie 
v jej radoch (opakované dezercie, neuposlúchnutia rozkazov, priateľské styky s domácim 
obyvateľstvom na východnom fronte) a rozhodlo sa menovať nového veliteľa, ktorý by 
bol oddaný vojenskej nemeckoslovenskej spolupráci. Toto kritérium spĺňal plk. gšt. 
Rudolf Pilfousek. Velil 2. pešej divízii v čase od 10. augusta 1942 do augusta 1943. Po 19. 
auguste 1943 sa jej veliteľom sa stal plk. Karol Peknik, ktorého v októbri 1943 na poste 
vystriedal pplk. Ján Krnáč.72 Divízia bola pod jeho velením preložená z východného 
frontu na stavbu zázemných opevnení do severného Talianska. Zbehnutia a nežiaduce 
styky s civilným obyvateľstvom však pokračovali a nemecké velenie nariadilo MNO 
reorganizáciu 2. pešej divízie na stavebnú brigádu. V novembri 1943 boli jej príslušníci 
premiestnení na opevňovacie práce do severného Talianska a 15. novembra 1943 bola 
premenovaná na Technickú brigádu. Prvého decembra 1943 sa jej novým veliteľom stal 
plk. Ladislav Bodický (ten predtým dva roky zastával funkciu správcu Pracovného zboru 
Národnej obrany, takže mal zo všetkých veliteľov asi najväčšie skúsenosti so skutočnou 
náplňou práce divízie).73 

Vypuknutie Slovenského národného povstania jednotky nasadené v Taliansku, na 
rozdiel od 1. TD, výraznejšie nezasiahlo. Tunajší vojaci neboli odzbrojení ani nijako 
postihnutí zásahom nemeckej armády. Technická brigáda, ktorá tu pôsobila už od roku 
1943 ako pracovná jednotka, bola premenovaná na 2. technickú divíziu dňa 1. júla 1944. 
Nachádzala sa vtedy v priestore Vergheto – Penabilli – Mercantino – Marecchia, južne od 
San Marina. Za veliteľa bol ustanovený plk. Ján Imro, ktorý do Talianska odcestoval 26. 
júna.74 Velenie prevzal dňa 6. júla 1944 po plk. Ladislavovi Bodickom. Divízia vykazovala 
v tom čase stav 3 585 osôb, z toho 120 dôstojníkov, 46 rotmajstrov, 48 poddôstojníkov 
a 3 371 príslušníkov mužstva.75 Plk. Imro však cca po troch týždňoch, presne 30. júla, 
divíziu opustil a prešiel spolu so stot. Hujsom na stranu spojencov. Po jeho odchode 
velenie 2. TD dočasne prevzal veliteľ pešieho pluku 101, pplk. Jaroslav Kmicikievič. 

72 SEGEŠ, V. a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava : Vojenský historický ústav 
2015, s. 307. ISBN 9788074514692. V publikácii Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939
1945 je uvedené, že v októbri 1943 sa veliteľom 2. TD stal Ladislav Bodický; rovnako je však 
táto funkcia uvedená aj pri hesle Ján Krnáč. Pozri CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín 
Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 25 a s. 138. ISBN 97880
89523207.
73 Vymenovaný bol 20. 10. 1943. Porovnaj KRALČÁK, P. Pracovné jednotky slovenskej armády 
1939-1945. Bratislava 2014. ISBN 9788097076818. s. 71. Pozri aj ref.72.
74 Neskôr po vojne sa plk. Imro o tomto vyjadril: „Do Talianska som musel odísť, pretože to 
chceli čatlošovci a golianovci.“ Pred odchodom do zahraničia údajne navštívil Goliana a povedal 
mu, že prejde sám alebo s celou divíziou na stranu spojencov. Tak aj učinil – dňa 30. júla 1945 
prešiel na stranu spojencov. Skutočnosť, že tak urobil bez divízie, vysvetľoval neskôr tým, že pre 
prechod neboli podmienky. On sám už nechcel kolaborovať s Nemcami, a to ani v planej nádeji, 
že sa mu niekedy podarí prejsť ku spojencom s celou divíziou. Pozri: ZUDOVÁLEŠKOVÁ, Z. – 
NĚMEČEK, J. Vojaci 2. technickej divízie slovenskej armády na strane Spojencov In Historie 
a vojenství. 2003, č. 34, s. 733.
75 Tamže.
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Velil necelý mesiac, lebo už dňa 20. augusta pricestoval do Talianska plk. Ján Veselý, 
ktorý bol nemeckou armádou poverený prevziať funkciu. Oficiálne tak učinil 26. augusta 
1944. Divízia sa vtedy skladala z pešieho pluku 101 (veliteľ pplk. Jaroslav Kmicikievič), 
pešieho pluku 102 (veliteľ pplk. pech. Otto Klement) a zo železničnej stavebnej roty 12 
s veliteľom stot. pion. Karolom Osuským. Na území Talianska vytvorila divízia počas 
svojho pôsobenia množstvo posádkových veliteľstiev, napr. Imola, Faenza, Ravenna, San 
Pietro in VincOla, Cervia a iné.

S pracovným výkonom slovenských vojakov boli nadriadení nemeckí dôstojníci 
do roku 1944 spokojní. Neskôr sa však na príslušníkoch začala prejavovať únava 
a znechutenie. Boli zrušené voľné nedele a pracovalo sa sedem dní v týždni. Vojaci 
sa sťažovali na nedostatok dovoleniek, ktoré im nemecké velenie nechcelo udeľovať. 
Tiež boli problémy s počtom vojakov, doplnky zo Slovenska chodili zriedka a v malom 
počte. Práce však bolo veľa, a to najmä v skalnatom a tvrdom teréne. Slabo vybudované 
chodníky a cesty si vyžadovali, aby stavebný materiál prenášali muži na chrbtoch, 
v lepšom prípade na osloch. Vplyv na morálku vojakov mal aj ich úzky priateľský 
kontakt s miestnym obyvateľstvom a neskôr prepojenie s partizánskym hnutím. V tomto 
sa líšili od príslušníkov 1. TD. Nemecké posádky nasadené v tomto priestore sa, 
prirodzene, snažili tomuto kontaktu zabrániť, no i tak prichádzalo k častým zbehnutiam 
a sabotážam pracovných úloh. Slovenskí vojaci dokonca zásobovali talianskych 
partizánov technickým materiálom alebo strelivom. Preto po vypuknutí SNP vyhľadal 
veliteľa divízie plk. Veselého nemecký dôstojník a oznámil mu, že nemecké veliteľstvo 
v Taliansku mieni celú 2. TD odzbrojiť a jej príslušníkov internovať v Nemecku. Veliteľ 
divízie sa rozhodol, že napíše v tejto veci list slovenskému prezidentovi J. Tisovi. V liste 
datovanom 9. septembra 1944 mu oznámil, že príslušníci divízie sú otrasení súčasnými 
pomermi na Slovensku a majú strach o svoje rodiny. Tiež ho uistil, že divízia sa naďalej 
pokladá za súčasť nemeckej armády a nemá nič spoločné s pomermi, aké sa doma na 
Slovensku v armáde vyskytli. Požiadal prezidenta, aby zabránil odzbrojeniu divízie, ako 
aj internovaniu jej vojakov v Nemecku.76 Druhá technická divízia bola od septembra 
1944 často presúvaná, počnúc severným brehom rieky Pád cez priestor Mantova – 
Borgoforte – Ostiglia až do októbrového postavenia v oblasti Piacenza – Pavia – S. 
Angelo. Tu jej príslušníci opravovali a strážili železničné trate a mosty ponad Pád.77 
S ich nasadením do bojov sa nepočítalo; ak by sa nepriateľ priblížil nebezpečne blízko 
miesta výkonu ich pracovnej činnosti, mali rozkaz ustúpiť.78 Početný stav divízie 
zahŕňal v októbri 1944 dovedna 3 259 osôb (z toho 3 105 príslušníkov mužstva. Úlohou 
vojakov bolo okrem posilňovania obrany tzv. Pádskej línie (pri brehu rieky Pád) tiež 
stavať a opravovať železničné trate. Línia frontu bola v tomto období od postavenia 
divízie vzdialená asi 200 km. Avšak časté letecké útoky spojencov spôsobovali pracovné 
výpadky, zranenia aj smrť a celkovo rozkladali morálku mužstva. Dezercie a vyhýbanie 
sa povinnostiam boli na dennom poriadku. Dňa 24. októbra 1944 sa divízia presunula do 
priestoru miest Ostiglia a Borgoforte. Na tomto mieste budoval peší pluk 101 spojovaciu 
cestu k lanovke v Ostiglii a peší pluk 102 staval most a lanovku na sťahovanie dreva 
v Borgoforte. 79 Po mesiaci sa celá divízia presunula do priestoru Pavia na stavbu a opravu 

76 Štátny archív v Bratislave (ŠABA), f. Okresné ľudové súdy 1945 – 1947 Bratislava (OĽS), 
značka 389/48.
77 VHA Bratislava, f. Zaisťovacia divízia (ďalej ZD), šk. 84, inv. č. 608.
78 ŠTEFANSKÝ, ref. 6, s. 27.
79 ŠIMKO, J. Slovenské jednotky nasadené na výstavbu opevnení v Taliansku. In CSÉFALVAY, 
F. – PÚČIK, M. (eds.). Slovensko a druhá svetová vojna. Bratislava : Vojenský historický ústav, 
MO SR, 2000, s. 309.
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železnice. Toto miesto sa stalo poslednou oblasťou dislokácie 2. TD počas druhej 
svetovej vojny. V priestore ohraničenom trojuholníkom Pavia – Piacenza – Crema sa až 
do kapitulácie nemeckých vojsk v Taliansku dňa 2. mája 194580 uskutočňovali presuny, 
menili sa prápory, roty, ubytovanie v závislosti od rozhodnutia velenia divízie.81 Kvalita 
výkonu práce sa neustále znižovala. Mnohí vojaci spolupracovali s odbojom a ďalší 
priamo poutekali k talianskym partizánskym jednotkám. Koncom decembra nariadil 
veliteľ plk. Veselý reorganizáciu divízie, ktorou boli (pre nedostatok ľudí) zrušené 
prápory č. III v peších plukoch 101 a 102. V tom čase sa práve utváral na Slovensku 
Technický zbor (2. TD bola včlenená do jeho organizačného rámca dňa 1. februára 1945). 
V januári a marci 1945 prišli zo Slovenska doplnky mužstva v počte asi 3 000 mužov, 
čím sa stav divízie zdvojnásobil – dosahoval v tomto čase podobne ako 1. technická 
divízia v Maďarsku počet vojakov 7 000. Došlé mužstvo však bolo narýchlo pozbierané 
zo zajatcov, zmobilizovaných záložníkov a nevojakov. Niektorí nemali ani uniformy. 
Ako nevojaci boli do Talianska dopravení aj muži zajatí nemeckou armádou na Orave 
v priebehu mesiaca február. Na túto udalosť spomína vo svojom denníku aj Vincent 
Lofaj z obce Krivá na Orave:82… „V Krivej, dňa 18. 2. 1945…Keď som vyšiel z izby, 
bolo vidno ísť skupiny Nemcov hore dedinou, stáli už aj niže dediny a pred kostolom. 
Bolo mi to podozrivé už vtedy. Keď som prišiel naspäť do izby, hneď mi hovorili, že 
bubnovali nástup mužov od 16 – 60 rokov ku kostolu. Videl som už nastúpených skoro 
všetkých mužov a keďže dedina bola obsadená, nedalo sa ujsť. Nastúpil som i ja. 
Odovzdávali sme všetci legitimácie, starším 30 a mladším 20 rokov legitimácie vrátili 
a nám ostatným nevrátili už legitimáciu späť… Bolo nás vyše štyridsať a strážilo nás 
vyše dvadsať Nemcov…“ Ďalej opisuje nástup mužov z obce Dlhá a príchod do Dolného 
Kubína, odkiaľ pokračovali v ceste vlakom.83 Do Talianska dorazili dňa 9. marca 1945. 
Z denníka Vincenta Lofaja môžeme vypozorovať nielen jeho denný program (každý deň 
opisuje zväčša jedlo, pochodovanie, časté bombardovanie a ukrývanie sa v zákopoch), 
ale aj skutočnosť, že títo muži boli vyzbrojení puškami… „22. a 23. 5. sme začali výcvik 
s puškou, obraty na mieste, začali sme navykať na pušku, ktorá je teraz ťažká.“…84 
Treba poznamenať, že zbrane, väčšinou pištole, nosili len velitelia (ako aj v technických 
divíziách na Slovensku). Dňa 15. februára bolo vydané nariadenie, že na pracoviská 
sa bude nosiť zbraň, a to z dôvodu ochrany a obrany pred talianskymi partizánmi. 
Všeobecne možno uviesť, že mala vo výzbroji a výstroji veľké medzery.85 

V noci zo 6. na 7. apríla 1945 sa uskutočnila ďalšia z redislokácií plukov, ktorá mala 
zabrániť kontaktom príslušníkov jednotiek plukov s partizánmi. O desať dní neskôr však 
prešlo na stranu partizánov vyše 200 príslušníkov 8. roty (a na nasledujúcu noc to isté 
vykonalo 270 príslušníkov 5. roty) pešieho pluku 101. Je nutné poznamenať, že veliteľ 
tohto pluku pplk. J. Kmicikievič bol zaistený nemeckými vojakmi kvôli podozreniu 
zo spolupráce s odbojom už dňa 13. apríla 1945. Bol daný do väzenia v San Vittorie 

80 Kapitulácia nemeckých vojsk bola podpísaná dňa 29. apríla 1945, ale účinnosť nadobudla až 
2. mája 1945.
81 Veliteľ sídlil v Corteleone. ŠIMKO, ref. 72, s. 309.
82 LACKO, M. Denník Vincenta Lofaja  príslušníka 2. technickej divízie v Taliansku v roku 
1945. In Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4, s. 127. ISSN 13353314.
83 Ak niekto z vlaku vyskočil, strieľali po ňom a aj niektorých zabili. Tamže.
84 Tamže, s. 130.
85 UHRIN, M. K problematike výzbroje slovenskej armády – Domobrany v rokoch 1944
1945. In Oslobodenie Slovenska. 1944-1945. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného 
povstania, 2010. s. 297. ISBN 9788097023898.
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v Miláne.86 Dňa 24. apríla dostala 2. TD rozkaz na ústup do talianskych Álp, takmer 
na hranice so Švajčiarskom. Tento rozkaz už velitelia práporov a plukov neakceptovali 
a o deň neskôr vypuklo na severe Talianska protifašistické povstanie, pričom do bojov 
na strane povstalcov významne zasiahli aj príslušníci divízie. Bolo oslobodených viac 
ako 125 miest. Dňa 26. apríla sa na slobodu dostal aj uväznený pplk. Kmicikievič, 
ktorý ihneď navštívil veliteľa talianskych vlastencov gen. Cadornu a v talianskom 
rozhlase bola vyhlásená 2. TD za spojeneckú. Bývalý veliteľ plk. Veselý bol zaistený 
vlastnými vojakmi.87 Generál Cadorna dňa 29. apríla Kmicikievičovi podriadil všetky 
čs. jednotky nachádzajúce sa v severnom Taliansku, a ten divízii nariadil zhromaždiť 
sa v priestore Paullo – Pandino, asi 30 km východne od Milána.88 Jej názov sa dňa 
29. apríla 1945 oficiálne zmenil na „1. československá divízia v Taliansku“. Operácie 
slovenských vojakov proti nemeckým vojskám pokračovali ďalej až do začiatku mája 
1945, keď na povstalecké územie dorazili prvé spojenecké vojská. Pre nedostatok správ 
z domova sa však začali vojaci 1. čs. divízie obávať, že skončia v zajateckých táboroch 
spolu s Nemcami a Talianmi, ktorí ostali verní fašistickému režimu.89 Pplk. Kmicikievič 
predložil preto veleniu spojeneckých vojsk memorandum, v ktorom uvádza, že divízia 
sa mu podriaďuje a prosí o uznanie za spojenecké vojsko. Zároveň žiadal o pridelenie 
nových bojových úloh. Prvá čs. divízia však už žiadne bojové úlohy nedostala a koncom 
júla 1945 sa začal odsun jej príslušníkov späť na Slovensko.

Wehrmacht počas celej doby existencie TZ nepodceňoval ani význam svojho 
dôležitého nástroja – propagandy. Dobre si uvedomoval jej vplyv na činnosť 
a morálku vojakov. Spočiatku dostávali jednotliví velitelia len všeobecné pokyny, dňa 
1. marca 1945 však už boli pri Veliteľstve Technického zboru v Bratislave a podľa 
všetkého aj pri Veliteľstve 3. technickej divízie v Piešťanoch zriadené propagačné 
skupiny. V Bratislave jej velil por. kanc. správy v zálohe Ján Okáľ a v Piešťanoch 
túto skupinu viedol por. pech. v zálohe Vojtech Ličko. Ako slovenský spojovací 
dôstojník v Bratislave (k nemeckému spojovaciemu dôstojníkovi OKW/WPr pri 
nemeckom veliteľovi na Slovensku) bol ustanovený por. kanc. správy v zálohe 
Pavol Brosz. Zároveň vykonával funkciu zástupcu veliteľa Propagačnej skupiny 
Veliteľstva TZ v Bratislave. Propagačné skupiny mali k dispozícii služby novinárov, 
fotografov, filmárov, „kinooperátorov“ aj prednášateľov. Témy prednášok boli 
napr. „Prečo Slovenský štát?“, „Význam 14. marca“, alebo „ Ako by nám bolo 
v tej novej Československej republike“. Prednášky mali za cieľ vojakov motivovať 
k obrane aktuálneho slovenského štátneho zriadenia a tiež odradiť od spolupráce so 
zahraničnými „čechoslovákmi“, resp. s komunistami. Treba podotknúť, že na týchto 
prednáškach bola účasť povinná, a to nielen v jednotkách TZ. I v ostatných útvaroch 
a organizáciách MNO boli tieto činnosti bežnou súčasťou života vojakov, a deň i téma 
prednášky boli vždy oznámené vopred v dennom rozkaze veliteľa. Dôležitú úlohu 
mala i dobová tlač. V roku 1944 napr. vojenský odbor Úradu propagandy iniciatívne 

86 Spolu s ním boli uväznení aj veliteľ 10. roty por. J. Valášek a ženijný poradca por. Matúško. 
ŠIMKO, ref. 72, s. 310.
87 Neskôr, dňa 15. júna 1945 bol plk. Veselý označený spolu s ostatnými 247 mužmi za 
kolaboranta (ostatní i za Nemcov alebo Maďarov) a prevezený do zajateckého tábora v Modene. 
ŠTEFANSKÝ, ref. 6, s. 84.
88 V tom čase vykazovala počet 222 dôstojníkov, 12 rotmajstrov, 48 poddôstojníkov z povolania, 
34 žandárov a 5 956 príslušníkov mužstva. Pozri aj ŠTEFANSKÝ, ref. 6, s. 73.
89 Šiesta juhoafrická divízia, ktorá mala na starosti zásobovanie slovenskej divízie, rozkaz 
o vyhlásení 1. čs. divízie za spojeneckú nedostala a správala sa k jej vojakom ako k zajatcom. 
ŠIMKO, ref. 6, s. 311.
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založil týždenník Domobrana. Prvé číslo vyšlo 4. novembra 1944 a posledné dňa 
24. marca 1945. Vo februári 1945 vznikol dvojtýždenník Slovenský front. Okrem 
týchto a iných dostupných novín a časopisov vydávaných špeciálne pre vojakov na 
fronte i v zázemí sa rozhodlo veliteľstvo 2. technickej divízie vydávať aj svoj vlastný 
týždenník. Vychádzal od roku 1943 a mal názov Front a vlasť. Na svojich 4 – 6 stranách 
formátu A3 ponúkal čitateľom zmes politických komentárov, ľahkej naturálnej 
poézie a neškodných vtipov.90 Každé číslo obsahovalo aj krátky talianskoslovenský 
slovníček zameraný na bežnú konverzáciu. Aj na tomto príklade je vidieť, že slovenskí 
vojaci v Taliansku mali k miestnym obyvateľom veľmi blízko a platilo to aj naopak. 
Obe propagačné skupiny (pri veliteľstve TZ aj pri veliteľstve 3. TD) mali za úlohu 
pozdvihovať morálku mužstva, posilňovať ich vieru vo víťazstvo slovenskej armády 
a upevňovať poslušnosť a dôveru k nemeckému veleniu. Tento krok považovala najmä 
nemecká strana za nevyhnutný, nakoľko s blížiacim sa koncom vojny rádovo narastali 
disciplinárne priestupky, neposlušnosť a odmietnutie vykonávania rozkazov. Opilstvo, 
vyhýbanie sa práci a zbehnutia boli na dennom programe. Takmer v každom svojom 
dôvernom rozkaze veliteľ Technického zboru plk. Tatarko upozorňuje na tieto neduhy 
a dôrazne žiada jednotlivých veliteľov o nápravu. Rozhodol sa dokonca zriadiť špeciálnu 
pioniersku skupinu vytvorenú podľa menoslovu najväčších „hriešnikov“, zloženého 
z pravidelných hlásení jemu podriadených veliteľov.91 Výčitky plk. Tatarka sa však 
netýkali len mužstva a poddôstojníkov. Neprístojné správanie veliteľov – dôstojníkov 
bolo z jeho strany tiež často pranierované. Mnohokrát osobne telefonoval na jednotlivé 
pracoviská pionierskych stavebných skupín a kontroloval prítomnosť veliteľa alebo 
jeho zástupcu. Velitelia mali dôrazne nariadené ísť mužstvu príkladom, zúčastňovať 
sa na propagačných besedách a byť prítomní pri prácach každodenného programu. 
Tatarko sa nevyhýbal ani pokarhaniam previnilého dôstojníka v rozkaze – najmä pre 
opilstvo a s ním súvisiace výtržnosti. Udeľoval však tiež pochvalné uznania s dôrazom 
na ďalšiu usilovnú prácu „pre blaho slovenského národa“. Upozornenia na nemierne 
požívanie alkoholu sa objavujú takmer v každom dôvernom rozkaze zachovanom 
v archívoch. Veliteľ 3. technickej divízie pplk. pion. Jozef Sedlický priamo uvádza 
konkrétne príklady: „Ač práve bolo o nemiernom a nemiestnom používaní alkoholu 
vydaných už viac rozkazov, musel som pri prehliadkach pionierskych stavebných 
jednotiek opäť zistiť veľké nedostatky v tomto smere. Tak zistil som vojenské osoby, ktoré 
už ráno o 9.00 hod. boli v tak povznesenej nálade, že sotva stáli na nohách, alebo sa 
stalo, že prvou starosťou podriadeného bolo, aby svojho predstaveného, ktorý k nemu 
z akýchkoľvek príčin prišiel, pozval na štamprlík. Upozorňujem, že takéto pijanstvá 
nebudem trpieť a že každú vojenskú osobu, ktorú v dobe zamestnania prichytím 
v opilom stave, dám ihneď eskortovať do vojenskej väznice…Je mravnou povinnosťou 
všetkých veliteľov, aby svojich podriadených vychovávali a nepripúšťali, aby výkvet 
národa alkoholom zničil svoje zdravie, otupoval rozum a staval sa na úroveň zvieraťa, 
ktoré nevie čo robí. “92 Veliteľ Sedlický nariadil tiež úplný zákaz alkoholu v úradných 
miestnostiach a zakázal vstup vojenských osôb do hostincov v pracovnej dobe. Aby 
zabránili častým útekom pracovníkov ku svojim rodinám, veliteľstvo TZ povolilo 
vzájomné premiestňovanie mužstva, ktoré pochádza z určitých obcí alebo z ich 
blízkeho okolia. Toto povolenie platilo iba v rámci pionierskych stavebných skupín 
a mohlo sa uplatniť len vtedy, ak šlo z dlhodobého hľadiska o mužstvo disciplinované.

90 VHA Bratislava, f. MNO, spisy dôverné, šk. 444, inv. č 256.
91 VHA Bratislava, f. PSS III., šk.1. Dôverný rozkaz veliteľa TZ číslo 12.
92 VHA Bratislava, f. PSS III., šk.1. Dôverný rozkaz veliteľa 3. TD číslo 1 zo dňa 22. februára 1945.
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Nemeckí dôstojníci sa od vzniku pionierskych stavebných rôt v roku 1944 opakovane 
sťažovali na slabú pracovnú morálku (jednotky slovenského TZ boli zasadené pri 
jednotkách nemeckej armády). V hláseniach uvádzali, že výkon príslušníkov TZ sa nedá 
ani porovnať s výkonom civilných zamestnancov nasadených na opevňovacie práce. 
Zmieňovali sa o vyslovenej sabotáži a podľa nimi odhadovaných výpočtov dosahoval 
výkon príslušníkov stavebných rôt sotva 20 % – 25 % výkonu civilných pracovníkov. 
Slovenskí vojaci tiež neradi odchádzali na práce do zahraničia. Transporty vojakov mali 
slúžiť ako nové a čerstvé doplnky do 1. a 2. TD pôsobiacich v Maďarsku a Taliansku. 
Z dobových dokumentov, najmä z pravidelných hlásení veliteľov rôt a čiat, badať, že 
najväčšia chorobnosť sa vyskytovala vždy tesne pred odchodom transportu za hranice 
štátu. Nikto, respektíve málokto tam chcel ísť dobrovoľne, a preto sa menný zoznam 
dával rozkazom. Takéto náhle „choroby“ sa nevyhýbali ani dôstojníkom. K odchodu 
boli preto prinútení ostrými trestami. Veliteľ III. PSS podplukovník V. Šupák vo svojich 
smerniciach vyslovene uvádza: „… Z dôstojníkov určených do transportu sa niektorí 
hlásili nemocnými, aby sa vyhli transportu. Takéto nemoce neuznávam, do transportu 
pôjdu v každom prípade, pri neuposlúchnutí zakročím strážou. I keď bude chorý, pôjde ako 
chorý vo vagóne, kde bude lekár a chorí transportu. Veliteľ transportu týchto dôstojníkov 
zvlášť hlási veliteľovi 1. technickej divízie, že sa urobili chorými preto, aby sa vyhli 
povinnostiam. Okrem toho velitelia rôt podajú na týchto dôstojníkov trestné oznámenie 
ihneď…“93 Na inom mieste uvádza, že lekári sami majú dbať na to, aby sa ich ordinovanie 
nezneužívalo, a že ich činí zodpovednými v tomto smere. „…V posudku lekára musí 
byť udaný druh choroby, nielen latinsky, ale i zrozumiteľne pre laika, pravdepodobná 
dĺžka choroby a stupeň veľkosti choroby, nakoniec či je chorý schopný služby v poli 
alebo len v zázemí alebo len na kancelársku službu…“94 Rôzne prečiny, ako boli 
vyhýbanie sa službe, neuposlúchnutie rozkazu, svojvoľné opustenie posádky, zbehnutie 
a podobne, boli také frekventované, že trestať všetkých, čo len krátkodobým väzením, 
bolo kontraproduktívne pre samotných veliteľov. Tresty pre dôstojníkov aj mužstvo sa 
tak často míňali účinkom, že i poľný prokurátor vracal trestné spisy späť k príslušnému 
veliteľovi PSS, aby „vec vybavil vo vlastnej pôsobnosti, pretože disciplinárne potrestanie 
považujem za dostačujúce“.95 Dialo sa tak však iste aj pod vplyvom postupujúceho frontu.

Je iste na škodu, že z proveniencie samotného veliteľstva Technického zboru, pokiaľ 
je nám známe, sa nezachoval žiadny ucelený archívny fond či zbierka. Informácie 
o činnosti a organizácii technických jednotiek teda môžeme čerpať najmä z archívneho 
fondu Pionierska stavebná skupina III., uloženom vo Vojenskom historickom archíve 
v Bratislave, ktorý obsahuje denné rozkazy aj bežnú agendu danej PSS. Tiež sú v ňom 
uložené niektoré rozkazy veliteľa TZ. Bližšie informácie o pracovnej činnosti sa 
čiastkovo nachádzajú v archívnych fondoch rôznej proveniencie, uložených vo viacerých 
slovenských archívoch, a tiež v zachovaných spomienkach samotných príslušníkov 
Technického zboru.

93 VHA Bratislava, f. PSS III., šk.3, spis č. 148/Dôv 1945 zo dňa 26. januára 1945.
94 Tamže.
95 VHA Bratislava, f. PSS III., šk.3, spis č. Pp2074/1945II vo veci vzdialenia sa príslušníka 
mužstva TZ od útvaru.
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M. BALCOVÁ: DAS TECHNISCHE KORPS UND SEINE ROLLE IN DEN KAMPFLÄT-
ZEN DES ZWEITEN WELTKRIEGS

Dieser Beitrag thematisiert die Organisierung des Technischen Korps des Ministeriums 
der nationalen Verteidigung der Slowakischen Republik. Beschrieben wird die Gliederung 
des Technischen Korps, dessen Entstehung im Dezember 1944 eine ausdrückliche Forderung 
der Regierung des nationalsozialistischen „dritten Reichs“ vorausging. Dem Befehlshaber des 
Korps, Obst. i Gst. Štefan Tatarko, waren insgesamt vier technische Divisionen unterstellt. Die 
Technischen Divisionen Nr. 1 und Nr. 2 waren im Ausland im Einsatz (in Ungarn und Italien) 
und Nr. 3 und Nr. 4 waren in der Slowakei tätig. In den Tätigkeitsbereich des Technischen Korps 
fiel auch die insgesamt fünfte Truppe – die Quarantänstation. Ihre Aufgabe bestand darin, die aus 
der deutschen Gefangenschaft zurückkehrenden Soldaten aufzufangen und sie nach einiger Zeit 
in den Arbeitsdienst im Korps wieder einzuordnen. Die Kommandantur des Technischen Korps 
hatte ihren Sitz in Bratislava. Zum Befehlshaber des Korps wurde am 20. Dezember 1944 der 
bereits erwähnte Obst. i Gst. Štefan Tatarko ernannt. Beide in der Slowakei eingesetzten Divisionen 
(Nr. 3 und Nr. 4) verfügte über vier Pionierbautrupps, die in jeweils zwei oder drei Bataillons 
gegliedert waren und diese ebenfalls in mehrere Pionierbaukompanien unterteilt waren. Die 
Kompanie bestand aus 18 bis 500 Mann. Der Großteil ihrer Arbeitszeit bestand aus manueller 
Arbeit unter Verwendung von Spitzhauen und Schaufeln, usw. Ihre Tätigkeit war durch die 
Forderungen der Wehrmachtführung bestimmt. Es handelte sich hierbei vor allem um den Bau von 
Verteidigungsanlagen an den Bergabhängen der Kleinkarpaten und dem JavorníkyGebirge. Die 
Zusammensetzung der Angehörigen des Technischen Korps war äußerst vielfältig.

Die Ergänzung der Personalstärke erfolgte einerseits mittels Anwerbung von ehemaligen 
Angehörigen der Ostslowakischen Armee, die aus der Internierung zurückkamen, und andererseits 
durch Einberufung von einigen Jahrgängen der Reservemannschaft, d.h. Männer im Alter 
von über oder weniger als 40 Jahren. Personen, die von der Wehrmacht im Rahmen der sog. 
Pazifizierungsaktionen festgenommen wurden und Teilnehmer am Slowakischen Nationalaufstand, 
die den Aufruf der slowakischen Regierung betreffend Rückkehrt zum Wehrdienst nicht befolgt 
haben, wurden ebenfalls in das Technische Korps eingegliedert. Sehr oft kam es auch zur 
Abkommandierung der Soldaten der Heimwehr (slow. Domobrana) zum Technischen Korps, 
des weiteren waren Verschiebungen von Truppen und Offizierskorpsangehörigen zwischen 
den Pionier und Heimwehrtruppen, oder auch Verschiebungen von Soldaten zwischen dem 
Slowakischen Arbeitsdienst (SPS) und der Heimwehr üblich. Als ein erhebliches Problem erwies 
sich die Fahnenflucht, die angesichts der immer näher rückenden Front kaum in den Griff zu 
bekommen war. Deswegen wurden die Befehlshaber der Divisionen angewiesen, alle fünf Tage 
Meldungen zu erstatten.

Die erste Technische Division war im Ausland im Einsatz. Sie war in Bauarbeiten in Ungarn und 
Rumänien eingesetzt. Nach dem Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstandes im August 1944 
wurden alle slowakischen Kampftruppen in der östlichen Slowakei und der Stab der 1. Technischen 
Division von der Wehrmacht entwaffnet. Slowakische Soldaten fürchteten sich vor dem Schicksal 
der deutschen Kriegsgefangenen und der Großteil von ihnen desertierte. Die restlichen Teile 
der dezimierten Division wurden in die nordöstlichen Gebiete Ungarns abtransportiert und 
hier zu Bauarbeiten eingesetzt. Im November 1944 erfolgte sogar ein Befehl, laut dem 10 % 
der Division erneut bewaffnet wurde. Die 2. Technische Division wurde weit weniger von den 
Folgen des Slowakischen Nationalaufstandes betroffen. Die hiesigen Soldaten von der Wehrmacht 
nicht entwaffnet. Außer der Befestigung der sog. PoLinie (entlang des Flusses Po) wurden die 
Soldaten mit dem Bau und der Reparatur von beschädigten Bahnstrecken beauftragt. Die in 
Norditalien eingesetzten slowakischen Soldaten konnten gute Beziehungen zu den einheimischen 
italienischen Bewohnern anschließen. Die deutsche Armeeführung sah sich deswegen sehr oft zu 
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Truppenverlagerungen gezwungen. Diese führten in den Folge zu häufigen Desertionen und sorgten 
für viele Unruhen in den Reihen der Angehörigen des Technischen Korps. Im Frühling 1945 haben 
dich die Soldaten des 2. Technischen Korps dazu entschlossen, die italienischen Aufständischen zu 
unterstützen. Kurze Zeit später transformierte sich die Division unter Zustimmung der Alliierten 
Armeeführung zur 1. Tschechoslowakischen Division in Italien.

Der Beitrag präsentiert den Tätigkeitsbereich und Arbeitsinhalt von einzelnen technischen 
Divisionen, Baubataillons und Baukompanien, seit ihrer Entstehung bis zu ihrer Auflösung. Die 
Auflösung des Technischen Korps kam zeitlich zusammen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
und der Auflösung der selbstständigen Slowakischen Republik im Jahre 1945.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

VOJENSKÁ SYMBOLIKA MINISTERSTVA OBRANY 
SR A OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V PRIESEČNÍKU HERALDIKY, FALERISTIKY 
A VEXILOLÓGIE PO ROKU 2002

IMRICH PURDEK

PURDEK, I.: Military Symbolism of the Ministry of Defense SR and Armed Forces of 
the Slovak Republic at the Intersection of Heraldry, Phaleristics and Vexillology after 
2002. Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 76110, Bratislava.
The aim of the study was to assess and subsequently analyse the processes of creation, 
development and evaluation of military symbolism of the Ministry of Defense in terms 
of heraldry, phaleristics and vexillology since 2002 until now. The said time milestone 
refers to the gradual takeover of guarantees for the development of military symbolism 
by the Institute of Military History under the Ministry of Defense in 2000 – 2001.
In his work, the author analyzes gradually the individual guidelines determining 
the military symbolism and elevates their continuous improvement in terms of 
professionalism especially, i.e. in terms of accuracy of the terminology and principles 
according to the three auxiliary history studies used in military symbolism, which 
include heraldry, phaleristics and vexillology.
In terms of content, the author divided the study in three parts. Following a short 
introduction, he analysed the individual stages of creation of the Slovak military 
symbolism in 2002 – 2016. He pointed out to several deficiencies in individual 
legislative standards, their gradual correction and clarified the competences, scope of 
operation and activity of the Committee for Military Symbols.
In the subsequent parts, he focused his attention gradually on the signs and badges, 
military honours and battle flags. He placed each segment of military symbolism in the 
context, defined it, pointed out the main principles of creation thereof, mentioned the 
applicable legislative standards and presented examples of particular composition and 
content solution. For better illustration, the examples were supplemented with pictures.
Military Symbolism. Slovak Republic. Y. 20022016.

Úvod

Armáda Slovenskej republiky od svojho vzniku plnila úlohy spojené s obranou 
slobody, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti Slovenskej republiky a pomáhala pri 
odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof ohrozujúcich ľudské životy alebo 
majetok vo veľkom rozsahu.1 Súčasne sa v rámci tohto procesu vytvárali nové základy, 
zvyky na usporiadanie a reguláciu vzťahov, foriem správania a konania jej príslušníkov 

1 Zákon č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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vo vojenskom prostredí, v novotvoriacom sa armádnom organizme. Tento vývoj zákonite 
potvrdil, že neoddeliteľnou súčasťou národných a vojenských tradícií Armády SR sa stala 
vojenská symbolika, ktorá má nezastupiteľné miesto v procese výchovy jej príslušníkov.

Vojenská symbolika vytvárala priestor pre formovanie pevného morálneho ducha, 
hrdosti na príslušnosť k vojenskému zväzu, zväzku a útvaru, jednotke, zariadeniu, 
k vojenskej škole, jednotlivým hlavným druhom vojsk a služieb (pozemnému vojsku, 
letectvu a PVO, delostrelectvu, spojovaciemu, ženijnému vojsku atď.) k Armáde SR 
a armáde všeobecne.

Bezprostredne po vzniku Armády SR sa slovenská vojenská symbolika tvorila v pod
mienkach, ktoré pretrvávali ešte z minulých čias, s mnohými rysmi československej 
vojenskej symboliky. Vo vojenských útvaroch, na vojenských školách a zariadeniach 
vznikali rôzne vojenské symboly (znaky, logá, odznaky, plakety a pod.), tak ako je to 
zaužívané aj vo väčšine iných armád. V prvopočiatku sa problémy a nejasnosti prejavovali 
najmä v tom, že sa kopírovali jednotlivé druhy vojenskej symboliky z iných armád, najmä 
armád štátov západnej Európy, pritom sa nerešpektovali naše národné osobitosti, ako 
aj všeobecne platné zásady a pravidlá heraldiky, faleristiky a vexilológie – pomocných 
vied historických. Prax v krátkom čase však potvrdila tieto tendencie a ukázala na nevy
hnutnosť riešenia tohto stavu. Ukázalo sa, že vojenská symbolika sa tvorí a rozvíja 
živelne, nekoncepčne, pretože aj existujúce právne normy pre oblasť symboliky neobsa
hovali žiadne pravidlá pre jej tvorbu.

V štúdii pozornosť venujeme procesu poznávania, tvorbe, vývoju a posudzovaniu 
vojenskej symboliky len z hľadiska jej užšieho významu. Obsahuje veľké množstvo 
odborne popísaných symbolov, ktoré sa nám podarilo pre porovnanie jednotlivých druhov 
vhodným spôsobom (v obrazovej prílohe) doplniť príslušnými ilustráciami a obrázkami.

Tvorba a vývoj vojenskej symboliky pri uplatňovaní
pravidiel heraldiky, faleristiky a vexilológie po roku 2002

Na základe skúseností z výskumu, tvorby a vývoja vojenskej symboliky v rezorte 
ministerstva obrany sme dospeli k záveru, že v užšom význame môžeme za vojenské 
symboly považovať vojenskú bojovú zástavu, znak a odznak (odznaky vojenských 
špecialistov) a vojenské vyznamenania. Medzi symboly širšieho významu, okrem vojen
skej rovnošaty, ktorá má svoj špecifický význam, zaraďujeme čestné a historické názvy 
a označovanie vojenských hodností. Medzi ďalšie doplňujúce symboly označujúce 
profesijné zaradenie a zameranie príslušníkov armády môžeme zaradiť rozlišovacie 
znaky druhov vojsk a služieb a ich farebné rozlíšenie a niektoré ostatné odznaky. Každý 
zo symbolov užšieho a širšieho významu, ako aj ďalšie doplňujúce symboly, majú svoj 
špecifický význam a prešli dlhším vývojom.

Ministerstvo obrany SR a Generálny štáb Ozbrojených síl SR prijali zásady na 
reguláciu tvorby, vývoja a odborného dohľadu pri vytváraní vojenskej symboliky. Smer
nice na výber názvov, sviatkov, symboliky a na utváranie tradícií vojenských zväzkov, 
útvarov, škôl a zariadení Armády SR, z roku 1994, vychádzali zo všeobecne platných 
právnych noriem a zákonov.2 Uvedená právna norma všeobecne stanovovala zásady 
a spôsob výberu a používania názvov vojenských zväzkov, útvarov, škôl a zariadení; 
zásady a spôsob výberu a vyhlasovania sviatkov, slávnostných dní zväzkov, útvarov, 
škôl a zariadení a pamätných dní druhov vojsk; vymedzenie symboliky, postup pri 

2 RMO č. 28/1994 Príloha 1 Smernice na výber názvov, sviatkov, symboliky a na utváranie 
tradícií vojenských zväzkov, útvarov, škôl a zariadení Armády SR.
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jej utváraní, zhotovovaní a používaní a označovaní zväzkov, útvarov, škôl a zariadení 
a spôsob priznania a používania znaku, obsah a spôsob výroby plakety. Boli riešené aj 
administratívne pravidlá a ďalšie opatrenia, odporúčania na zavedenie a vedenie kroniky, 
pamätnej knihy a vyhotovenia pamätného listu a pod. Výsledky v oblasti tvorby a rozvoja 
vojenskej symboliky ukázali na celý rad nedostatkov.

Práve pri vzniku Armády SR sa počítalo, že vojenská symbolika v širšej miere bude 
predstavovať aj osobitú a zvláštnu časť symboliky s vlastnými špecifickými zásadami 
a pravidlami sledujúcimi aj praktickú vojenskú účelnosť.

Skúsenosti a prax ukázali, že niektoré normy, zásady a kritériá uvedené v smerniciach 
na výber názvov, sviatkov, symboliky a na utváranie tradícií vojenských zväzkov, 
útvarov, škôl a zariadení Armády SR boli svojím obsahom široké a všeobecné. Pretože 
neobsahovali konkrétne pravidlá a normy pre tvorbu a vývoj vojenskej symboliky, 
nebolo ich možné realizovať v podmienkam armádneho organizmu z objektívnych, 
ale aj subjektívnych príčin. V marci 1997 prijatím Koncepcie využívania národných 
a vojenských tradícií v rezorte ministerstva obrany sa vytvorili nové podmienky, okrem 
iného, aj pre tvorbu a rozvoj vojenskej symboliky. V nadväznosti na prijatú koncepciu bol 
v roku 1997 vydaný nový predpis – smernice na výber a priznávanie názvov vojenským 
telesám a ich symbolika.3 

Z pohľadu tvorby a rozvoja slovenskej vojenskej symboliky smernice z roku 1994 
a 1997 mali vážne nedostatky, pretože neobsahovali konkrétne pravidlá pomocných 
vied historických, najmä heraldiky4, faleristiky5 a vexilológie6. Tieto tri vedné disciplíny 
sa navzájom musia komplementárne dopĺňať pri riešení výskumu a tvorbe v oblasti 
vojenských symbolov, pričom heraldika má veľmi úzky vzťah k faleristike. Pri výskume, 
ako aj pri tvorbe vojenských vyznamenaní, pri ich odbornom popisovaní uplatňujeme 
mnohé pravidlá a zásady heraldiky. Heraldika je aj najbližšou príbuznou vedou 
vexilológie. Pri vexilologickom popisovaní používame niektoré heraldické pravidlá 
a taktiež využívame heraldický7 aj vexilologický8 pojmový aparát.

Na prelome rokov 2000/2001 v oblasti vojenskej symboliky prebral postupne Vojenský 

3 RMO č. 22/1997 Koncepcia využívania národných a vojenských tradícií v rezorte ministerstva 
obrany. Koncepcia bola schválená 3. kolégiom ministra obrany v marci 1997 a 24. apríla 1997 boli 
schválené ministrom obrany SR smernice na výber a priznávanie názvov vojenským telesám a ich 
symbolika, Prílohe 1 RMO č. 70/1997.
4 Heraldika, pomocná veda historická, ktorá sa zaoberá štúdiom, súhrnom pravidiel a zvykov, 
podľa ktorých znaky tvoríme, popisujeme, určujeme a kreslíme. VRTEĽ, Ladislav. Heraldická 
terminológia. Bratislava : Slovenská genealogickoheraldická spoločnosť, 2009, s. 14, 15, 16, 22, 
24. ISBN 9788097019600.
5 Faleristika, pomocná veda historická, ktorá sa zaoberá štúdiom vonkajších a vnútorných 
vlastností faleristického materiálu, čiže insígnií rytierskych rádov a spoločností a vyznamenaní vo 
faleristickom ponímaní, ktorými sú viditeľne nositeľné a neprenosné ocenenia zásluh v podobe 
radov a dekorácií.
6 Vexilológia, jej predmetom je skúmanie, tvorba a popis zástav, vlajok, štandárd a práporov, 
ich história vývoja, symbolika a vzájomná odlišnosť. VRTEĽ, L. Symboly vo vetre vejúce. In 
Historická revue, roč. III, 1993, č. 1, s. 25. ISSN 13356550.
7 VRTEĽ, Ladislav. Heraldická terminológia. Bratislava : Slovenská genealogickoheraldická 
spoločnosť, 2009, ISBN 9788097019600.
8 PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, 
faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, s. 2224. ISBN 
9788089523313.
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historický ústav9 garanciu za jej rozvoj v rezorte ministerstva obrany (v rámci Ministerstva 
obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR). Jeho pozornosť sa sústredila na 
skvalitnenie zloženia Rady pre vojenskú symboliku, ktorá sa mala stať rozhodujúcim 
článkom pri posudzovaní vojenskej symboliky podľa pravidiel a kritérií heraldiky, 
faleristiky a vexilológie. V roku 1998 bola doplnená uznávaným slovenským heraldikom 
prof. PhDr. Jozefom Novákom, DrSc.,10 ktorý svojimi odbornými vedomosťami 
a celoživotnými skúsenosťami obohatil jej prácu. Bol jeden z hlavných spolutvorcov 
pravidiel a kritérií pre tvorbu vojenskej symboliky, vychádzajúcich zo všeobecne 
platných zásad pomocných vied historických – heraldiky a faleristiky. Následne bola 
rada doplnená ďalšími odborníkmi z civilných inštitúcií, čím sa skvalitnila oblasť tvorby 
znakov, vojenských vyznamenaní, odznakov, bojových zástav, ako aj ďalších prvkov 
vojenskej symboliky. V roku 2006 bola rada doplnená o dvoch uznávaných odborníkov 
zaoberajúcich sa pomocnými vedami historickými, a to najmä heraldikou a faleristikou. 
Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.,11 vysokoškolský pedagóg a pokračovateľ v rozvíjaní 
modernej slovenskej heraldiky a faleristiky, a PhDr. Igor, Graus, PhD.,12 pracovník 
Ministerstva vnútra SR, jeden z významných a uznávaných slovenských odborníkov na 
faleristiku. Svojimi odbornými vedomosťami a skúsenosťami obohatili jej prácu.

Na základe analýzy uvedených skúseností a za priamej pomoci vyššie spomínaných 
odborníkov boli pre tvorbu vojenskej symboliky, na realizáciu zásad a pravidiel heraldiky, 
faleristiky a vexilológie v jednotlivých jej druhoch v roku 2005 a následne v roku 
2006 prijaté interné predpisy. V roku 2005 smernice Ministerstva obrany SR v oblasti 

9 Vojenský historický ústav je vedeckovýskumné pracovisko pre oblasť vojenskej histórie, 
vojenského múzejníctva a archívnictva, pre starostlivosť o vojnové cintoríny a pamätníky v správe 
majetku štátu. Na prelome rokov 2001 a 2002 sa stal garantom rozvoja a tvorby vojenskej 
symboliky v rezorte ministerstva obrany a už v roku 2002 minister obrany SR svojím nariadením 
č. 2 vymenoval Radu pre vojenskú symboliku, svoj poradný orgán pre uvedenú oblasť, ktorej 
predsedom sa stal riaditeľ Vojenského historického ústavu.
10 Profesor PhDr. Jozef Novák, DrSc., dlhoročný vedúci odboru archívnictva a pomocných 
vied historických na Filozofickej fakulte, a neskôr aj emeritný profesor Univerzity Komenského 
v Bratislave. Bol dlhoročným členom Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR, ktorá 
je poradným orgánom ministra obrany Slovenskej republiky. Jeho bibliografia obsahuje okolo 500 
titulov z pomocných vied historických, archívnictva a dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. 
V súvislosti s ukončením pôsobenia v Rade pre vojenskú symboliku, za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj vojenskej symboliky v rezorte ministerstva obrany v roku 2008 udelil minister obrany 
SR vojenské rezortné vyznamenanie Pamätnú medailu ministra obrany SR 1. stupňa (zlatá). http://
www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2751.
11 Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., dlhoročný vysokoškolský učiteľ katedry archívnictva 
a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a do 
roku 2011 vedúci jej katedry, odborník v modernej slovenskej heraldike a faleristike. V súvislosti 
s významným životným jubileom 60tich rokov, za mimoriadne zásluhy o rozvoj vojenskej 
symboliky v rezorte ministerstva obrany, mu v roku 2009 udelil minister obrany SR vojenské 
rezortné vyznamenanie Pamätnú medailu ministra obrany SR 3. stupňa (bronzová). A pri príležitosti 
65tich rokov bola mu udelená vojenská medaila Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 3. stupňa (bronzová) za mimoriadne zásluhy a podiel na 
rozvoji vojenskej symboliky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
12 PhDr., Igor Graus, PhD., riaditeľ banskobystrického Štátneho archívu Ministerstva vnútra 
SR, člen heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR a člen Slovenskej historickej spoločnosti 
pri Slovenskej akadémii vied, jeden z popredných slovenských odborníkov pre oblasť heraldiky 
a faleristiky. Pri príležitosti 50tich rokov náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR mu 
udelil vojenskú medailu Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky 3. stupňa (bronzová) za mimoriadne zásluhy a podiel na rozvoji vojenskej symboliky 
v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
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vojenskej symboliky,13 ktorých význam bol najmä v tom, že komplexnejšie ustanovovali 
zásady a pravidlá pre výber a tvorbu vojenskej symboliky, postupy pri jej zapožičiavaní 
a priznávaní Generálnemu štábu Ozbrojených síl SR, vojenským veliteľstvám síl, 
zväzkom, útvarom, úradom a zariadeniam Ozbrojených síl SR a vojenským školám.14 
Komplexnejšie a na kvalitatívne vyššej úrovni riešil problematiku všetkých druhov 
vojenskej symboliky.15 Pre určité nedostatky boli smernice v roku 2006 nahradené novým 
interným predpisom – smernicami Ministerstva obrany SR o vojenskej symbolike,16 ktoré 
boli v rokoch 2010 a 2016 novelizované.17

Nový predpis o vojenskej symbolike zjednotil pravidlá tvorby jednotlivých druhov 
vojenskej symboliky, najmä jednotlivé typy znaku, ako aj ďalšie jej hlavné druhy. 
Ustanovil zásady a pravidlá tvorby a výberu vojenskej symboliky a postupy pri jej 
zapožičiavaní a priznávaní úradom, ústavom a zariadeniam Ministerstva obrany SR, 
Generálnemu štábu Ozbrojených síl SR, vojenským veliteľstvám síl, zväzkom, útvarom, 
úradom a zariadeniam Ozbrojených síl SR a vojenským školám. Určil subjekty, ktorým 
môže byť priznaný znak a zároveň stanovil komu a aké ďalšie druhy vojenskej symboliky 
môžu byť priznané (zriadené), respektíve zapožičané.

Rade pre vojenskú symboliku boli určené kompetencie, ktoré stanovovali pôsobnosť 
v posudzovaní jednotlivých druhov vojenskej symboliky. To znamená, že Rada pre 
vojenskú symboliku posudzuje: 18

a) grafické výtvarné návrhy bojových zástav na zapožičanie vojenským útvarom 
a vojenským zväzkom Ozbrojených síl SR,

b) návrhy čestných názvov alebo historických názvov na zapožičanie vojenským 
útvarom a vojenským zväzkom Ozbrojených síl SR,

c) návrhy na priznanie znakov,
d) návrhy na výtvarné riešenie vojenských odznakov a vyznamenaní,
e) historické heraldické a výtvarné aspekty návrhov hodnostných označení, 

rozlišovacích znakov druhov vojsk a služieb, ako aj návrhov ďalších špecifických znakov 
vojenskej rovnošaty,

f) návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajú
cich sa vojenskej symboliky.

Pri plnení úloh pôsobnosti, respektíve realizácii kompetencií sa opierala o pravidlá 
a zásady heraldiky, pri tvorbe znakov; faleristiky, pri tvorbe vojenských vyznamenaní 
(dekorácií), ako aj vexilológie, pri výtvarnom spracovávaní bojových zástav vojenských 
útvarov a vojenských zväzkov. Pre tvorbu, popisovanie a kreslenie znakov, ako aj iných 
symbolov sa opiera o základné heraldické pravidlá. Ide o nasledujúce pravidlá:19 

1. Pravidlo pravej a ľavej strany určuje, že na erb (znak) sa hľadí ako na človeka, to 
znamená, že jeho pravú stranu vidíme vľavo a naopak. Preto sú strany pri erbe (znaku) 

13 Smernice Ministerstva obrany SR č. 11/2005 o vojenskej symbolike.
14 Boli zrušené: RMO č. 3/1997 Zriadenie a zavedenie vojenských zástav v rezorte ministerstva 
obrany, RMO č. 70/1997 Symbolika vojenských telies a výber ich názvov.
15 Poznámka: v čl. 13 citovaných smerníc boli uvedené heraldické pravidlá na tvorbu znaku
16 Smernice Ministerstva obrany SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike, z 12. decembra 2006.
17 V roku 2010 – smernice Ministerstva obrany SR č. 10 o vojenskej symbolike v znení smerníc 
Ministerstva obrany SR č. 74/2010; v roku 2016 – smernica Ministerstva obrany SR č. 53/2016, 
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike 
v znení smerníc Ministerstva obrany SR 74/2010.
18 Nariadenie ministra obrany SR č. 2/2006 o vojenskej symbolike z 31. marca 2006, čl. 
2, s. 2.
19 VRTEĽ, Ladislav. Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica Slovenská 1999, s. 12
14. ISBN 8070904909.
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akoby vymenené. Toto pravidlo sa používa pri blazonovaní (odbornom popisovaní) erbov 
(znakov).20 

2. Pravidlo heraldických tinktúr stanovuje, že v erbe (znaku) sa používajú (podľa 
možnosti) len heraldické kovy (zlato a striebro), ktoré je možné nahrádzať žltou a bielou 
farbou, ale opisujú sa však vždy ako zlato a striebro, a iba heraldické farby, červená, 
modrá, čierna a zelená, ktoré sa spolu nazývajú aj tinktúrami.

3. Pravidlo farby a kovu stanovuje, že v erbe (znaku) sa kladie kov na farbu a farba na 
kov, ale nikdy nie kov na kov či farba na farbu. Porušenie tohto pravidla musí mať vážne 
odôvodnenie.

4. Pravidlo jednoduchosti obsahu určuje, že znak (erb) má mať čo najmenej figúr alebo 
znamení a čo najmenej farieb. Ideálny erb (znak) má jedno znamenie alebo figúru a dve 
farby, z nich jeden kov.

5. Pravidlo jednoduchosti kresby stanovuje, že heraldické znamenia alebo figúry musia 
byť štylizované, nie realistické. Musia byť zobrazené plošne, nie v perspektíve. Nesmú 
byť tieňované ani zdobené. Musia byť aj bez slovného vysvetlenia zrozumiteľné.

6. Pravidlo zobrazovania figúr a vyobrazení určuje, že sa kreslia v zhode s heraldickou 
konvenciou. Orol má vždy roztiahnuté krídla, lev vždy vykračuje pravou nohou, ruža 
má vždy päť lupeňov, ľalia má vždy podobu troch prstencom obopätých lupeňov. Meč 
je na štíte možné použiť len vztýčený. Prípadné odchýlky od konvenčného zobrazovania 
uvedených figúr v znakoch musia mať vážny dôvod.

7. Pravidlo veľkosti znamenia stanovuje, že znamenia a figúry sa nesmú dotýkať okraju 
štítu (ak z okraja štítu nevyrastajú), musia byť však zároveň čo najväčšie a vypĺňať celé 
pole štítu.21

Po rozbore kompetencií Rady pre vojenskú symboliku a praktickej realizácie heraldických 
pravidiel sme dospeli k záveru, že sa podarilo zvýšiť celkovú kvalitu tvorby vojenskej 
symboliky. Vymedzili sme základné typy, respektíve druhy symboliky, čo nám umožnila 
aj ich určitá nadväznosť, príbuznosť pri tvorbe a používaní rôznych ďalších symbolov. 
V tomto prípade pre vymedzenie jednotlivých druhov vojenskej symboliky a jej riešenie sa 
stal určujúcim predpis – smernice Ministerstva obrany SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike. 
To znamená, že prvorado išlo o znaky (aj o rukávové znaky), odznaky, vojenské zástavy či 
vojenské vyznamenania. Na základe použitia metód výskumu a prehľadnejšieho odborného 
zhodnotenia sme rozdelili vojenské symboly do skupín; prvú skupinu tvoria znaky a odznaky; 
druhú vojenské vyznamenania a tretiu skupinu predstavujú vojenské, bojové zástavy.

Teoretické a praktické východiská výskumu vojenskej symboliky rezortu ministerstva 
obrany po roku 2002 z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie nám ukázali, že sa 
takto dovtedy nikdy neriešili.

Znaky a odznaky

Znak je symbolom vojenského útvaru, ktorý priznáva minister obrany SR na základe 
odporúčania Rady pre vojenskú symboliku, a patrí medzi základné druhy vojenskej 
symboliky.22 Predstavuje trvalé farebné znamenie na štíte, ktoré je do určitej miery a svojich 
špecifických možností vytvorené podľa heraldických pravidiel, určené na identifikovanie 

20 Blazonovanie, ide o odborný opis erbu (znaku) podľa pravidiel heraldiky. VRTEĽ, Ladislav. 
Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica Slovenská 1999, s. 12. ISBN 8070904909.
21 Základné heraldické pravidlá sú uvedené v čl. 13 smerníc Ministerstva obrany SR č. 10/2006 
o vojenskej symbolike.
22 Priznaný znak sa uverejňuje v rozkaze ministra obrany SR (od roku 2007 nariadenie ministra obrany 
SR) a od roku 2000 sa uvedené rozkazy zverejňujú vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
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jeho nositeľa.23 Obsah návrhu znaku by mal pozostávať, respektíve vychádzať z vojenského 
označenia daného subjektu, z vojenskej symboliky, ktorá vyjadruje príslušnosť k uvedenému 
subjektu. V neposlednom rade pri vojenských zväzkoch, vojenských útvaroch, úradoch 
a zariadeniach sa uvádza mesto, respektíve miesto dislokácie. Pri tomto sa pripúšťa, aby sa 
v prípade niektorých úradov a zariadení mohla používať aj skratka ich názvu.

Na základe zhodnotenia stavu tvorby znakov sme dospeli k záveru, že je nevyhnutné 
sa pri tvorbe znakov oprieť o niektoré základné pravidlá heraldiky, ako aj o ďalšie, tzv. 
pomocné pravidlá, ktoré vzišli z určitých skúsenosti od roku 1994, teda od priznania 
prvého znaku. V priebehu tvorby a vývoja znakov v uvedenou období sa začalo vychádzať 
z možného výberu heraldických štítov, napríklad z románskeho štítu, gotického, rano
gotického či renesančného alebo barokového štítu, anglického empírového štítu, ako 
i ďalších.24 Postupne sa vykryštalizovali tvary štítov, ktoré sa stali základom pre ich tvorbu 
v rezorte ministerstva obrany. Išlo najmä o kruhový štít, oválny štít, gotický, respektíve 
ranogotický štít. Súčasne boli prijaté aj určité zásady pre používanie sfarbenia polí štítov.

Po skúsenostiach z tvorby znakov, boli uvedené pravidlá zapracované do smerníc, 
čím sa stali povinným ustanoveniami a museli byť rešpektované predkladateľmi žiadosti 
na priznanie znaku.25 Tak napríklad veliteľstvo pozemných síl a veliteľstvo vzdušných 
síl, Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR (do roku 2006 Veliteľstvo vojenského 
zdravotníctva Ozbrojených síl SR), zväzok a útvar vytvárajú svoje znaky na gotickom 
štíte. (Pozri obr. č. 1.)

Všetky úrady a zariadenia Ministerstva obrany SR, ktoré sú štátnymi rozpočtovými 
alebo príspevkovými organizáciami zriadené ministrom obrany SR, vytvárajú znaky na 
štíte oválneho tvaru. (Pozri obr. č. 2.)

Na štíte kruhového tvaru tvoria svoje znaky Ministerstvo obrany SR, Vojenské 
spravodajstvo, Vojenská polícia a Generálny štáb Ozbrojených síl SR. Na kruhovom 
štíte sa vytvára aj znak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Hlavného 
poddôstojníka Ozbrojených síl SR. (Pozri obr. č. 3.)

Veliteľstvo pozemných síl a jeho zväzky a útvary používajú na štíte spravidla zelenú 
farbu, veliteľstvo vzdušných síl a jeho zväzky a útvary modrú farbu. (Pozri obr. 4.)

Uvedené farby sú typické pre tieto vojská, a to zelená pre pozemné vojsko a modrá pre 
letectvo a protivzdušnú obranu. Pri tvorbe je možné povoliť aj výnimku, a to pri delenom 
štíte, v ktorého dolnej časti (v päte) sa môže použiť farba mesta (obce), v ktorom je 
veliteľstvo, zväzok, útvar, úrad alebo zariadenie dislokované. (Pozri obr. 5.)

Vojenské spravodajstvo, Vojenská polícia a všetky úrady, ako aj zariadenia Ministerstva 
obrany SR, ktoré sú štátnymi rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami zriadené 
ministrom obrany SR, môžu používať v štíte niektoré z heraldických farieb podľa 
vlastného výberu. (Pozri obr. 6.)

Ďalším tzv. nepísaným pravidlom pri tvorbe jednotlivých znakov sa stala farba 
bordúry (lemu) štítu znaku, ktorá označuje stupeň zaradenia26 subjektu, a to vojenský 

23 Čl. 11 Priznanie a používanie znaku. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 
53/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 
o vojenskej symbolike v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010.
24 Štít sa od vzniku postupne tvarovo vyvíjal. Vývoj vznikli rôzne druhy štítov, ktoré odrážajú 
historické obdobie v ktorom vznikli. VRTEĽ, Ladislav. Osem storočí Slovenskej heraldiky. Martin 
: Matica slovenská, 1999, s. 10. ISBN 8070904909.
25 Čl. 12 Požiadavky na tvorbu znaku. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 
53/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 
o vojenskej symbolike v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010, s. 7.
26 Stupne velenia: taktický stupeň – samostatný prápor, pluk, brigáda a krídlo (zväzok); operačný 
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útvar – prápor a zariadenie majú čiernu bordúru; vojenský zväzok – brigáda a krídlo majú 
spravidla striebornú (bielu) bordúru a veliteľstvá síl a Generálneho štábu Ozbrojených 
síl SR majú bordúru zlatú (žltú). Toto pravidlo možno taktiež porušiť, ale musí byť 
dostatočne odôvodnené.

Po roku 2002 na základe skúsenosti z tvorby znakov sa od roku 1994 mimoriadna 
pozornosť venovala vytvoreniu základných pravidiel pre grafickú, respektíve výtvarnú 
tvorbu znakov. Išlo najmä o veľmi citlivú problematiku, o používanie štátneho znaku 
SR, ale aj o možnosť umiestňovania symbolov z erbov miest a obcí. V neposlednom rade 
aj o niektoré ďalšie, veľmi potrebné usmernenia, ktoré sa dotýkali problémov, ako je 
umiestňovanie textu, ale aj o výber farieb pre podklad na umiestňovanie rôznych nápisov. 
Išlo o veľmi potrebné, nezanedbateľné doplňujúce pravidlá pre tvorbu znakov. Tieto 
pravidlá sa podarilo spracovať do jednotlivých ustanovení predpisu, tak, aby pri grafickej, 
respektíve výtvarnej tvorbe, ale aj pri ich posudzovaní, bolo možné o tieto sa oprieť.

Podľa týchto pravidiel je možné použiť štátny znak SR v znakoch Ministerstva obrany 
SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Pravidlo spresňuje, že štátny znak musí 
mať dominantné postavenie v znaku, a v jeho štíte sa umiestňuje do jeho hornej časti, 
respektíve do jeho stredu. Tak napríklad v znakoch gotického a oválneho štítu by sa 
nemal používať štátny znak SR.

Tvorba znakov umožňuje, aby so súhlasom samosprávy mesta alebo obce (mestské, 
miestne zastupiteľstvo) boli do znaku vojenského subjektu začlenené: časť erbu mesta 
alebo obce, jeho prvky, znamenia, symboly. Toto je prípustné použiť len pri delených 
alebo štiepených štítoch a umiestniť tieto symboly v päte znaku. Vojenské symboly 
charakterizujúce vojenský subjekt sa umiestňujú vždy nad jeho pätou.27 

V štítoch znakov nie je možné použiť text, jedine tie nápisy, ktoré uvádzajú názov, 
respektíve skratku vojenského subjektu a jeho dislokáciu, sa umiestňujú v jeho vrchnej 
časti, v hlave znaku, ktorého pole má rovnakú farbu ako štít. V kruhovom alebo oválnom 
štíte sa nápis umiestňuje do medzikružia po obvode znaku.28 

Všetky uvedené pravidlá treba pri ich tvorbe v maximálnej miere realizovať a pri 
posudzovaní výtvarných návrhov hodnotiť ich uplatnenie s mimoriadnym citom. Podľa 
doterajších skúseností pri tvorbe znakov vznikali aj také situácie, že bolo nutné porušiť 
niektoré z uvedených pravidiel. Či už išlo o heraldické pravidlá alebo o pravidlá, ako 
napríklad nedodržanie tvaru štítu a farby jeho poľa, farby bordúry (lemu), ale i ďalších 
pravidiel. Avšak nerešpektovanie, respektíve neakceptovanie týchto princípov a pravidiel 
bolo len v ojedinelých prípadoch, ale aj to muselo byť patrične odôvodnené. Analýza 
potvrdila, že tvorba znakov a ich ďalší vývoj musí jednoznačne vychádzať z rešpektovania 
uvedených pravidiel pre ich tvorbu. Môžu opäť vzniknúť situácie, že bude potrebné 
v určitých odôvodniteľných prípadoch porušiť, respektíve určitým spôsobom modifikovať 
uplatnenie pravidiel heraldiky, ktoré sú prijaté. Toto sa nemôže stať pravidlom.

Uvedené zásady a pravidlá heraldiky s vyššie uvedenými výtvarnými predlohami 
(obrázkami) ukazujú na to, že sa skvalitnila tvorba znakov v rezorte ministerstva obrany. 
Pre potvrdenie tohto stavu sme sa rozhodli v štúdii odborne popísať niektoré zo znakov, 

stupeň je veliteľstvo pozemných síl a veliteľstvo vzdušných síl; strategický stupeň – Generálny štáb 
Ozbrojených síl SR.
27 Čl. 12 Požiadavky na tvorbu znaku. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 
53/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 
o vojenskej symbolike v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010, 7.
28 Čl. 12 Požiadavky na tvorbu znaku. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 
53/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 
o vojenskej symbolike v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010, 7.
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pretože aj tu platí pravidlo, že odborný popis znaku je prvotný. Ide o určitú vzorku znakov, 
ktoré majú tvar kruhu alebo oválu, tvar gotického štítu s jednotným farebným zeleným 
a modrým poľom a rovnakou farbou hlavy znaku, ako aj možnosť ďalšieho voľného 
výberu farieb. Taktiež nám išlo o farebnosť bordúry (lemu), o pravidlo výnimočného 
umiestnenia štátneho znaku, umiestnenia jednotlivých prvkov z erbov miest a obcí, ako aj 
o ďalšiu vizuálnu prezentáciu realizácie niektorých prijatých pravidiel heraldiky.

Znak veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR (pozri obr. č. 1) má tvar gotického 
štítu so zlatou (žltou) bordúrou. V zelenom poli štítu je umiestnená v striebornej (bielej) 
farbe skrížená šabľa s puškou a bodákom. Tieto predstavujú hlavné symboly pešieho 
vojska, predchodcu pozemných síl, ktoré sú položené na pravej strane na vavrínovú 
a na ľavej strane na lipovú ratolesť. Obe v zlatej (žltej) farbe vytvárajú v hornej časti 
neukončený veniec, kde je vo farbe umiestnený štátny znak SR. V hornej časti v hlave 
znaku na zelenej ploche je umiestnený v dvoch riadkoch v striebornej (bielej) farbe 
majuskulným písmom, v prvom riadku VELITEĽSTVO a v druhom POZEMNÝCH SÍL.

Takisto má znak 1. mechanizovanej brigády Topoľčany tvar gotického štítu so zlatou 
(žltou) bordúrou. Na zelenom poli je umiestnená z čelného pohľadu strieborná (biela) hlava 
rysa ostrovida s vykreslenou čiernou linkou, vyjadrujúca paralely medzi vlastnosťami 
zvieraťa a bojovými vlastnosťami príslušníkov ľahkej brigády, ako sú rýchlosť, pružnosť, 
sila, vytrvalosť a odvaha. V hlave zeleného štítu je zlatou (žltou) farbou v skratke názov 
zväzku 1. mb a majuskulným písmom miesto jeho dislokácie TOPOĽČANY. (Pozri obr. č. 7.)

Aj znak 2. mechanizovanej brigády Prešov má tvar gotického štítu so zlatou (žltou) 
bordúrou. V zelenom poli štítu je zlatou (žltou) farbou zobrazený rys ostrovid ako symbol 
vyjadrujúci paralelu medzi vlastnosťami zvieraťa a bojovými vlastnosťami príslušníkov 
mechanizovanej brigády, ako sú rýchlosť, pružnosť, sila, vytrvalosť a odvaha. V spodnej 
časti, v päte štítu, sú umiestnené striedavo na sebe tri biele a dve červené brvná a na hornom 
striebornom (bielom) brvne päty sú tri červené ruže. Ide o symboly z erbu mesta Prešov. 
V hornej časti v hlave znaku je umiestnený na zelenej ploche v zlatej (žltej) farbe skratka 
názvu vojenského zväzku 2. mb, a majuskulným písmom miesto dislokácie PREŠOV.

Pre znaky vojenských útvarov – práporov, pre ich tvorbu, boli prijaté pravidlá 
s ohľadom na samotnú identifikáciu a začlenenie k druhu vojska, ako aj na ich stupeň 
a úroveň zaradenia.

Tak napríklad znak Ženijného práporu Sereď má tvar gotického štítu s čiernou 
bordúrou. Na zelenej ploche štítu je umiestnené zlaté (žlté) ozubené koleso, na ktorom je 
položená strieborná (biela) kotva, čo spolu predstavuje označenie ženijného vojska. Oba 
symboly sú vykreslené čiernym lemom. V hlave štítu na zelenej ploche je umiestnená 
skratka názvu žpr a názov miesta posádky v striebornej (bielej) farbe majuskulným 
písmom SEREĎ. (Pozri obr. 9.)

Takisto aj 11. mechanizovaný prápor Martin (pozri obr. č. 1) má znak tvar gotického 
štítu s čiernou bordúrou. Na zelenej ploche znaku je zobrazený strieborný (biely) cválajúci 
kôň, ktorý predstavuje ušľachtilé rýchle zviera a je tiež časťou erbu mesta Martin, v ktorom 
útvar vznikol a je aj umiestnený. Kôň bol rozhodujúcou súčasťou jazdeckých jednotiek, 
ktoré boli predchodcami síl rýchleho a okamžitého nasadenia. V hlave znaku na zelenej 
ploche je v striebornej (bielej) farbe umiestnený v skratke názov útvaru 11. mpr a miesto 
jeho dislokácie MARTIN. Aj znak 12. mechanizovaného práporu Nitra (pozri obr. č. 4) 
má tvar gotického štítu so striebornou bordúrou a tenkou čiernou vonkajšou obrysovou 
linkou. Na zelenej ploche štítu sú umiestnené dva skrížené strieborné (biele) meče. V päte 
štítu je z erbu mesta Nitra použitá strieborná (biela) pravá ruka držiaca červený práporec 
so strieborným (bielym) patriarchálnym dvojitým krížom v tvare ďatelinky, ktorý je 
pripevnený na striebornú (bielu) žrď. V hlave štítu na zelenej ploche je strieborným 
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(bielym) písmom uvedené číslo a skratka názvu 12. mpr, a majuskulným písmom miesto 
jeho dislokácie NITRA.

Znak Raketometného oddielu Rožňava má tvar gotického štítu s čiernou bordúrou. Na 
zelenej ploche je umiestnený zlatý (žltý) medveď v striebornej (bielej) zbroji. V hlave 
štítu na zelenej ploche je strieborným (bielym) majuskulným písmom uvedený názov 
vojenského útvaru RAKETOMETNÝ ODDIEL. (Pozri obr. č. 10.)

Znak 22. mechanizovaného práporu Michalovce má tvar gotického štítu s čiernou 
bordúrou, v zelenom poli sú zobrazené dve strieborné (biele) skrížené historické pušky 
symbolizujúce pešie vojsko, ktoré vyjadrujú historickú podstatu mechanizovaného vojska. 
V päte štítu je zlatá (žltá) kráľovská koruna, prevzatý symbol z erbu mesta Michalovce. 
V hornej časti v hlave znaku na zelenej ploche je umiestnený v striebornej (bielej) farbe 
v skratke názov vojenského útvaru 22. mpr a pod ním majuskulným písmom miesto jeho 
dislokácie MICHALOVCE. (Pozri obr. č. 11.) Rovnako aj Prápor radiačnej, chemickej 
a biologickej ochrany Rožňava má znak tvar gotického štítu s čiernou bordúrou, na 
zelenom poli je zobrazená zlatá (žltá) salamandra s tromi čiernymi škvrnami. V hlave 
znaku na zelenom štítku je zlatým (žltým) písmom v prvom riadku názov v skratke prrchbo 
a v druhom majuskulným písmom miesto jeho dislokácie ROŽŇAVA. (Pozri obr. č. 12.)

Znak veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR (pozri obr. č. 5) je modro
strieborne štvrtený gotický štít s čiernou bordúrou a srdcovým štítom s farebným 
štátnym znakom SR. Je to združený štít symbolizujúci podriadenosť štyroch veliteľstiev 
s jednotlivými prvkami. Vpravo hore je znak veliteľstva výcviku; vpravo dole je symbol 
veliteľstvo logistiky – zlaté (žlté) písmeno L, symbol logistiky; vľavo hore je umiestnený 
symbol veliteľstva spojovacieho vojska – rozprestreté zlaté (žlté) včelie krídla s červenou 
ružou a jej stredom sklonený zlatý (žltý) šíp so štyrmi bleskami a vľavo symbol veliteľstva 
posádky Bratislava so symbolom z erbu mesta. V hlave štítu v striebornom poli je v dvoch 
riadkoch čiernym majuskulným písmom názov, v prvom riadku VELITEĽSTVO SÍL 
a v druhom VÝCVIKU A PODPORY.

Vyššie uvedená vzorka, prezentovaná odbornými popismi a obrazovou prílohou 
vybraných znakov, predstavuje len určitý zlomok z celkového počtu priznaných znakov. 
Potvrdzuje to, že sa darilo napĺňať jednotlivé pravidlá prijaté v rezorte ministerstva 
obrany po roku 2002 a komplexne spracovať a vydať v interných normách v roku 2005, 
respektíve v r. 2006. Zároveň sa ukázalo, čo aj vzorka potvrdzuje, že sa pri tvorbe, vývoji, 
posudzovaní a odbornom popisovaní darilo realizovať heraldické pravidlá s akceptáciou 
odborného heraldického slovníka.

V tejto časti štúdie zameranej na znaky a odznaky nám ide o akúsi analýzu stavu 
a úrovne tvorby a vývoja znakov, ale aj odznakov v rezorte obrany. Podľa pravidiel 
heraldiky s využitím určitých prvkov faleristiky boli vytvorené aj výtvarné a grafické 
návrhy vojenských odznakov, ktoré následne boli aj odborne posúdené. Sú to také odznaky, 
ktoré boli zaradené medzi symboly, ktoré nepatria do skupiny vyznamenaní. Ide o malé 
kovové, viditeľne nositeľné symboly, zriadené pre zreteľné označenie príslušnosti k istému 
celku, verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, postavenia a podobne. Sú to odznaky 
absolventov škôl, kurzov, služobné, členské či stavovské.29 V tomto procese poznávania nám 
išlo o ďalšiu vojenskú symboliku v podobe množstva rôznych znakov, symbolov, znamení, 
figúr, ako i o iné drobné, ale dôležité prvky. Tieto podľa určitých predpísaných pravidiel 
alebo len voľne poskladaných znakov, symbolov, znamení, prvkov či figúr vytvárajú ďalšie 

29 PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, 
faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, s. 8. ISBN 
9788089523313.
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druhy vojenskej symboliky, ktoré vlastne dotvárali alebo vytvárali symboliku v širšom 
chápaní. Boli to symboly označenia vojenských hodností, označenia druhov zbraní, vojsk 
a služieb, rukávové odznaky a celý rad ďalších doplňujúcich odznakov.30 Aby sme sa mohli 
v štúdii venovať niektorým odznakom, ktoré vznikali po roku 2002, rozhodli sme sa v rámci 
akéhosi komplexnejšieho pohľadu uviesť v texte aj tie, ktoré boli vytvorené a zavedené od 
vzniku Armády SR v roku 1993, a Ozbrojených síl SR roku 2002. Môžeme ich rozčleniť na 
rôzne druhy odznakov. Ide o odznaky na čiapku pre generálov, dôstojníkov, pre práporčíkov 
(do 31. 12. 2015)31 a poddôstojníkov a pre mužstvo. Sú to odznaky, ktoré sa nosia na čiapke 
so štítkom (brigadírke) a lodičke. Boli zriadené aj odznaky na čiapku pre príslušníkov 
vojenskej kancelárie prezidenta SR a odznak na čiapku čestnej stráže prezidenta SR. Ďalšiu 
skupinu odznakov v našich ozbrojených silách tvoria služobné odznaky absolventské 
(vojenských vysokých škôl, vyššieho akademického kurzu, ako i ďalších kurzov), stavovské, 
pre označenie príslušnosti pracovníka vojenskej kancelárie prezidenta SR, pre označenie 
zdravotníckeho personálu s vysokoškolským vzdelaním, ako aj pre stredný zdravotnícky 
personál. Mimoriadne významnú úlohu v označovaní príslušníkov ozbrojených síl SR majú 
rozlišovacie odznaky druhov vojsk a služieb. Tieto sa umiestňujú na náplecník k vojenskej 
hodnosti, čím sa označuje príslušnosť k druhu vojska a služby. Medzi odznaky druhov 
vojsk zaraďujeme: pešie vojsko, vševojskové, letectvo, tankové vojsko, raketové vojsko 
a delostrelectvo, protivzdušnú obranu, vojsko radiačne, chemickej a biologickej ochrany, 
ženijné a spojovacie vojsko, výsadkové a prieskumné vojsko. Medzi odznaky služby sú 
zaradené: zdravotnícka a veterinárska služba, vojenská justícia (do roka 2010), logistika, 
stavebnoubytovacia služba, vojenská hudba, vojenská polícia, vojenská spravodajská 
služba (do roku 2012), duchovná služba – rímskokatolíckej cirkvi a duchovnej služby – 
ekumenickej a označenie pre dôstojníkov vojenskej kancelárie.32 

Veľkú skupinu symbolov tvoria odznaky špecialistov Ozbrojených síl SR, ktoré 
sa udeľujú na základe získania predpísanej spôsobilosti ich príslušníkov. Po splnení 
predpísaných náročných kritérií získavajú predpísanú triedu a sú oprávnení nosiť odznak 
zodpovedajúcej danej triedy. Do tejto skupiny patria v prvom rade odznaky špecialistov 
pozemných síl, a to odznak triednosti Výsadkára Ozbrojených síl SR, odznak vycvičenosti 
a odznaky špecialistov letectva a protivzdušnej obrany.33 

Odznak výsadkára má šesť tried, a to majster, inštruktor, 1., 2. 3. triedy a bez triedy. 
Tvar odznaku je rovnaký a líši sa len niektorými symbolmi umiestnenými na ňom. Odznak 
tvorí roztvorený padák a na jeho šnúry je položený ohliadajúci sa orol s rozopätými 
krídlami držiaci v pazúroch gotický štít, na ktorom je ruka, obopínajúca rukoväť meča 
s vyobrazením časti čepele. Odznak MAJSTER a INŠTRUKTOR má nad orlom zlatú 
stuhu s rovnakým textom. Pri odznaku 1. 2. a 3. triedy, ako aj bez uvedenia číslice, bez 
triedy, je nad orlom zlatý štítok s uvedenou číslicou, pod ktorou sú umiestnené lipové 
lístky v tvare podkovy. (Pozri obr. č. 13.)
30 Vojenská symbolika Slovenskej republiky 1993 – 2009. Bratislava : Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, Bratislava 2009, s. 2033. ISBN 9788089261314.
31 Od 1. januára 2016 hodnostná skupina práporčíkov bola zrušená, § 32 Vojenské hodnosti 
a hodnostné zbory, zákon NR SR č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
32 Podľa našich informácií, ako aj získaných poznatkov, je na škodu veci, že nie všetky odznaky, 
napríklad vojenských hodností, niektoré odznaky označenia druhov vojsk a služieb, rukávové 
odznaky a celý rad ďalších doplňujúcich odznakov (absolventské, stavovské a pod.), žiaľ, neboli 
posudzované odborným poradným orgánom ministra obrany SR. Sú dostupné záznamy Rady (do 
roku 1998 komisie) pre vojenskú symboliku, ktoré boli odborne posúdené.
33 Vojenská symbolika Slovenskej republiky 1993 – 2009. Bratislava : Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, Bratislava 2009, s. 2033. ISBN 9788089261314.
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V skupine špecialistov letectva a protivzdušnej obrany sú zaradené odznaky pilotov, 
lietajúcich a nelietajúcich letovodov a technikov letectva. Pre doplnenie, základom 
odznaku triednych špecialistov (okrem skupiny technikov letectva) je orol s rozopätými 
krídlami vo venci lipových lístkov. Pod orlom je umiestnený štátny znak SR. Jednotlivé 
skupiny, ako aj ich členenie na triedy (zaslúžilý letec Vzdušných síl Ozbrojených síl 
SR, 1., 2. a 3. trieda – pilot, respektíve lietajúci, nelietajúci letovod), sa líšia farbou 
kovu orla (zlatý, strieborný a bronzový), farbou kovu venca z lipových ratolestí (zlatý, 
strieborný a bronzový), ako aj farebnosťou štátneho znaku (vo farbe smaltu, bez smaltu). 
(Pozri obr. č. 14.) Odznaky triednych špecialistov technikov letectva majú rovnaký tvar 
odznaku, ktorý tvorí veniec z lipových lístkov (tvar ako v skupine pilotov, lietajúcich 
a nelietajúcich letovodov), na ktorom je položená presahujúca trojlistová vrtuľa a v dolnej 
časti je štátny znak SR. Odznaky tejto skupiny špecialistov sa členia na triedy (zaslúžilý 
letecký technik Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, 1., 2. a 3. trieda – letecký technik 
Vzdušných síl Ozbrojených síl SR), ktoré sa navzájom líšia farbou kovu vrtule (zlatá, 
strieborná a bronzová), farbou venca z lipových ratolestí (zlatý, strieborný a bronzový), 
ako aj farebnosťou štátneho znaku (vo farbe smaltu alebo bez smaltu). (Pozri obr. č. 15.) 
V tejto skupine má svoje jedinečné a výnimočné postavenie odznak letec – kozmonaut.34 
Odznak má tvar kruhu, na ktorom je umiestnená zemeguľa s poludníkom, rovníkom, 
dvoma rovnobežkami, raketou a plasticky vyznačeným tvarom Slovenskej republiky. 
Pravá časť zemegule je farby modrej a ľavá časť farby čiernej. V hornej časti odznaku je 
položený vo farbe smaltu štátny znak SR a v spodnej časti pod zemeguľou sú skrížené 
zlaté lipové vetvičky s listami. Po obvode zemegule je zrkadlovitý kruh a nad ním je 
modrý kruhový pás s nápisom LETEC – KOZMONAUT SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 
(Pozri obr. č. 16.)

Do skupiny odznakov pre špecialistov letectva a protivzdušnej obrany Ozbrojených 
síl SR patria odznaky triednosti padákového odborníka vzdušných síl, ako aj odznaky 
technikov protivzdušnej obrany. Odznak padákového odborníka letectva je podobný 
odznaku Výsadkár Ozbrojených síl SR. Tento je tvorený roztvoreným padákom a cez 
jeho šnúry je položený ohliadajúci sa orol s rozopätými krídlami, ktorý drží v pazúroch 
gotický štít s trojlistovou vrtuľou. Odznaky sa členia na triedy (majster, inštruktor, 
pamätný odznak padákového odborníka, 1., 2. a 3. trieda) a líšia sa tým, že nad orlom je 
stuha s textom (MAJSTER, INŠTRUKTOR), štít bez čísla a štít s číslicou, pod ktorou sú 
umiestnené lipové lístky v tvare podkovy (Pamätný odznak, 1., 2. a 3.). (Pozri obr. 17.)

Odznaky špecialistov technikov PVO sú tvarom rovnaké a sú tvorené vencom 
z lipových ratolestí, na ktorý je v strede položená raketa, ktorá sčasti prekrýva radarovú 
anténu. V spodnej časti je umiestnený vo farebnom smalte štátny znak SR. Odznaky 
sa členia na triedy (zaslúžilý špecialista Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, 1., 2. a 3. 
triedy), ktoré sa navzájom líšia farbou kovu venca z lipových ratolestí (zlatý, strieborný 
a bronzový) a farbou rakety a antény (zlatá, strieborná a bronzová). (Pozri obr. č. 18.)

Po roku 2008 boli zriadené ďalšie odznaky pre zreteľné odlíšenie a na verejnú prezentáciu 
odborníkov v rezorte ministerstva obrany patriacich k určitým špecializovaným skupinám, 
ktorí dosiahli určitú odbornú úroveň. Čiže patrili svojimi výnimočnými vedomosťami, 

34 Čestný odznak bol udelený dvom príslušníkom Armády SR, plk. Ing. Ivanovi Belovi, prvému 
slovenskému letcovi – kozmonautovi a jeho náhradníkovi plukovníkovi Ing. Michalovi Fulierovi 
dňa 11. decembra 2000. Takisto bol udelený aj plukovníkovi Ing. Vladimírovi Remkovi, prvému 
československému kozmonautovi.
PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské 
zástavy, rovnošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 
2006, s. 168. ISBN 8098169090.
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znalosťami a schopnosťami, ako aj dosiahnutou špecializáciou do stavovskej skupiny. 
Išlo o absolventské odznaky kurzov rôzneho odborného zamerania, odznaky absolvovania 
špecializovaného výcviku. Zároveň boli zriadené a zavedené aj odznaky na ocenenie 
výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR v hodnostnom zbore 
mužstva a poddôstojníkov.

V rámci zdokonaľovacej prípravy príslušníkov Vojenského obranného spravodajstva 
boli zorganizované rôzne kurzy. Na ich verejnú prezentáciu bol v roku 2008 zriadený 
odznak absolventa práporčíckeho kurzu Vojenského obranného spravodajstva, odznak 
absolventa veliteľskoštábneho kurzu Vojenského obranného spravodajstva a odznak 
absolventa vyššieho veliteľskoštábneho kurzu Vojenského obranného spravodajstva.35 
Pre všetky skupiny absolventov kurzov bol odznak z hľadiska formy rovnaký. Odznak 
bol oválneho tvaru a na ploche bol plasticky umiestnený jastrab s roztiahnutými krídlami 
útočiaci na hada, čo symbolizuje dôstojnosť, silu, bystrosť a čistotu. Symbolika jastraba 
s hadom (had symbol zla) analogicky charakterizuje činnosť a podstatu obranného 
spravodajstva. Po obvode bol v kruhopise uvedený názov majuskulným písmom KURZ 
VOJENSKÉHO OBRANNÉHO SPRAVODAJSTVA, a v dolnej časti v strede s jednou 
hviezdičkou. Odznaky sa v jednotlivých skupinách líšili len farbou kovu, čiže odznak 
absolventa práporčíckeho kurzu bol farby lesklej medi, jastrab s hadom vo farbe kovu 
patinovaného na staré striebro; odznak absolventa veliteľskoštábneho kurzu mal farbu 
kovu patinovaného na staré striebro, jastrab s hadom vo farbe kovu zlata a odznak 
absolventa vyššieho veliteľskoštábneho kurzu mal farbu kovu zlata, jastrab s hadom vo 
farbe kovu, patinovaného na staré striebro. (Pozri obr. č. 19.)

Pre zdokonaľovanie prípravy odborníkov v oblasti EOD slúžili rôzne kurzy a odborný 
výcvik. Na verejnú prezentáciu jednotlivcov, ich odbornej spôsobilosti, ako aj príslušnosti 
ku stavovskej skupine EOD, bol roku 2009 zriadený Absolventský odznak kurzu štábnych 
dôstojníkov EOD a Absolventský odznak výcviku štábnych dôstojníkov EOD.36 Oba 
odznaky mali rovnaký tvar. Pre obe skupiny bol odznak z hľadiska formy rovnaký, rozdiel 
bol len vo farbe kovu a texte (nápise). Odznak má oválny tvar, v strede s umiestnenou 
striebornou klasickou leteckou bombou, pričom z jej stredu vychádzajú na pravú a dva na 
ľavú stranu,v uhle 45 stupňov, dva strieborné blesky, ako symbol explózie. Nad bombou 
v hornej časti je umiestnený znak NATO a v dolnej je štátny znak SR, z ktorého zo spodnej 
časti po oboch stranách vychádza jedna strieborná lipová ratolesť, každá s tromi lístkami. 
V medzikruží oválu odznaku je v kruhopise majuskulným písmom uvedený text v anglickom 
jazyku a v jeho vonkajšej a vnútornej časti obvodu bol v plastickej forme lem široký 1 mm.

Odznak pre absolventov kurzu štábnych dôstojníkov EOD má po obvode text v hornej 
časti EOD STAFFS OFFICERS TRAINING, v dolnej časti EOD COE, pričom text 
v hornej a dolnej časti oddeľuje jedna päťramenná hviezdička. Farba kovu odznaku je 
strieborná. Odznak pre absolventov výcviku štábnych dôstojníkov EOD má po obvode 
text v hornej časti EOD STAFFS OFFICERS COURSE, v dolnej časti EOD COE, pričom 
text v hornej a dolnej časti oddeľuje jedna päťramenná hviezdička. Farba odznaku je 
patinová kovová bronzová. (Pozri obr. 20.)

Na ocenenie výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR 
v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov boli v roku 2011 zriadené odznaky: 

35 Vestník Ministerstva obrany SR, roč. 2009, z 19. decembra 2009, čiastka 89, č. 1 Výnos 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL2049/2009
OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, 
výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie 
a nosenie vojenských medailí a vojenských znakov, s. 76.
36 Tamže.
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Najlepší poddôstojník Ozbrojených síl SR, Najlepší vojak pozemných síl Ozbrojených 
síl SR, Najlepší vojak vzdušných síl Ozbrojených síl SR, a odznak Najlepší vojak síl 
výcviku a podpory Ozbrojených síl SR.37

Odznak Najlepší poddôstojník Ozbrojených síl SR má tvar kruhu, je dvojstranný 
a v plastickej forme. Lícna strana odznaku je horizontálne delená, a to na hornú časť vo 
veľkosti 2/3 a dolnú časť v rozsahu 1/3 veľkosti plochy. V hornej časti na pravej strane sú 
umiestnené z profilu dve postavy do pása v poľnej rovnošate, bližšie postava poddôstojníka 
v poľnom klobúku, ktorého pravá ruka smeruje doľava. Za poddôstojníkom je umiestnená 
časť postavy vojaka, ktorý má na hlave prilbu a v pravej ruke drží samopal. V dolnej 
časti odznaku je v dvoch riadkoch text, v hornom riadku od pravého okraja NAJLEPŠÍ 
a druhom riadku od okraja po okraj text PODDÔSTOJNÍK a pod textom lipová ratolesť 
s tromi lístkami. Na rubovej strane odznaku je v kruhopise text majuskulným písmom 
OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, miesto na matričné číslo a pod ním je 
miesto na vyrazenie roka a pripínací mechanizmus. Po obvode vonkajšej lícnej a rubovej 
strany odznaku je v plastickej forme lem široký do 2 mm.

Odznak má priemer 40 mm a je vyrobený zo strieborného matovaného bieleho kovu 
(falošné striebro) a jeho hrúbka je do 2 mm. (Pozri obr. č. 21.)

Odznaky najlepší vojak pozemných síl, najlepší vojak vzdušných síl a najlepší vojak síl 
výcviku a podpory majú lícnu stranu rovnakú, len rubová strana sa líši textom v kruhopise.

Odznak najlepší vojak má tvar kruhu, je dvojstranný a v plastickej forme. Na lícnej 
strane v ľavej časti je umiestnená postava vojaka v podrepe, na ľavej strane s brašnou 
a maskou, s prilbou a samopalom opretým o pravé rameno držiaceho ľavou rukou za 
prednú časť hlavne v polohe pripraveného na streľbu. Ľavá topánka, prilba a ústie hlavne 
samopalu s mieridlami prerušujú vonkajší plastický lem odznaku. Na pravej strane 
plochy odznaku je umiestnený text majuskulným písmom v dvoch riadkoch, každý sa 
začína tesne pri leme okraja, v prvom je slovo NAJLEPŠÍ a v druhom riadku VOJAK. 
Na rubovej strane odznaku v hornej časti je v kruhopise text majuskulným písmom – 
v prípade pozemných síl – POZEMNÉ SILY OS SR (najlepší vojak pozemných síl), – 
vzdušných síl – VZDUŠNÉ SILY OS SR (najlepší vojak vzdušných síl), – síl výcviku 
a podpory – SILY VÝCVIKU A PODPORY OS SR (najlepší vojak síl výcviku a podpory). 
Všetky odznaky obsahujú miesto na matričné číslo a pod ním je miesto na vyrazenie roka 
a pripínací mechanizmus. Po obvode vonkajšej strany lícnej a rubovej strany odznakov je 
v plastickej forme lem široký do 2 mm.

Odznaky majú priemer 40 mm a sú vyrobené zo strieborného matovaného bieleho 
kovu (falošné striebro) a ich hrúbka je do 2 mm. (Pozri obr. 22.)

Vojenské vyznamenania

Existujúca právna norma, platná v rokoch 2005 až 201538 v rezorte ministerstva obrany, 
nesprávne vymedzovala v časti vojenské medaily a odznaky terminológiu súvisiacu 
s pravidlami faleristiky, čím bola narušená všeobecná systematika vyznamenaní. 
Nezodpovedala odbornej terminológii, čo bolo v rozpore so stáročnými zásadami 

37 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2011, z 19. októbra 2011, čiastka 65, 
č. 1 Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 
66/2011 o zriadení vojenských odznakov.
38 Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR v znení 
neskorších predpisov.
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faleristiky a ich tradíciami. Preto sme aj od roku 2012 venovali mimoriadnu pozornosť 
problematike vojenských vyznamenaní v súvislosti s prípravou nového zákona o štátnej 
službe profesionálnych vojakov.39

Vo všeobecnosti sa za vyznamenania vo faleristickom ponímaní (nositeľné a nepre
nosné na ocenenie zásluh) členia na dve základné skupiny – rady a dekorácie. Rad mi 
sa pomenúvajú spoločenskopoliticky najprestížnejšie a umeleckoremeselne najhodnot
nejšie vyznamenania. Vzhľadom na svoju morálnu hodnotu zvyčajne patria do kategórie 
štátnych vyznamenaní.40 

Dekorácie (druhá skupina) sú v porovnaní s radmi spoločensky menej hodnotné vyzname
nania (len v porovnaní s radmi), ktoré netvoria súčasť štruktúry radov, ale predstavujú 
samostatné vyznamenania. Tento odborný termín jediným výrazom pomenúva celú veľkú 
skupinu vyznamenaní, ktoré nie sú radmi a vytvára tak protipól termínu rad.

Samotné dekorácie sa v závislosti od ich charakteru členia na pamätné a záslužné, 
a v závislosti od ich tvaru na tri základné skupiny – medaily, kríže a odznaky.41 

V uvedenej právnej norme boli vymenované vojenské odznaky (Čestný odznak 
Ozbrojených síl SR a Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR), ktoré 
slúžia taktiež na ocenenie, t. j., sú vyznamenaniami nositeľnými a neprenosnými, nie 
sú radmi, patria medzi dekorácie a zároveň nie sú ani medailami, ani krížmi, ale sú 
odznakmi. V takomto prípade boli taxatívne vymenované vojenské vyznamenania, ktoré 
nie sú radmi, ale dekoráciami. Podľa zásad faleristiky a jej terminológie vyznamenania 
v skupine dekorácie, medzi ktoré v našom prípade patrili vojenské medaily, vojenské 
kríže a vojenské odznaky v závislosti od miery zásluh sa môžu deliť na stupne. Len 
vyznamenania, ktoré sú radmi v závislosti od miery zásluh, sa môžu deliť na triedy. 
Oproti tomu odznaky triednosti špecialistov, odznaky výkonnosti športovcov atď., ktoré 
však nie sú vyznamenaniami, nemajú stupne, ale triedy. Uvedený rozpor medzi stupňami 
a triedami obsahoval nielen citovaný zákon, ale aj výnos Ministerstva obrany SR.42 
Uvedené nedostatky v oblasti uplatňovania pravidiel faleristiky sa podarilo napraviť 
v novom zákone. Sú používané nové pojmy, pomenovanie vojenských vyznamenaní tak, 
ako to vychádza z pravidiel faleristiky. Pôvodné delenie na vojenské medaily, vojenské 
odznaky boli nahradené správnym delením, a to na vojenské vyznamenania, medzi ktoré 
patria vojenské medaily, vojenské kríže a vojenské odznaky. Správne bol pomenovaný 
celý systém vojenských vyznamenaní rezortu,43 ktoré sa členia na vojenské medaily, 
medzi ktoré zaraďujeme: Za statočnosť, Za zranenie v boji, Za službu v mierových 
pozorovateľských misiách, Za humanitárnu pomoc, Pamätná medaila ministra obrany 
SR, Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta SR, Medaila Vojenského spravodajstva, 
Medaila Vojenskej polície. Ďalej sa vojenské vyznamenania členia na vojenské kríže, 
ktorými sú kríž Za vernosť Ozbrojeným silám SR, Pamätný kríž za účasť vo vojenskej 

39 Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších zákonov.
40 GRAUS, Igor. Nomina sunt substantia rerum alebo niekoľko poznámok k terminológii 
súčasných slovenských vojenských vyznamenaní. In Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 1, s. 118. 
ISSN 13353314.
41 GRAUS, Igor. Vznik, formovanie a vývoj nositeľných a neprenosných vyznamenaní vo 
faleristickom ponímaní. Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie 
do roku 1815. Dizertačná práca. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická 
fakulta, 2011, s. 71.
42 Vestník Ministerstva obrany SR, ročník 2007, z 22. augusta 2007, čiastka 79, č. 1 Výnos 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL8044/2007OdL 
o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania, s. 2.
43 § 154 v ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
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operácii, Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Medzi poslednú 
skupinu dekorácií patria vojenské odznaky, a to Čestný odznak Ozbrojených síl SR, 
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a odznak Za bojový kontakt.

Už v roku 2004 a 2005 boli zriadené dve vojenské vyznamenania, a to Pamätný kríž náčelníka 
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii.44 

Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (do roku 2015 medaila) 
udeľuje jeho náčelník, je vyznamenanie, ktoré má tvar kríža, je dvojstranné a má tri stupne. 
Averz – kríž predstavuje štít, na ktorom sú položené skrížené meče a na nich umiestnený 
zaostrený grécky kríž, so zakončenými ramenami so štvorcípou hviezdou. V strede kríža je 
umiestnený smaltovaný štátny znak SR. V horných rohoch ramien kríža je na čepeli mečov 
na oboch stranách jeden lipový lístok. Na reverze je umiestnený znak Ministerstva obrany 
SR, pod ním je miesto na matričné číslo. Po obvode znaku v kruhopise je majuskulným 
písmom uvedený text MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Veľkosť 
kríža je 40 mm. Stuha je široká 38 mm, je modrej farby s červenými pruhmi na ľavej strane 
podľa stupňa kríža. Na stuhe 1. stupňa sú tri červené pruhy, na 2. stupni dva červené pruhy 
a 3. stupni jeden červený pruh. Stužka zodpovedá stuhe jednotlivého stupňa s rovnakým 
počtom pruhov a na jej pravej strane je miniatúra averzu kríža z vyznamenania (zaostrený 
grécky kríž, so zakončenými ramenami so štvorcípou hviezdou). Na stužke 1. stupňa je 
s pozlátenou, 2. stupňa s postriebrenou a 3. stupňa s bronzovou miniatúrou. Stužky sú široké 
38 mm a vysoké 12 mm. Kríž má tri stupne: 1. stupeň – pozlátený; 2. stupeň – postriebrený; 
3. stupeň – bronzový. Autorom vyznamenania je Peter Valach. (Pozri obr. č. 23.)

Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii (do roku 2015 medaila) udeľuje minister 
obrany SR. Vyznamenanie má tvar kríža, je dvojstranné a nemá stupne. Averz – kríž má 
tvar rovnoramenných šípov položených na červené pole. V prostriedku kríža je v kruhu 
v červenom poli znak dvojkríža. Na reverze je umiestnený znak Ozbrojených síl SR (tri meče 
symbolizujú a pripomínajú veľkomoravskú legendu o Svätoplukových prútoch, na ktorých 
je položený štátny znak SR) a pod ním miesto na matričné číslo. Po obvode v kruhopise 
je majuskulným písmom text MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 
Veľkosť kríža je 35 mm. Stuha má šírku 39 mm, je červenej farby a v prostriedku má 15mm 
široký pruh, v ktorom sa nachádzajú tri pásiky tmavočervenej a štyri bielej farby. Zloženie 
farieb je červenobielotmavočervenobielotmavočervenobielotmavočervenobieločerve
ná. Šírka pásikov je 12 – 2 – 2 – 2 – 3 – 2 – 2 – 2 – 12 mm. Na stuhe sa pripevňuje plechový 
obdĺžnik, na ktorom je názov miesta vojenskej operácie napr.: AFGANISTAN, KOSOVO. 
Stužka zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov a na jej pravej strane je miniatúra 
averzu kríža. Vedľa miniatúry sa pripevňuje plechový obdĺžnik, ako na stuhe kríža, napr.: 
AFGANISTAN, KOSOVO. Autorom vyznamenania je Peter Valach. (Pozri obr. č. 24.)

V roku 2008 bola zriadená medaila Vojenskej kancelárie prezidenta SR, ktorú udeľuje 
jej náčelník. Medaila má kruhový tvar, je dvojstranná a nemá stupne. Na jej averznej 
strane je na troch strieborných (bielych) mečoch, symbolizujúcich a pripomínajúcich 
veľkomoravskú legendu o Svätoplukových prútoch, zobrazená farebná štandarda 
prezidenta SR. Trojica mečov so štandardou prezidenta SR je z ľavej a pravej strany 
obložená štvoricou lipových listov striebornej (bielej) farby, predstavujúcich lipu, ktorá je 
slovanským symbolom. V kruhopise v dolnej časti medaily je text majuskulným písmom 

44 Pôvodne bola zriadená Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR 
a Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii. Až v roku 2014 Rada pre vojenskú symboliku 
predložila ministrovi obrany SR a náčelníkovi Generálneho štábu Ozbrojených síl SR stanovisko 
s odôvodnením na dodržiavanie pravidiel faleristiky. Preto už v § 154 zákona č. 281/2015 Z. z. 
o štátnej službe profesionálnych vojakov sú vojenské vyznamenania členené v súlade s pravidlami 
faleristiky, čiže okrem iného uvedené medaily boli premenované na kríže.
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VOJENSKÁ KANCELÁRIA PREZIDENTA SR. Po obvode vonkajšej strany medaily je 
v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverznej strane, na jej ploche v štyroch riadkoch, 
je text majuskulným písmom ZA PLNENIE ÚLOH A SPOLUPRÁCU, a pod textom je 
plocha na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem 
široký 1 mm. Medaila má priemer 35 mm, je z bieleho kovu striebornej lesklej farby. 
Stuha je široká 38 mm, bielomodrobieločervenobielomodrobielej farby. Pruhy sú 
široké 2 – 2 – 11 – 4 – 11 – 2 – 2 mm. Stužka je rovnakej farby ako stuha, je široká 38 
mm, vysoká 10 mm. Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 25.)

Taktiež v roku 2008 bola zriadená medaila Vojenskej polície, ktorú udeľuje jej riaditeľ. 
Vojenská medaila má kruhový tvar, je dvojstranná a má tri stupne. Na averze v kruhu na dvoch 
blatnických prekrížených mečoch je v ich strede položený ranogotický štít s paragrafom. Po 
obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverze jej plochy 
v troch riadkoch je text majuskulným písmom ZA SLUŽBU VO VOJENSKEJ POLÍCII, pod 
textom je miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme 
lem široký 1 mm. Medaila má priemer 35 mm. Stuha je široká 38 mm, zelenomodrej farby 
(19 – 19 mm). Podľa jednotlivých stupňov sú v strede stuhy žlté pruhy. Tri žlté pruhy, každý 
1,5 mm, stredný je v strede stuhy (zelený 15,25 – žltý 1,5 – zelený 1,5 – žltý 1,5 – modrý 1,5 – 
žltý 1,5 – modrý 15,25 mm), dva žlté pruhy (zelený 15,25 – žltý 1,5 – zelený 2,25 – modrý 
2,25 – žltý 1,5 – 15,25 modrý mm) a jeden žltý pruh (zelený 22,25 – žltý 1,5 – modrý 22,25 
mm). Stužka zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov podľa príslušného stupňa medaily. 
Medaila Vojenskej polície má tri stupne: 1. stupeň – kov v zlatej (žltej) farbe, v strede stuhy 
tri žlté pruhy; 2. stupeň – kov v striebornej (bielej) farbe, v strede stuhy dva žlté pruhy; 3. 
stupeň – kov v bronzovej farbe, v strede stuhy jeden žltý pruh. (Pozri obr. č. 26.)

V roku 2012 bola zrušená Vojenská spravodajská služba a vojenské obranné 
spravodajstvo a vytvorené Vojenské spravodajstvo. Súčasne bola zriadená i Medaila 
Vojenského spravodajstva,45 ktorá bola graficky schválená a zavedená v roku 2016.46 

Medailu Vojenského spravodajstva udeľuje jej riaditeľ. Má kruhový tvar, je dvojstran
ná a má tri stupne. Na averznej strane, v strede kruhu, je v plastickej forme vyobrazený 
znak Vojenského spravodajstva. Zo stredu spodnej časti po jeho vonkajšom obvode sú na 
ľavej a pravej strane umiestnené po jednej lipovej ratolesti, ktorých spodné časti stopiek sú 
(nepatrne) prekrížené. V hornej časti je nápis uvedený majuskulným písmom – VOJENSKÉ 
SPRAVODAJSTVO. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 
mm. Na reverznej strane v jej strede plochy je v plastickej forme umiestený znak Ministerstva 
obrany SR, a text v kruhopise v majuskulnom písme začínajúci a končiaci v dolnej časti 
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUB LIKY. V dolnej časti je miesto na 
matričné číslom. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm. 
Priemer medaily je 36 mm. Stuha je široká 38 mm, zelenej farby, v strede s jedným červeným 
pruhom šírky 10 mm, naľavo a napravo po jednom bielom a jednom červenom pruhu, každý 
po 2 mm. Poradie pruhov vo farbe zľava doprava: zelená (10 mm), červená (2 mm), biela (2 
mm), červená (10 mm), biela (2 mm), červená (2 mm), zelená (10 mm). Stužka zodpovedá 
stuhe s rovnakým počtom pruhov s príslušným medailónom averzu stupňa medaily. Medaila 
Vojenského spravodajstva má tri stupne: 1. stupeň – kov v zlatej (žltej) farbe, na stužke v strede 

45 Zákon č. 319/2012 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony o vojenskom spravodajstve.
46 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2015, z 8. decembra 2015, čiastka 78, 
č. 3 Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP1435/2015
OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej 
výtvarnej podoby, s. 1122.
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medailón zodpovedajúci farbe averzu medaily; 2. stupeň – kov v striebornej (bielej) farbe, na 
stužke v strede medailón zodpovedajúci farbe averzu medaily; 3. stupeň – kov v bronzovej 
farbe, na stužke v strede medailón zodpovedajúci farbe averzu medaily. (Pozri obr. č. 27.)

Aj v ďalších rokoch vznikala požiadavka na rozšírenie vojenských vyznamenaní – 
dekorácií na ďalšie oceňovanie štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho 
prínosu za rozvoj Ozbrojených síl SR, plnenia ďalších úloh, záslužného činu alebo 
obetavosti pri plnení úloh krízovej situácie alebo mimoriadnych udalostí boli zriadené už 
spomínaným zákonom č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov alebo boli 
zriadené ministrom obrany SR.

V roku 2015 boli zriadené medaily Za zranenie v boji,47 Pamätná medaila medzi
národného centra EOD,48 Pamätná medaila pozemných síl49 a v roku 2016 Pamätná 
medaila vzdušných síl.50

Medailu Za zranenie v boji udeľuje minister obrany SR. Medaila má kruhový tvar, 
je dvojstranná, nemá stupne a udeľuje sa za prvé, druhé a tretie zranenie v boji. Na 
averze v strede je umiestnená obrnená pravá ruka držiaca vztýčený meč na pravej strane 
a v strede, rovnobežne s ním, je sklopený meč. Naľavo od hrotu meča je umiestnený symbol 
kvapky krvi. Poloha umiestnených mečov (vztýčený a sklonený predstavuje zápas (boj) 
a zreteľne zobrazená kvapka krvi predstavuje zranenie. V kruhopise v hornej ľavej časti 
je umiestnený text ZA ZRANENIE V BOJI. Na reverze v jeho strede je umiestený znak 
Ministerstva obrany SR a text v kruhopise MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY. V dolnej časti je miesto na matričné číslo. Priemer medaily je 35 mm 
a je vyhotovená z matného bieleho kovu. Stuha je biela s jedným červeným pruhom pri 
prvom zranení, pri druhom zranení a udelení medaily má biela stuha dva rovnaké červené 
pruhy (šírka pruhov je rovnaká ako šírka pruhu pri prvom zranení a udelení medaily), pri 
treťom zranení a udelení medaily je biela stuha s tromi rovnakými červenými pruhmi; 
šírka stuhy je 38 mm. Stužka zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov. Autorom 
medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 28.)

Pamätnú medailu Medzinárodného centra EOD51 udeľuje náčelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR na návrh veliteľa Medzinárodného centra EOD. Medaila má kruhový 
tvar, je dvojstranná, nemá stupne. Na averze v ľavej časti kruhového formátu je zobrazený 
EOD operátor v ochrannom odeve. V pravej dolnej časti je diaľkovo ovládaný manipulátor. 
V pravej hornej časti je kompozícia doplnená o znak (prvky – bomba, blesky a znak 
NATO) EOD COE. V pravej hornej časti kruhopisu je v slovenskom jazyku majuskulným 

47 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2015, roč. 2015, z 12. septembra 2015, 
čiastka 63, č. 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych 
vojakov č. 64/2015 o zriadení vojenskej medaily Za zranenie v boji, s. 28.
48 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2015, z 10. marca 2015, čiastka 15, 
č. 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 
18/2015 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila Medzinárodného centra výnimočnosti pre 
oblasť EOD, s. 315.
49 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2016, z 12. februára 2016, čiastka 5, 
č. 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 6/2016 o zriadení vojenskej medaily Pamätná 
medaila pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, s. 1317.
50 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2016, z 12. júla 2016, čiastka 47, č. 
1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 47/2016 o zriadení vojenskej medaily Pamätná 
medaila vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, s. 26.
51 EOD – skratka slov anglického jazyka, ktoré znamenajú v preklade EXPLOSIVE (explózia, 
výbuch), ORDNANCE (arzenál, zhromaždenie nevybuchnutého materiálu), DISPOSAL 
(likvidácia). Zaužívaný preklad v Ozbrojených silách SR je Likvidácia nevybuchnutého materiálu. 
Táto skratka sa jednotne používa v rámci Severoatlantickej aliancie.
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písmom text POMOC PRI ZÁCHRANE ŽIVOTOV. Po obvode vonkajšej strany medaily 
je v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverze v strede plochy je umiestnený znak 
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a v plastickom medzikruží v kruhopise je 
majuskulným písmom uvedený nápis GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL 
SR. V dolnej časti je miesto na matričné číslo. Priemer obojstrannej medaily je 35 mm, 
medaila je z matného bieleho kovu. Stuha je navrhnutá v zložení trikolóry tak, že samotné 
usporiadanie pruhov sa začína v strede, a to pruhom červenej farby, a zľava doprava biela, 
modrá, biela, červená, biela, modrá, biela. Vyjadrenie v milimetroch: 4 – 6 – 4 –10 – 4 – 
6 – 4. Šírka stuhy a stužky je 38 mm. Stužka zodpovedá usporiadaniu farieb zo stuhy. 
Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 29.)

Pamätnú medailu pozemných síl udeľuje ich veliteľ. Medaila má kruhový tvar, je 
dvojstranná, nemá stupne. Na averznej ploche je umiestnený znak pozemných síl Ozbrojených 
síl SR – prekrížená puška so šabľou, ktoré sú položené na lipovej a olivovej ratolesti. Bodák 
pušky a špic šable prekrývajú len stopky ratolestí. V hornej časti kruhu medaily je umiestnený 
štátny znak SR tak, že sa ho konce ratolesti dotýkajú. V dolnej časti pod prekríženými stopkami 
ratolestí je umiestnená stuha, na pravej a ľavej časti je preložená a zakončená zastrihnutím 
do tvaru lastovičieho chvosta s nápisom v majuskulnom písme POZEMNÉ SILY. Po obvode 
vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverze v strede plochy 
je majuskulným písmom umiestnený nápis PAMÄTNÁ MEDAILA POZEMNÝCH SÍL OS 
SR v troch riadkoch, a v dolnej časti je miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany 
medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm. Priemer obojstrannej medaily je 35 mm. 
Farba kovu medaily je strieborný kov. Stuha je široká 38 mm, je zelená so štyrmi bielymi 
prúžkami, dva pruhy na ľavej a dva na pravej strane. Poradie farieb: zelenábielazelená
bielazelenábielazelenábielazelená. Stužka zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov. 
Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 30.)

Pamätná medaila vzdušných síl bola zriadená v roku 2016, ktorú udeľuje ich veliteľ, má 
kruhový tvar, je dvojstranná a nemá stupne. Na averze, na jeho ploche je centrálne umiestnený 
meč s roztiahnutými krídlami po stranách, položenými na lipových ratolestiach, ktoré sú 
krídlami čiastočne prekryté. V hornej časti kruhu medaily je umiestnený štátny znak SR 
tak, že sa ho dotýkajú konce ratolestí. V dolnej časti pod prekríženými stopkami ratolestí 
je umiestnená stuha, na pravej a ľavej strane preložená a zakončená zastrihnutím do tvaru 
lastovičieho chvosta s nápisom v majuskulnom písme – VZDUŠNÉ SILY. Po obvode vonkajšej 
strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverze, v strede jeho plochy je 
majuskulným písmom umiestnený nápis PAMÄTNÁ MEDAILA VZDUŠNÝCH SÍL OS SR 
v troch riadkoch (po dve slová v jednom riadku) a v dolnej časti je miesto na matričné číslo. Po 
obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm. Priemer obojstrannej 
medaily je 35 mm a je zo strieborného kovu. Stuha má šírku 38 mm, je bledomodrá so 
striedajúcimi sa tmavomodrými štyrmi prúžkami a tromi bielymi pruhmi, umiestnenými 
v strednej časti stuhy. Poradie farieb: bledomodrátmavomodrábielatmavomodrábiela
tmavomodrábielatmavomodrábledomodrá (12 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 12 mm). Stužka 
zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov. Autorom je Peter Valach. (Pozri obr. č. 31.)

Po roku 2002 boli po medailách a krížoch zriadené aj ďalšie vyznamenania, ktoré patria do skupiny 
dekorácií, čiže išlo o vojenské odznaky. V uvedenom roku bol zriadený Čestný odznak Ozbrojených 
síl SR a Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR52 a v roku 2015 odznak Za bojový 
kontakt.53 Všetky uvedené odznaky udeľuje náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.

52 § 137 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl 
SR v znení neskorších predpisov.
53 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2015, z 10. septembra 2015, čiastka 
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Čestný odznak Ozbrojených síl SR má tvar kruhu, je jednostranný a má tri stupne. 
Čestný odznak predstavuje rupertský kríž. Reliéf kríža plynulo mierne stúpa od okrajov 
do stredu a v strede má disk, na ktorom je položený štít so štátnym znakom SR. Na každom 
ramene kríža je reliéf sokola s rozopätými krídlami. Medzi ramenami kríža vychádzajú 
hroty mečov, pod ktorými sú lúče. Na zadnej strane odznaku je skrutka s maticou, ktorou 
sa prichytáva odznak na blúzu a pod ňou je miesto na matričné číslo. Priemer odznaku 
je 40 mm. Odznak má tri stupne: 1. stupeň – zlatistý, 2. stupeň – striebristý, 3. stupeň – 
bronzový. Autorom odznaku je Štefan Novotný. (Pozri obr. č. 32.)

Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR má tvar kruhu, je jednostranný 
a má tri stupne. Na slovanskom obrannom štíte je v strede položený blatnický meč, 
ktorého koniec rukoväte a špic meča mierne prevyšujú štít. Po jeho pravej a ľavej strane 
sú umiestnené slovanské sekery (na ľavej strane obrátená sekera), na nich, od rukoväte 
meča po jeho oboch stranách v dolnej polovici štítu, mierne kopírujúce jeho zaoblenie, sú 
položené po jednej lipovej ratolesti s piatimi listami. Priemer odznaku je 40 mm. Odznak 
má tri stupne: 1. stupeň – zlatistý, 2. stupeň – striebristý, 3. stupeň – bronzový. Autorom 
odznaku je Peter Valach. (Pozri obr. č. 33.)

Odznak Za bojový kontakt má tvar kruhu, je jednostranný a nemá stupne. Na averze 
sú do kruhu vpravo a vľavo umiestnené obrnené ruky (ľavá a pravá) držiace skrížené 
meče symbolizujúce kontakt (boj); v strede je umiestnený štátny znak SR. Na reverznej 
strane odznaku, ktorá nemá výzdobu, obsahuje miesto na matričné číslo a pripínací 
mechanizmus. Odznak má priemer 40 mm a je vyrobený zo strieborného matovaného 
bieleho kovu (falošné striebro) a jeho hrúbka je 2 mm. Zmenšenina (miniatúra) má malý 
pripínací mechanizmus, ktorého priemer je 15 mm a jeho hrúbka je 1,5 mm. Autorom 
odznaku je Peter Valach. (Pozri obr. č. 34.)

Okrem uvedených vojenských vyznamenaní k významným výročiam a udalostiam 
SR, Ozbrojených síl SR, ako aj k ďalším výnimočným udalostiam minister obrany 
SR zriadil i ďalšie vyznamenania.54 Uvedené vyznamenania boli udeľované v čase 
pripomenutia si tejto významnej udalosti. Išlo o nasledujúce medaily: Pamätná medaila 
k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny (2005), Pamätná medaila k 15. výročiu 
vzniku Ozbrojených síl SR (2008), Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za 
oslobodenie vlasti (2009), Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR 
(2012), Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO (2013) a Pamätná medaila 
k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny (2014).

Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny bola zriadená v roku 
2005,55 bola kruhového tvaru, dvojstranná, a nemala stupne. Na ploche averzu bol zobrazený 
obrátený meč, a krížom cez jeho čepeľ, bližšie k jeho chránidlu, bola štylizovaná lipová 
ratolesť so šiestimi listami a dvoma kvetmi. Naľavo nad čepeľou meča bola umiestnená arabská 
číslica 60, ktorá predstavovala roky od ukončenia vojny. Pod lipovou ratolesťou v dolnej časti 
bolo šesť päťramenných hviezd, pričom každá symbolizovala 10 rokov, čo predstavovalo 60 
rokov od ukončenia najvýznamnejších historických udalostí 20. storočia. Po obvode medaily 
v kruhopise bol majuskulným písmom uvedený text VÝROČIE UKONČENIA DRUHEJ 
SVETOVEJ VOJNY. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 

63, č. 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 
65/2015 o zriadení vojenského odznaku Za bojový kontakt, s. 913.
54 § 137 v ods. 8 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených 
síl SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
55 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2005, z 26. apríla 2005, čiastka 19, 
č. 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2005 o zriadení medaily k 60. výročiu 
ukončenia druhej svetovej vojny, s. 25.
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1 mm. Na reverze, v strede jeho kruhu, bol znak ministra obrany Slovenskej republiky a po 
obvode v kruhopise majuskulným písmom text MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY s letopočtom 2005 a dvoma päťramennými hviezdami. Po obvode vonkajšej 
strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. Priemer medaily bol 40 mm, a bola 
pozlátená. Šírka stuhy bola 38 mm, bola trojfarebná bielomodročervená. Pruhy boli široké 
12,6 – 12,6 – 12,6 mm. Stužka zodpovedala usporiadaniu farieb zo stuhy a na nej bola 
miniatúra dvoch skrížených ratolestí – šesťlistovej lipovej a šesťlistovej olivovej. Rozmery 
38 x 10 mm. Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 35.)

Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR bola zriadená v roku 
2008,56 medaila mala kruhový tvar, bola dvojstranná a nemala stupne. Na ploche averzu 
medaily bola ľavošikmo zobrazená puška a nad ňou v hornej časti boli umiestnené dva 
letopočty 1993 a 2008, ktoré vymedzovali 15. výročie existencie ozbrojených síl. Pod 
puškou naľavo, súbežne kopírujúc obvod medaily, bola umiestnená lipová ratolesť 
s piatimi lístkami a tromi kvetmi. V kruhopise vymedzenom pažbou a hlavňou pušky 
bol majuskulným písmom uvedený nápis 15. VÝROČIE VZNIKU OS SR. Po obvode 
vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. Reverz – umiestnený 
znak Ozbrojených síl SR a pod ním bolo miesto na matričné číslo. Po obvode v kruhopise 
bol majuskulným písmom uvedený nápis MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 
mm. Priemer medaily je 35 mm, pričom bola zo strieborného patinovaného kovu. Stuha 
bola široká 38 mm, zelenej farby, na ktorej bolo 15 bielych pruhov. Usporiadanie a šírka 
pruhov, zelená (4,5) – 29 pruhov (bielych 15 každý 1 mm a 14 zelených každý 1 mm) – 
zelený (4,5). Stužka zodpovedala farbe stuhy a v strede bola umiestnená kovová miniatúra 
averzu. Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 36.)

Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti bola zriadená 
v roku 2009,57 bola kruhového tvaru, dvojstranná a nemala stupne. Na averze bola 
umiestnená holubica (symbol mieru), ktorá presahovala zvislý červený výrez. Pod ňou bol 
farebný štátny znak. Štátny znak a holubicu predeľoval horizontálne rozdelený ostnatý drôt, 
ktorý symbolizoval koncentračné tábory. Nad ním boli letopočty, napravo 1944, 2009 – 
symbol 65 rokov od Slovenského národného povstania a naľavo 1945, 2010 – symbol 
65 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia. Kompozícia bola doplnená 
kruhopisom: vpravo – ZA ÚČASŤ V BOJI PROTI FAŠIZMU, vľavo – ZA OSLOBODENIE 
VLASTI. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. Na 
reverze bol znak Ministerstva obrany SR, a v kruhopise majuskulným písmom bol nápis 
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti bolo miesto na 
matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 
mm. Priemer medaily bol 35 mm, a bola z matného bieleho kovu. Stuha mala šírku 38 mm, 
usporiadanie farieb: bieločervenobielomodrobieločervenobielomodrobieločerveno
bielomodrobieločervenobielomodrobieločervenobiela. Šírka pruhov: 3 – 1 – 1 – 1 – 
3 – 1 – 1 – 1 – 2 – 10 – 2 – 1 – 1 – 1 – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 mm. Stužka zodpovedala usporiadaniu 
farieb zo stuhy. Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č 38.)

Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR bola zriadená v roku 201258, 

56 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2008, z 11. marca 2008, čiastka 26, 
č. 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov 
č. 29/2008 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, 7 – 10.
57 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2009, z 20. júla 2009, čiastka 53, č. 3. 
Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 56/2009 
o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti, s. 69.
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58 mala kruhový tvar a nemala stupne. Na averze v obdĺžnikovom poli, približujúcom sa 
k heraldickému štítu, bola osadená kompozícia, ktorú vytváral heraldicky tvaroslovne 
štylizovaný strom života, ktorého národný charakter bol vyjadrený druhom stromu – 
lipou. Jeho kmeň s konármi zobrazoval dvojkríž, čo vyjadrovalo štátnu príslušnosť. 
Takto opísaný symbol predstavoval národ, štát a vlasť. Na kmeni stromu boli položené 
dva skrížené meče, tradičný symbol vojenstva, vyjadroval potrebu a schopnosť obrany 
týchto hodnôt. V strede pod obdĺžnikom bola umiestnená číslica 20. V kruhopise bol 
majuskulným písmom uvedený názov OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 
Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverze, 
v strede plochy bol umiestnený znak Ozbrojených síl SR a v kruhopise majuskulným 
písmom nápis MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti 
bolo miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme 
lem široký 1 mm. Priemer medaily bol 35 mm a bola z matného bieleho kovu. Stuha 
bola široká 38 mm bielomodrobieločervenobieločervenobielomodrobiela a šírka 
jednotlivých pruhov: 4 – 2,5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 2,5 – 4 mm. Dĺžka stuhy bola 65 mm. 
Farebné prevedenie stužky sa zhoduje s farbami stuhy, jej rozmery boli 38 x 11 mm. 
Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 37.)

Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO bola zriadená v roku 2013,59 mala 
kruhový tvar, bola dvojstranná a nemala stupne. Na averze, zvislé pole (charakteristickým 
kompozičným prvkom) bolo umiestnené do kruhového formátu, pričom bolo farebne 
(modro) zvýraznené. Do zvislého poľa boli umiestnené dominantné prvky v poradí, 
v hornej časti štátny znak SR, pod ním znak NATO a na ploche medzi nimi bola vložená 
arabská číslica 10, vyjadrujúca významné jubileum. Zvislé pole bolo po stranách v dolnej 
časti ohraničené trojitým, stupňovitým lemovaním, ktoré vystihovalo postupnosť krokov, 
predchádzajúcich vstupu SR do Severoatlantickej aliancie. Kompozícia bola doplnená 
lipovými ratolesťami, ktoré boli po stranách zvislého lemovaného poľa. Nad lipovými 
ratolesťami boli letopočty 2004 a 2014. Po obvode okraja medaily bol v kruhopise 
majuskulným písmom uvedený text VÝROČIE VSTUPU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
DO NATO. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. 
Na reverze v strede jeho plochy bol umiestnený znak Ozbrojených síl SR a po obvode 
v kruhopise majuskulným písmom text MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, a v dolnej časti bolo miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany 
medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. Priemer medaily bol 35 mm a farba 
kovu medaily bola z matného bieleho kovu. Stuha bola široká 38 mm, bola v dominantnej 
modrej farbe NATO so striedaním s bielou. Usporiadanie farieb bolo nasledovné bielo
modrobielomodrobielomodrobielomodrobielomodrobiela. Stužka bola široká 38 
mm a výška 11 mm, zodpovedala usporiadaniu farieb na stuhe. Autorom medaily je Peter 
Valach. (Pozri obr. č. 39.)

Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej 
svetovej vojny bola zriadená v roku 2014,60 mala kruhový tvar, dvojstranná a nemala 

58 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2012, z 9. októbra 2012, čiastka 50, 
č. 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov 
č. 52/2012 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, s. 27.
59 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2013, z 20. decembra 2013, čiastka 
97, č. 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov 
č. 96/2013 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky 
do NATO, 2 – 5.
60 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2014, z 2. júna 2014, čiastka 47, č. 1. 

mala kruhový tvar a nemala stupne. Na averze v obdĺžnikovom poli, približujúcom sa
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stupne. Na averze bola umiestnená rozkrídlená biela holubica, ktorej vrchné časti krídiel 
presahovali do siedmich letokruhov zrezaného stromu. Počet letokruhov, z ktorých každý 
symbolizuje 10 rokov, predstavovalo 70 rokov od najvýznamnejších historických udalostí 
rokov 1944 a 1945, a to SNP a ukončenia druhej svetovej vojny. V hornej časti nad 
holubicou bol umiestnený štátny znak SR. Od stredu naľavo nad vnútorným letokruhom 
boli umiestnené letopočty 1944 – 2014 a od stredu napravo letopočty 1945 – 2015. Po 
vonkajšej strane obvodu bol v kruhopise majuskulným písmom uvedený text 70. VÝROČIE 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA A UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ 
VOJNY, ktorého začiatok a koniec bol v strede dolnej časti označený bielou hviezdičkou. 
Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme lem široký 1 mm. Na reverze 
v strede jej plochy bol umiestnený znak Ministerstva obrany SR a v kruhopise majuskulným 
písmom text MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti 
bolo miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily bol v plastickej forme 
lem široký 1 mm. Priemer medaily bol 35 mm a medaila bola z matného bieleho kovu. 
Stuha mala šírku 38 mm, bola červenej farby a v jej strednej časti bolo umiestnených sedem 
(7) bielych pruhov, z ktorých každý z nich symbolizoval 10 rokov, čo predstavovalo 70 
rokov od najvýznamnejších historických udalostí rokov 1944 a 1945. Samotné usporiadanie 
pruhov sa začínalo v strede bielym pruhom a pokračovalo doľava aj doprava z každej strany 
tromi bielymi pruhmi. Šírka jednotlivých pruhov: červený (7,75) – biely (1,5) – červený 
(2) – biely (1,5) – červený (2) – biely (1,5) – červený (2) – biely (1,5) – červený (2) – biely 
(1,5) – červený (2) – biely (1,5) – červený (2) – biely (1,5) – červený (7,75 mm). Farby 
stužky sa zhodovali s farbami stuhy. Autorom medaily je Peter Valach. (Pozri obr. č. 40.)

Po roku 2002, po zriadení Ozbrojených síl SR,61 bolo zrušené vojenské vyznamenanie 
Medaila Za účasť v pozorovateľských misiách Armády Slovenskej republiky zriadená 
ako prvé vojenské (rezortné) vyznamenanie v roku 1994. Namiesto neho bola v roku 
2002 zriadená medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách, ktorú 
udeľuje náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Medaila má kruhový tvar, je 
dvojstranná, má šesť stupňov. Na averze je v strede zemeguľa, ktorá je ovenčená po jej 
stranách dvomi lipovými ratolesťami a nad ňou v hornej časti je umiestnená holubica 
symbolizujúca posla mieru. Po obvode medaily je v kruhopise majuskulným písmom 
uvedené ZA SLUŽBU V MIEROVÝCH POZOROVATEĽSKÝCH MISIÁCH. Na reverze 
je umiestnený znak Ozbrojených síl SR, a v kruhopise je majuskulným písmom uvedené 
MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Medaila má priemer 36 mm a je 
z bieleho kovu upraveného patinou. Stuha je modrej farby, široká 38 mm. Na ľavom 
okraji stuhy sú biele, modré a červené pruhy. Šírka pruhov ja 29 – 3 – 3 – 3 mm. Medaila 
má šesť stupňov a udeľuje sa za vyslanie a účasť v mierovej pozorovateľskej misii, a to 
po prvom vyslaní I. stupeň, po druhom vyslaní II. stupeň, po treťom a ďalšom vyslaní III. 
stupeň až VI. stupeň. Jednotlivé stupne vyznamenania sú vyjadrené na stuhe kovovými 
kruhovými štítkami s rímskymi číslicami I – VI. Stužka zodpovedá stuhe s rovnakým 
počtom pruhov. Jednotlivé stupne sú rovnako označené, ako na stuhe v strede, kovovým 
kruhovým štítkom. Autorom medaily je Peter Zelizňák. (Pozri obr. č. 41.)

Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 41/2014 
o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania 
a ukončenia druhej svetovej vojny, s. 2 5.
61 Zákon č.321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Ozbrojené sily SR je 
názov profesionálnych vojenských síl Slovenskej republiky. Vznikli 1. júla 2002 reorganizáciou 
dovtedajšieho obranného systému. Boli zložené z pozemných síl OS SR, vzdušných síl OS SR, 
síl výcviku a podpory OS SR a ďalších útvarov a jednotiek podriadených priamo Generálnemu 
štábu. Sily výcviku a podpory boli zrušené 30. novembra 2014.
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Vojenské (rezortné) vyznamenania zriadené po roku 2002 a po ich správnom členení v roku 
2015, podľa jednotlivých typov dekorácií majú z hľadiska formálneho porovnávania približne 
rovnaké rozmery. Ich veľkosť, respektíve priemer modulu medailí a krížov sa pohyboval od 
35 do 40 mm a odznakov od 40 do 50 mm. Typickým prvkom na averze, ale aj na reverze 
medailí, ktorý sa postupne objavuje po obvode vonkajšej strany medaily, bol plastický lem 
široký 1 mm. Grafika modulov všetkých dekorácií je plastická, väčšinou ide o vystúpenú 
vrstvenú grafiku. Motívy na averze vyznamenaní zodpovedali grafickému stvárneniu rôznych 
historických obrazov, kríža, ako aj zvierat v kombinácii s vojenskými symbolmi, ako napríklad 
meč, štít, slovanská sekera bradatica, ako i lipová a olivová ratolesť a pod. Na reverznej strane 
sú umiestnené symboly Ministerstva obrany SR, Ozbrojených síl SR, ale i iné textové nápisy. 
Niektoré vyznamenania sú z homogénneho materiálu, ale i kombinované s kovom a smaltom. 
Väčšinou je farebný smalt použitý na vyznamenaniach so štátnym znakom SR alebo aj pre 
zvýraznenie niektorých dominantných prvkov medaily, kríža či odznaku.

Stuha a jej farba je veľmi dôležitou súčasťou vyznamenaní, preto lebo stužka zodpovedajúca 
jej farbe pri bežnom používaní priamo zastupuje konkrétne vyznamenanie. Veľkosť stuhy 
zriadených vyznamenaní má určené rozmery šírky 38 mm a dĺžky 65 mm. Všetky medaily 
a kríže majú prievlečnú stuhu, ktorá sa pre upevnenie vyznamenania používa najčastejšie.62 
Najčastejšie používané farby stúh na jednotlivých vyznamenaniach, čiže na medailách 
a krížoch, sú farby slovanskej trikolóry biela, modrá, alebo červená. Uvedené farby, poprípade 
i ďalšie doplnené vhodným počtom farebných pruhov alebo aj doplnené o niektoré ďalšie 
farby v rôznej kombinácii, napríklad zelená, žltá a pod. Na niektorých stuhách sú umiestnené 
kovové, respektíve plechové platničky s názvom miesta pôsobenia v operácii alebo názov 
operácie. Farby stužiek vyznamenaní zodpovedajú farbe, respektíve kombinácii farieb 
stuhy. Aj rozmery stužky majú určenú šírku 38 mm a výšku od 10 do 12 mm. Pri niektorých 
medailách a krížoch sa na ich stužkách umiestňuje symetricky v strede alebo asymetricky 
naľavo medailónik, ktorý zodpovedal averzu a farbe kovu ich stupňa. Vo výnimočnom prípade 
bola na stužke Pamätnej medaily k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny umiestnená 
prekrížená lipová a olivová ratolesť, ktoré symbolizovali víťazstvo.

Vojenské, bojové zástavy

Zástavy, ktoré sú zhotovované z textilu a určené na označovanie svojho nositeľa, 
sú predmetom skúmania vexilológie. Historické skúsenosti potvrdzujú, že aj v tomto 
procese skúmania tvorby a vývoja zástav je heraldika najbližšou príbuznou vedou 
vexilológie. Pri tvorbe a vexilologickom opisovaní používame niektoré heraldické 
pravidlá a taktiež využívame heraldický63 aj vexilologický pojmový aparát.64 To nám 

62 Podľa spôsobu väzby stuhy, jej vypnutia a pripevnenia k vlastnému vyznamenaniu sa rozlišuje 
niekoľko druhov stúh. 1. trojuholníková, typická pre rakúskouhorské a maďarské vyznamenania; 
2. prievlečná, ktorá sa najčastejšie používa; 2. pentagonovitá, typická pre ruské a sovietske 
vyznamenania; 3. oblúčková, typická pre nemecké vyznamenania; 4. dvojrahnová, používa sa na 
anglických vyznamenaniach; 5. s rámčekom, a to s pevným a posuvným; 6. so závesnou sponou, 
napríklad ratolesť; 7. motýľovitá, bola typická pre dámske rady. www.valka.cz
63 VRTEĽ, Ladislav. Heraldická terminológia. Bratislava : Slovenská genealogickoheraldická 
spoločnosť, 2009. ISBN 9788097019600.
64 Základné pojmy: roh – vo všeobecnosti vrchol vlajky pri žrdi; cíp – vlajúci vrchol vlajky; 
okraj – hrana vlajky; kantón – časť, pri hornom rohu vlajky (napr. hviezdy na vlajke USA sú 
umiestnené v kantóne vlajky); žrď – tyč, na ktorej je vlajka uchytená; žrďová časť – časť vlajky, ktorá 
je najbližšie k žrdi; vlajúca časť – náprotivok žrďovej časti, časť vlajky, ktorá vlaje (pozn.: možno 
povedať, že žrďová časť je ľavá a vlajúca pravá polovica vlajky); pole (list) – základná plocha alebo 
základná farba ako pozadie vlajky; emblém – akýkoľvek znak umiestnený na liste alebo v poli. 
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umožňuje, uľahčuje a napomáha správnemu uplatňovaniu pravidiel vexilológie, ako 
i ďalších jej príbuzných disciplín.

Vojenská bojová zástava, ktorá je v predmetnej štúdii jedným z objektov nášho záujmu, 
patrí medzi prvé a zároveň medzi hlavné symboly vojenských zväzkov a vojenských útvarov 
Armády SR a následne Ozbrojených síl SR. Predstavuje symbol morálnej cti a vojenskej 
statočnosti v boji za víťazstvo nad nepriateľom, za svoju vlasť. Po vzniku Armády SR 
boli vytvorené administratívne a legislatívne predpoklady pre zriadenie a zavedenie, ako 
aj zapožičiavanie bojových zástav. O tri roky neskôr, 30. januára 1997, bol vydaný interný 
predpis o zriadení a zavedení bojových zástav v rezorte ministerstva obrany.65 

Pri vexilologickom opisovaní používame niektoré heraldické pravidlá a taktiež 
využívame heraldický66 aj vexilologický67 pojmový aparát. Pre praktické potvrdenie 
nášho konštatovania vojenskú bojovú zástavu zapožičal prezident SR 5. pluku špeciálneho 
určenia Žilina, 68 prvému vojenskému útvaru v Armáde SR, ktorý je nositeľom historického 
a čestného názvu Žilinský pluk Jozefa Gabčíka.69

Prvá bojová zástava má na liste lícnej strany umiestnený rozvinutý štátny znak SR 
(dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia) 
a okolo okraja je rozmiestnený nápis zlatým písmom ARMÁDA (na vlajúcej časti) 
SLOVENSKEJ (na hornej časti) REPUBLIKY (na žrďovej časti) a ČESŤ A SLÁVA (na 
spodnej časti listu zástavy).70 Na začiatku nápisu v dolnom cípe je umiestnený na krátkej 
zlatej vetvičke jeden lipový lístok. Rub zástavy tvorí plocha, na ktorej v hornej polovici 
zástavy súbežne s okrajom je vyšitý názov útvaru, a to v dvoch riadkoch pod sebou. 
V spodnej polovici listu zástavy je umiestnený priznaný znak ministrom obrany. Zlaté 
lipové ratolesti, každá s tromi listami, sú umiestnené v dolnom a hornom rohu, dolnom 
a hornom cípe bojovej zástavy tak, že najvyšší lístok (stredný) smeruje do rohu bojovej 
zástavy. Po obvode troch strán zástavy, a to na spodnom okraji, vlajúcom a hornom okraji, 
ktorých veľkosť je 75 mm a hrúbka 5 mm v zlatej farbe. (Pozri obr. č. 42.)

V roku 1997 prezident SR zapožičal bojovú zástavu Vojenskej leteckej akadémii 
gen. M. R. Štefánika v Košiciach, Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši a 37. 
protilietadlovej brigáde Pezinok.71 Po odbornej analýze lícnej strany bojovej zástavy sa 
konštatovalo, že heraldika nepozná termín rozvinutý štátny znak. Preto bol zmenený na 
lícnej strane tzv. rozvinutý štátny znak na štátny znak SR.72 Už v roku 1998 bol na lícnu 

PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, 
faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, s. 2224. ISBN 
9788089523313.
65 RMO č. 3/1997 o zriadení a zavedení vojenských zástav v rezorte ministerstva obrany. 
Ustanovuje zloženie, príslušenstvo, popis a spôsob odovzdávania vojenskej zástavy.
66 VRTEĽ, Ladislav. Heraldická terminológia. Bratislava : Slovenská genealogickoheraldická 
spoločnosť, 2009. ISBN 9788097019600).
67 PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, 
faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, s. 2224. ISBN 
9788089523313.
68 Prezident Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, písm. e) zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených 
silách Slovenskej republiky zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy.
69 Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5 z 30. januára 1997 o zapožičaní bojovej zástavy.
70 Od 1. júla 2002, nadobudnutím účinnosti zákona č. 321/2002 o ozbrojených silách Slovenskej 
republiky, sa používa nápis: OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – ČESŤ A SLÁVA.
71 Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 49/1997 o zapožičaní bojovej zástavy, z 9. júla 
1997, rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 61/1997 o zapožičaní bojovej zástavy, z 27. 
augusta 1997, rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 94/1997 o zapožičaní bojovej zástavy, 
z 22. decembra 1997.
72 Štátny znak SR tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na 
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stranu bojovej zástavy v súlade so zákonom o štátnych symboloch umiestnený štátny 
znak SR. Zároveň boli doplnené zlaté lipové ratolesti, každá s tromi listami umiestnenými 
v dolnom a hornom rohu, dolnom a hornom cípe bojovej zástavy tak, že najvyšší lístok 
(stredný) smeruje do rohu bojovej zástavy. Takto upravená bojová zástava bola z úrovne 
prezidenta SR zapožičaná 23. tankovej brigáde Kežmarok.73 (Pozri obr. č. 43.)

V roku 2006 boli prijaté smernice ustanovujúce zásady a pravidlá tvorby a výberu 
vojenskej symboliky a postupy, okrem iného aj zapožičiavaní bojových zástav vojenským 
zväzkom a vojenským útvarom.74 Uvedená norma rieši administratívne postupy procesu 
zapožičiavania bojovej zástavy a konštrukciu a popis bojovej zástavy.

Na lícnej strane zástavy v strede poľa so strieborným lemom je umiestnený štátny znak 
SR. V poli zástavy je okolo okraja rozmiestnený nápis OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY – ČESŤ A SLÁVA. Nápis sa začína v ľavom dolnom rohu bojovej zástavy 
z čelného pohľadu lipovou ratolesťou s tromi lístkami a slovami OZBROJENÉ SILY. Súbežne 
s horným okrajom je nápis SLOVENSKEJ, súbežne s pravým okrajom nápis REPUBLIKY. 
Na spodnom okraji je heslo ČESŤ A SLÁVA. Všetky obrazce a nápisy sú vyšité niťou. Zlaté 
lipové ratolesti sú umiestnené vo všetkých rohoch bojovej zástavy tak, že najvyšší lístok 
smeruje do rohu bojovej zástavy. Kresba tkaniva a stopky listov sú vyšité čiernou niťou. 
Rubovú stranu zástavy tvorí plocha, na ktorej sú rovnako ako na lícnej strane rozmiestnené 
v rohoch štyri lipové ratolesti. V hornej polovici súbežne s okrajom je zlatou niťou vyšitý 
názov vojenského zväzku alebo vojenského útvaru, a to spravidla v dvoch, výnimočne v troch 
riadkoch pod sebou. Do spodnej polovice plochy bojovej zástavy sa po priznaní ministrom 
obrany umiestňuje znak zväzku alebo útvaru.75 Bojová zástava je bordovej farby a zástavy 
pre zväzky a útvary vyslané na plnenie úloh mimo územia SR sú zhotovené z látky bielej 
farby. (Pozri obr. č. 44 a 45.) Strapce sú po troch stranách zástavy dĺžkou 75 mm a hrúbkou 
5 mm v zlatej farbe. Okraje bojovej zástavy sú na lícne a rubovej strane lemované 25 mm 
širokým zlatým lemom. Žrď zástavy je drevená s kovovou korunkou tvaru hrotu.

V úvode tejto časti štúdie sme uviedli, že bojová zástava je jeden z hlavných symbolov, 
ak nie jej hlavný symbol vojenského zväzku alebo vojenského útvaru. Bojová zástava je 
skutočný symbol vysokej morálky, disciplíny, vojenskej statočnosti a cti, predovšetkým 
pre tých príslušníkov vojenských zväzkov a vojenských útvarov, ktorým bola zástava 
zapožičaná. Od roku 1993 prezident SR zapožičal bojovú zástavu trom vojenským 
zväzkom,76 siedmim vojenským útvarom,77 z toho trom jednotkám, ktoré plnili úlohy 
mimo územia SR a dvom vojenským vysokým školám (vojenským akadémiám).78 

strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Vyobrazuje sa farebne. Výnimočne, ak to nie je 
z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. O spôsobe 
používania štátneho znaku v ozbrojených silách Slovenskej republiky rozhoduje minister obrany 
SR. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé. Zákon č. 63/1993 Z. z. 
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších zákonov.
73 Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 73/1998 o zapožičaní bojovej zástavy, zo 6. októbra 1998.
74 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ročník 2006, z 18. decembra 2006, čiastka 46, 
č. 1 Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 o vojenskej symbolike, s. 213.
75 Tamže, s. 36, 1213.
76 37. protilietadlová brigáda Pezinok (1997), 23. tanková brigáda Kežmarok (1998), 2. 
mechanizovaná brigáda Prešov (2010).
77 5. pluk špeciálneho určenia Žilina (1997), 11. mechanizovaný prápor Martin (2003), Vojenská 
spravodajská služba (2004), 23. mechanizovaný prápor Michalovce (2005), Slovenská jednotka 1. čs. 
práporu KFOR (2002), Vojenský útvar 1084 – ženijná jednotka Ozbrojených síl SR (2003), Vojenský 
útvar 1086 – jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl SR (2003).
78 Vojenská letecká akadémia generála M. R. Štefánika v Košiciach (1997), Vojenská akadémia 
v Liptovskom Mikuláši (1997).
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Záver

Na základe štúdia, tvorby a vývoja vojenskej symboliky a po jej analýze sme dospeli 
k záveru, že v užšom význame za rozhodujúce vojenské symboly môžeme považovať najmä 
vojenskú bojovú zástavu. Ide o jeden z hlavných symbolov, ktorý má významnú úlohu 
pri výchove profesionálnych vojakov, najmä v rozvíjaní tradícií vojenského zväzku alebo 
vojenského útvaru. Ďalším v oblasti tvorby a vývoja vojenskej symboliky je znak vojenského 
útvaru, školy a zariadenia, ktorý má svoj význam vo výchove príslušníkov, pretože vytvára 
pocit hrdosti na príslušnosť k svojmu útvaru alebo zariadeniu. Z priznaného znaku sa 
vyhotovuje jednotný rukávový znak, ktorý sa nosí na pravom rukáve vojenskej rovnošaty.

Mimoriadna pozornosť v štúdii sa venuje vojenským vyznamenaniam na ocenenie 
výkonu štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu pre rozvoj 
ozbrojených síl, ako aj za plnenie ďalších úloh, záslužného činu alebo obetavosti pri 
plnení úloh počas krízovej situácie alebo mimoriadnej udalosti. Podarilo sa napraviť 
deformovaný, nesprávne nastavený a pojmoslovný systém – vojenské medaily a odznaky, 
ktorý nielen prehliadal, ale neakceptoval pravidlá faleristiky pre uvedenú oblasť.

V prvej časti štúdie sme odôvodnili členenie vojenskej symboliky, a to ponímanie 
v užšom význame, čo je aj základom štruktúry práce (okrem úvodu, prvej časti a záveru), 
čiže za vojenské symboly považujeme znaky a odznaky, vojenské vyznamenania a vojenskú, 
bojovú zástavu. Vojenská symbolika pre širšie chápanie, medzi ktoré sme zaradili ďalšie 
vojenské symboly, okrem vojenskej rovnošaty, ktorá má svoj špecifický význam, aj čestné 
a historické názvy vojenských zväzkov, vojenských útvarov, škôl a zariadení a označovanie 
vojenských hodností. Súčasne sa ukazuje, že existuje celý rad ďalších doplňujúcich 
symbolov, ktoré sú z pohľadu vážnosti nezanedbateľnými prvkami, označujúcimi profesijné 
zaradenie a zameranie príslušníkov ozbrojených síl. Medzi tieto symboly môžeme zaradiť 
rozlišovacie znaky druhov vojsk a služieb a ich farebné rozlíšenie. Výskum v širšom 
význame nám ukázal, že každý z uvedených symbolov užšieho a širšieho významu, ako 
aj ďalšie doplňujúce symboly, majú svoj špecifický význam a prešli dlhodobým vývojom.

V závere štúdie sa žiada uviesť, že v nasledujúcom období sa bude potrebné venovať 
a riešiť tvorbu a vývoj vojenskej symboliky širšieho významu, ako aj ďalšie doplňujúce 
vojenské symboly. Myslíme si, že je to nevyhnutné, pretože táto časť vojenskej symboliky 
takto doposiaľ nebola riešená.

Použité obrázky v štúdii boli prevzaté z nasledujúcej literatúry:

Vojenská symbolika Slovenskej republiky 1993 – 2009. Bratislava : Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky, 2009, s. 2033. ISBN 9788089261314.

PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej 
republiky. Vojenské zástavy, rovnošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky. 
Bratislava : Magnet press Slovakia, 2006, s. 168. ISBN 8098169090.

Dokumentácia Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR: ročníky 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Vlastná zbierka autora.
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I. PURDEK: MILITÄRSYMBOLIK DES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS DER 
SLOWAKISCHEN REPUBLIK UND DER STREITKRÄFTE DER SLOWAKISCHEN 
REPUBLIK AN DER NAHTSTELLE VON HERALDIK, FALLERISTIK UND VEXIL-
LOLOGIE NACH 2002

Der vorliegende Text befasst sich mit der Bewertung und Analyse der Prozesse, die zur 
Erfassung, Gestaltung und Begutachtung der militärischen Symbolik des slowakischen 
Verteidigungsministeriums aus der Sicht der Heraldik, Falleristik und Vexillologie nach dem Jahr 
2002 beigetragen haben. Besondere Aufmerksamkeit gilt den abschließenden Erkenntnissen, die 
anhand der Forschung, Gestaltung und Entwicklung der militärischen Symbolik errungen werden 
konnten. Die Erforschung des Themas hat ergeben, dass die von dem Verteidigungsministerium 
und den Streitkräften der Slowakischen Republik verwendeten militärischen Symbole sehr 
zahlreich und vielfältig sind, so dass ihre Klassifizierung in Gruppen gemäß ihrer inhaltlichen 
Bedeutung von Nöten war. Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch der Einordnung 
der slowakischen militärischen Symbolik in ihrer engeren Bedeutung, d.h. der eigentlichen 
militärischen Symbole: der Kriegsfahne, das Kampfzeichen und die Kampfabzeichen (Abzeichen 
der militärischen Spezialverbände) und der militärischen Auszeichnungen. Diese Symbolgruppe 
wurde zum Hauptobjekt des Systematisierungs und Einordnungsversuchs der militärischen 
Symbolik nach 2002 an der Nahtstelle von drei historischen Hilfswissenschaften, nämlich 
der Heraldik, Falleristik und Vexillologie. Im Beitrag werden die Rahmenbedingungen der 
Gestaltung, Entwicklung und Begutachtung der militärischen Symbolik analysiert. Eine der 
Schlussfolgerungen der diesbezüglichen Forschung ist die, dass die Erfassung der militärischen 
Symbole von kleinerer Bedeutung, d.h. der Ergänzungssymbole, die die berufliche Einordnung und 
den professionellen Fachbereich der Armeeangehörigen (u.a. die Unterscheidungsmerkmale von 
verschiedenen Truppenteilen, ihre farbliche Unterscheidung und weitere Erkennungsmerkmale) 
ebenfalls erforderlich ist. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die Symbole in ihrer engeren 
als auch allgemeinen Bedeutung eine längere historische Entwicklung hinter sich haben und durch 
spezifische Merkmale gekennzeichnet sind. Neben der fachlichhistorischen Beschreibung von 
ausgewählten militärischen Symbolen bietet die Studie auch zahlreiche Abbildungen im Anhang.
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DENNÍK VOJNOVÉHO ZAJATCA

Denník Ladislava Červeňa z obdobia po potlačení SNP

ČERVEŇ, L.: Diary of the Prisoner of War. Diary of Ladislav Červeň from the Period 
after the Suppression of Uprising. Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 111122, Bratislava.
Following the outbreak of the Slovak National Uprising, the young student Ladislav 
Červeň with the garrison of Zemianske Kostoľany joined the insurgents and Ladislav 
became the Uprising Army member. After the suppression of SNU, he wanted to veer 
round to the liberators, however, fell into German captivity in Low Tatras. He described 
his further stories and prisoner horrors in his notebook. After the war was over, in June 
1945, he returned back to Slovakia and completed his studies at the Faculty of Civil 
Engineering in Bratislava.
The diary of Ladislav Červeň is a personal testimony describing the war horrors of 
one of several thousands of uprising soldiers spending the rest of the war imprisoned.
Military History. Slovakia. World War 2. Diary of the Prisoner of War, Ladislav Červeň.

Ladislav Červeň sa narodil 23. júla 1920 na železničnej stanici v Príbovciach. Jeho 
otec pochádzal z Hornej Nitry, matka z Turca. Ladislav mal dvoch bratov, staršieho Janka 
a mladšieho Karola. Ako 8ročný prišiel o matku, ktorá podľahla tuberkulóze. Otec sa 
neskôr oženil s mladučkou Barborou Príbojovou z Podkriváňa, ktorá sa o Ladislava 
a jeho súrodencov láskavo starala. V roku 1933 im pribudol brat Ivan.

Ladislav vyrastal v rodine výpravcu vlakov, rodina sa často sťahovala. Detstvo prežil 
na železničných staniciach Príbovce, Slovenský Meder (dnes Palárikovo), Hetín (dnes 
Chotín) pri Komárne a Devínske Jazero. Základnú školu navštevoval spolu s bratmi 
v Nových Zámkoch. Keď sa rodina v roku 1935 presťahovala na stanicu Devínske Jazero, 
dochádzali chlapci na štúdiá do Bratislavy, kde v rokoch 1935 – 1939 Ladislav absolvoval 
stavebnú priemyslovku. Posledné sťahovanie – do Bratislavy ich zastihlo v máji 1939. 
Po maturite nastúpil k železnici do administratívy ako elév. Na vojenčinu ho vzali 
v roku 1941 do Nového Mesta nad Váhom k ženistom. Keď Hitler napadol Sovietsky 
zväz, hrozilo, že bude musieť ísť na front. Rodičia ho preto prihlásili na Stavebnú fakultu, 
kde od 1. októbra 1942 študoval ako vojenský štipendista. V lete 1944 počas prázdnin bol 
preradený k vojenskej posádke Zemianske Kostoľany.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa celá posádka pridala k povstalcom 
a Ladislav sa stal vojakom povstaleckej armády. Po potlačení SNP so svojimi priateľmi 
chcel prejsť na stranu osloboditeľov, ale v Nízkych Tatrách padol do nemeckého zajatia. 
Ďalšie osudy a zajatecké hrôzy zaznamenal vo svojom zápisníčku. Po skončení vojny sa 
v júni 1945 vrátil domov na Slovensko a dokončil štúdium na Stavebnej fakulte v Bratislave.

V septembri 1948 sa oženil s Máriou Nežatickou z Hlohovca a rodina sa v období 
rokov 1949 – 1956 rozrástla o troch synov – Ladislava, Mariána a Karola. Hneď po svadbe 
odišli do Senice, kde nastúpil do Slovenského hodvábu ako stavebný dozor. Pod jeho 
dozorom vyrástli nové haly so škrupinovou strechou, komín a chladiarenská veža teplárne 
a vlečka zo železničnej stanice do fabriky. V tom období sa stal členom SZPB, v ktorom 
aktívne pôsobil až do roku 2006. V roku 1952 sa mladá rodina presťahovala do Bratislavy 
a Ladislav začal pracovať v Banských projektoch, kde sa postupne dostal až na pozíciu 
hlavného inžiniera projektu. Okrem iného viedol projekčné práce pri budovaní bane Cígeľ, 
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bol členom vedenia stavby bane Šardice na južnej Morave a hlavným inži nierom projektu 
Pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Až do roku 1989 pôsobil 
aj ako súdny znalec v odbore cien a odhadov nehnuteľností a v odvetví inžinierske stavby.

Od roku 1971 do roku 1990 bol nepretržite poslancom Obvodného národného výboru 
Bratislava III. Aj po odchode do dôchodku ho vzhľadom na jeho dlhoročné pôsobenie 
v projekcii zamestnali v Banských projektoch ako brigádnika pri triedení a katalogizácii 
archívu. Okrem práce v záhrade nezištne pomáhal rodinám synov pri opatrovaní 
vnúčeniec. Projektantské, ale aj murárske schopnosti však využil najmä pri stavbe domu 
v Sennom pre syna Mariána.

Nekonfliktná a láskavá Ladislavova povaha sa prejavila aj na konci jeho života, pri 
krutom postihnutí Alzheimerovou chorobou. Takíto pacienti bývajú agresívni, ale jeho 
vnútro bolo nastavené inak – láskavo a dobrotivo. Manželka Mária ho v jeho ťažkej 
chorobe obetavo doopatrovala. Zomrel v Bratislave 9. januára 2009 vo veku 88 rokov.

Denník Ladislava Červeňa je osobnou výpoveďou, ktorá približuje hrôzy vojny 
jedného z niekoľkých tisíc povstaleckých vojakov a partizánov, ktorí sa dostali do 
nemeckého zajatia, prežili ťažké podmienky táborového života a pracovného nasadenia, 
radosť z oslobodenia a návratu do vlasti.

* * *

Ladislav Červeň, narodený 23. júla 1920 v obci Príbovce, katastrálne územie Rakovo. 
Vojak od 1. októbra 1941, príslušník Pionierskeho práporu 11 v Novom Meste nad Váhom. 
V hodnosti slobodníka bol od 1. októbra 1942 preradený do Vojenského vysokoškolského 
internátu v Bratislave. Od 1. júla 1944 po dvojročnom štúdiu na vysokej škole bol 
dočasne preradený k vojenskej posádke v Zemianskych Kostoľanoch, kde vykonával 
stavebnotechnickú činnosť pri špeciálnych vojenských stavbách. Dňa 29. augusta 1944 
sa celá posádka pod velením kapitána Weinholda pridala k Slovenskému národnému 
povstaniu. Počas povstania pôsobil v jednotke nadporučíka J. Kováčika patriacej do 
IV. taktickej skupiny. Po ťažkých dvoch mesiacoch, po bombardovaní obce Staré Hory, 
jeho jednotka 27. októbra 1944 zanikla. So spolubojovníkom Františkom Šimurkom sa 
dohodli, že po horách sa pokúsia postupovať východným smerom naproti postupujúcim 
osloboditeľským vojskám. Pri tomto pokuse však padli do zajatia.

* * *

OKTÓBER 1944

27. 10. 1944 – Večer odchod do hôr.
28. 10. 1944 – Celý deň ideme. Hladní, mokrí, unavení spíme prvý raz pod stanom. Hrozne prší.
29. 10. 1944 –   Hneď za rána ideme ďalej. Prší. Dostali sme sa do nepriateľskej paľby. 

Musíme sa vrátiť. Spíme v zrubovej chate. Sme zúfalí.
30. 10. 1944 –   Pokúšali sme sa ísť ďalej. Náboje sa nám minuli. Zajala nás nemecká 

hliadka nad obcou Moštenica. Odtransportovali nás do obce, zavreli do 
divadelnej sály, kde sme prespali do rána. V sále bolo asi 40 zajatcov.

31. 10. 1944 –   Peším pochodom nás presunuli do Banskej Bystrice. Spali sme v školskej 
budove.
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NOVEMBER 1944

1. 11. 1944 –   Ihneď zrána asi 500 zajatcov peším pochodom nás presunuli do Štubnianskych 
Teplíc. Sústredili nás v Tepliciach na futbalovom ihrisku, kde sme prežili noc.

2. 11. 1994 –   Prší celý deň. Večer nás na noc sústredili v učiteľskom ústave.
3. 11. 1944 –   Večer nás na železničnej stanici Diviaky naložili do krytých železničných 

vozňov. Celú noc sme cestovali. Nič nejeme.
4. 11. 1944 –   Celý deň aj celú noc sme cestovali. Nič nejeme.
5. 11. 1944 –   Celý deň o hlade stojíme. V noci cestujeme.
6. 11. 1944 –   Na obed sme dorazili do cieľovej železničnej stanice Neudorf (pod Berlínom). 

Peším pochodom sme išli do zajateckého tábora Mühlberg – Stalag IV B. 
Umiestnili nás pod veľký stan. Dostali sme varenú repu.

7. 11. 1944 –   Prvý deň v zajateckom tábore.
8. 11. 1944 –   Spíme v baraku. Na ráno čierna káva (bez cukru). Na obed repa a zemiaky. Na 

večer ceres, konzerva a cukor. Dostal som zajatecké číslo Stalag IV B 306524.
9. 11. 1944 –   Spíme opäť v baraku. Na obed geršla a zemiaky. Dni sa pomaly míňajú.
10. 11. 1944 –   Sme všetci slabí od zlej stravy. Na obed varená tráva. Spíme v baraku.
11. 11. 1944 –   Na obed konečne hrachová polievka. Stále slabneme. Večer o 6. hodine si 

líhame spať.
12. 11. 1944 –   Nedeľa. Doobeda v táborovom kostole. Geršlová polievka. Pomaly si 

zvykáme. Táborový koncert.
13. 11. 1944 –   Geršlová polievka. Vraj máme ísť preč.
14. 11. 1944 –   Pripravujeme sa na odchod. Hrachová polievka.
15. 11. 1944 –   V noci o druhej hodine odchádzame. Celý deň cestujeme vlakom.
16. 11. 1944 –   Celý deň stojíme.
17. 11. 1944 –   Celú noc stojíme. Doobeda stojíme. Zima, hlad. Druhýkrát si chcem vziať 

život. Večer sme dorazili do Mostu.
18. 11. 1944 –   Doobeda sme sa ubytovali v zajateckom tábore Stalag IV C konečne ako 

ľudia. Som slabý, hlava sa mi krúti.
19. 11. 1944 –   Zvykám si a mierne sa zotavujem. Veľká hmla. Dobre sa tu spáva.
20. 11. 1944 –   Hmla. Kedy sa vrátim domov? Spomínam si na domácich.
21. 11. 1944 –   Prvý raz v kryte. Nakladám škvaru. Jedla je málo. Som slabý. Hlava sa mi 

krúti. Ináč vydržím.
22. 11. 1944 –   Celý deň doma v tábore za ostnatým drôtom. Stále si spomínam na domov. 

Slabosť trvá.
23. 11. 1944 –   Čistím kanalizačnú šachtu. Prvý raz som dostal obed. Som silnejší. Dobrá večera.
24. 11. 1944 –   Prvýkrát na trvalom pracovisku, na banskej šachte Fortúna.
25. 11. 1944 –   Unavený ako kôň. Ale vydržím. Robím 10 hodín denne. Ráno vstávame 

o štvrtej hodine. Zapínam banské vozíky. Kamarátovi som zachránil život. 
Mali ho rozmliaždiť dva banské vozíky, ktoré sa mali zraziť a kamarát sa 
pokúšal zablokovaný vozík roztlačiť. Zboku som celou silou strčil doňho. 
Spadol už mimo vozíkov a tak sa zachránil.

26. 11. 1944 –   Pomaly si zvykám na robotu. V šachte pod zemou si sám odbavujem 
nedeľnú pobožnosť.

27. 11. 1944 –   Pomaly je to lepšie. Robím u murárov pod zemou. Mráz. Telo sa prispôsobilo 
strave a práci.

28. 11. 1944 –   Som pravý havíř. S Dominom (zamestnanec na bani) sa plazíme v nízkej 
banskej chodbe k vetracej šachte, zisťujeme, či chodba nie je niekde 
zavalená. Som z toho celodenného plazenia značne ustatý.
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29. 11. 1944 –   Celý deň sa naplno pracuje. Pomaly mi to ide. Defakto sme v práci 11 
a 1/2 hodiny.

30. 11. 1944 –   Mesiac v zajatí. Dnes som akosi ustal. Fero robí so mnou. Banský murár pán 
Červenka je dobrý človek. V zajateckom tábore bývam v drevenom baraku. 
Naša izba je 4 x 4 metre. Postele sú poschodové, v izbe je nás štrnásť.

DECEMBER 1944

1. 12. 1944 – Ďalej robím. Ide to. Len keby bol skorej koniec.
2. 12. 1944 – Pracuje sa. Všedný deň. Šťastne do nového mesiaca.
3. 12. 1944 – Miesto omše od 10. do 12. hodiny čistím záchod. „Pekná nedeľa“.
4. 12. 1944 – Mamička má meniny. Veľmi si na ňu spomínam. Ináč to ujde.
5. 12. 1944 –   Mikuláš. Čo dostane dnes Ivko? Ja som dostal repovú polievku s cibuľou 

a chlieb.
6. 12. 1944 – Ďalej ťaháme. Čas uteká. Zaujímavé správy.
7. 12. 1944 – Blížia sa Vianoce. Aké budú tu a aké doma? Stále spomínam.
8. 12. 1944 – S pomocou Božou do tretieho týždňa práce. Nezlomím sa.
9. 12. 1944 –   Za tmy schádzame do šachty, za tmy vychádzame. Ani neviem, ako vyzerá 

biely deň. Ale je tu v podzemí dosť uspokojivo.
10. 12. 1944 – Celý deň robíme. Pekný čas. Spomíname. Zase nedeľa bez svätenia.
11. 12. 1944 –   Dnes som dostal prvý plat. 4,90 RM. Vraj máme ísť na Slovensko. Dnes 

som písal domov.
12. 12. 1944 –   Sneh a zima. Ďalej pracujeme pod zemou. Lucia mi nič nedoniesla. Dúfam, 

že Ivkovi hej.
13. 12. 1944 –   Na domov sa nedá zabudnúť. Pri spomienke na domov mi vždy ide do 

plaču. Otecko, mamička čo robíte?
14. 12. 1944 – Hrozne ustatý. Je to na zúfanie. Ináč som šťastlivý človek.
15. 12. 1944 –   Zase som hrozne ustatý. Už by mohol byť koniec tomuto utrpeniu. 

Nevládzem chodiť. Začíname štvrtý týždeň práce.
16. 12. 1944 –   Bombardovanie mesta Most a celého priestoru. Dni pomaly utekajú 

a Vianoce sa blížia.
17. 12. 1944 –   Nedeľa  opäť pracujeme a nesvätíme. Toto nie je na poriadku. Boh to potresce.
18. 12. 1944 –   Je mi trochu lepšie. Stoj čo stoj to musím vydržať. Už to dlho trvať nebude.
19. 12. 1944 –   Dnes som sebe a Ferkovi spravil dreváčky. Na západe vraj Nemci robia 

ofenzívu.
20. 12. 1944 – Ako ucháni (trochu horšie) bez stravy. Cválajúce dni.
21. 12. 1944 – Veľké zimy. Od soboty každý deň poplach. Nervozita.
22. 12. 1944 – Dnes som bol preložený k lanovke. Mrcha život. Vianoce sú tu.
23. 12. 1944 –   Zima. Ruská ofenzíva? Dnes som si schuti poplakal, uľavilo sa mi. Smutné 

predvianoce.
24. 12. 1944 – Štedrý deň. Robíme do druhej. Vrelé spomienky na domov.
25. 12. 1944 –   Prvý deň nepracujeme, svätíme. Čo robia celý deň doma? Ako môžeme, 

tak si spríjemňujeme Vianoce.
26. 12. 1944 –   Veľké zimy až –15 stupňov. Robíme. Písal som domov. Už je po sviatkoch.
27. 12. 1944 –   Katastrofálna zima. Dvanásť hodín denne strávime na nej. Mali doma 

spokojné Vianoce?
28. 12. 1944 –   Som veľmi ustatý. Banské vozíky nechcú chodiť. Skoro som sa zbláznil. 

Bolí ma zub aj noha.
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29. 12. 1944 –   Zima povolila. Košice, Budapešť? Je to už lepšie. Vydržíme.
30. 12. 1944 –   Opäť zima. Správy zo Slovenska z 20. 12. 1944 – je to zaujímavé. Čo robí 

Ivko s Karolom. Sú doma?
31. 12. 1944 –   Silvester. Sťahovanie. Nepracujeme. Niečo sa robí (mám také tušenie). 

Mám zlú náladu. Ináč som si dnes spravil dobrú kašu.

JANUÁR 1945

1. 1. 1945 –   S pomocou Božou do Nového roku. Pracujeme desať hodín. Snehové záveje. 
Je to už v novom roku lepšie.

2. 1. 1945 –   Čas sa zlepšil (je teplejšie). Život pomaly beží. Ako je v novom roku doma? 
Keby Boh dal, aby lepšie.

3. 1. 1945 –   Žijeme ďalej životom zajatca. Práca je dosť ťažká. Musím už ten mesiac, 
alebo dva vydržať.

4. 1. 1945 –   Dnes som spravil váhu. Bude sa mi lepšie deliť chlieb pre spoluzajatcov 
v našej izbe. Pracujem bez plášťa, je pekný deň.

5. 1. 1945 –   Úžasne som ustal. Noha ma stále bolí. Váha sa osvedčila. Ináč musíme vydržať.
6. 1. 1945 –   Spoluzajatec Melcer mi ošetril nohu. Tri krále. Obral už Ivko stromček? Ja 

nemám ktorý. Pracujeme stále desať hodín denne.
7. 1. 1945 –   Pracujeme dnes len osem hodín denne. Krásny čas, dobrá večera. Zobrali 

nám batohy. Spomínam na domov.
8. 1. 1945 –   Ďalej pracujem u banských vozíkov. Dni sa míňajú. Kedy bude koniec?
9. 1. 1945 –   Zima –12 stupňov. Hmla. Mizerný čas. Ináč sa poslednú dobu dobre cítim. 

Už som zvykol na súčasný stav.
10. 1. 1945 –   Zima trvá. Dnes bol Umbau. Narobil som sa. Fero robí vo fabrike. Fronty 

sa nehýbu.
11. 1. 1945 –   Delím stravu. Dni bežia. Radosť je vrátiť sa večer z práce a jesť zupu. 

Budapešť?
12. 1. 1945 –   Počasie sa zmenilo. Prišli teplé dni. Ináč sa mám chvála Bohu obstojne.
13. 1. 1945 –   Karavána otrokov. Strava už bude pomaly stačiť. Som ako Rus, bez myslenia 

ťahám.
14. 1. 1945 –   Nepracujeme. Robíme si poriadok. Čas je dlhý. Lepšie nemyslieť na domov. 

Spomienka bolí.
15. 1. 1945 –   Zase mrzne. Som u prázdnych vozíkov. Je to pre rýchly obeh. Som unavený. 

Začala ofenzíva na východe, konečne.
16. 1. 1945 –   Od nového roku prvý raz poplach. Koniec sa blíži. Dnes je to trochu lepšie.
17. 1. 1945 –   V noci hrozný nálet na Most. Až sa mi vlasy na hlave triasli. Dnes som 

veľmi ustatý, ofenzíva pokračuje.
18. 1. 1945 –   Sláva. Dostal som kartu z domova. Mám nesmiernu radosť. Koniec sa blíži.
19. 1. 1945 –   Veľké vojenské postupy. Neťažíme. Bager ide hore. Oddychujeme. Kde 

môže byť Karol? Pane Bože pomáhaj mu.
20. 1. 1945 –   Dosť dobré dni. Nálet. Čas pri lopate ide pomaly. Chýba nám oheň na 

zohriatie. Som menej ustatý.
21. 1. 1945 –   Pracujeme. Stal sa zo mňa dobrý kuchár. Budem dakedy pomáhať mamičke? 

Pane Bože dopraj mi to.
22. 1. 1945 –   1215 stupňová zima, ale znesiteľná, bez vetra. Východ v plameňoch. Veľká 

trojdenná prestavba na bani skončila.
23. 1. 1945 –   Opäť o deň starší. Písal som domov. Keby nebola zima, bolo by lepšie.
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24. 1. 1945 –   S pomocou Božou začíname tretí mesiac práce. Zima stále priťahuje.
25. 1. 1945 –   Pán Boh ma neopúšťa. Nemám sa tak zle. Do konca by som takto vydržal.
26. 1. 1945 –   Bager po nedeli prestane. Bude sa robiť na smeny. Mamička, otecko 

myslievate na mňa?
27. 1. 1945 –   Kedy sa vrátim domov? V zajatí som znervóznel.
28. 1. 1945 –   Nepracujeme. Vyvážam záchod. Prišla veľká zima. Fujavica. V nedeľu 

pomaly oddychujeme.
29. 1. 1945 –   Druhý deň nepracujeme. Dnes o 20. hodine nastupujeme na nočnú šichtu. 

Robím hore vo fabrike.
30. 1. 1945 –   Dezinfikujú nám izby. Po nočnej smene som sa nič nevyspal. Som unavený.
31. 1. 1945 –   Zase som málo spal. Je to mizerné. Oteplilo sa, prší. Zápisky píšem na váhe. 

Január končí, február začína.

FEBRUÁR 1945

1. 2. 1945 –   Som nezdravý na žalúdok. Chýba mi teplá mamina ruka. Po nočných smenách 
spím maximálne štyri hodiny denne.

2. 2. 1945 –   Teplo, sneh zmizol. Som stále nezdravý. Nespím. Elektrikár mi dal štamperlík 
koňaku. Dielo dobre pokračuje.

3. 2. 1945 –   Teplo. Poplach. Nespíme. Je mi veľmi zle. Na ošetrovni mi dali lieky. Chvála 
Bohu, trochu mi pomohli.

4. 2. 1945 –   Nepracujeme. Poplach. Nespíme. Som stále nezdravý a veľmi slabý. Pane 
Bože, pomôž mi vydržať.

5. 2. 1945 –   Druhá smena. Nastupujeme dnes poobede od 14. do 24. hodiny. Z váhy ma 
dali preč. Majstri berú na mňa ohľad. Poplach.

6. 2. 1945 –   Pekné časy. Poplach. Je mi trochu lepšie. Dúfam, že sa už vyliečim. U Fortúny 
dobré kuchárky.

7. 2. 1945 –   Stav sa mi trochu zlepšil. Žiadne správy. Poplach. Málo spíme. Sme všetci 
slabí ako muchy.

8. 2. 1945 –   Dnes som písal domov. Ferko Šimurka je ohromný kamarát. Vyzerá to tak, 
ako keby zima skončila.

9. 2. 1945 –   Pán Boh ma neopúšťa. Vyliečil som sa. Som úžasne slabý. Musím sa zotaviť. 
Ináč už vydržím.

10. 2. 1945 –   Poplach. Dnes doobeda mi skoro srdce puklo pri spomienke na domov 
a domácu stravu.

11. 2. 1945 –   Nepracujeme, celý deň ležím. V zajatí som otupel. Dokončím ešte dakedy 
vysokú školu technickú?

12. 2. 1945 –   Nepracujeme. Večer o 8. hodine nastupujeme na nočnú šichtu. Ivkovi budem 
mať čo rozprávať.

13. 2. 1945 –   Mizerná šichta. Padá mokrý sneh. Som nevyspatý. Sťahujeme sa na 10. 
úsek. V noci dvakrát nálet.

14. 2. 1945 –   Nálet. Zase málo spíme. V noci dvakrát nálet. Druhý deň som prežil pod 
holým nebom. Strašné.

15. 2. 1945 –   Veľmi málo spíme. Nočné smeny nás veľmi vyčerpávajú.
16. 2. 1945 –   Dostávame málo chleba. Je to mizerné. Ten týždeňdva to už vydržíme.
17. 2. 1945 –   Písal som domov. Nič nového. Mávam dobrú vôľu. Zotavujem sa. Pomaly 

budem v starej forme.
18. 2. 1945 –   Nepracujeme. Ferka podozrievajú, z Briketky ho preložili. Dobre som si oddýchol.
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19. 2. 1945 –   Dnes ráno nastupujem na Ferkovo miesto a on na moje. Z Briketky ma však 
hneď dali preč.

20. 2. 1945 –   Robím na starom mieste u Wipra. Hlukom som úplne ohlušený. Franto robí 
dolu. Krásny deň.

21. 2. 1945 –   Padá sneh. Zmena počasia. Účinkuje to na mňa. Som malátny. Denná šichta 
je dobrá.

22. 2. 1945 –   Karavána otrokýň. Nezabudnuteľné. Žiadne správy. Evakuácia vo veľkom.
23. 2. 1945 –   Stále robím u Wipra. Vagónov je vždy menej. Už to vyzerá na koniec.
24. 2. 1945 –   Ofenzíva na západe. Turecko. Dobré správy. Koniec sa blíži, ale len pomaly.
25. 2. 1945 –   Nepracujem ani ja, ani Ferko. Nedeľa je nesmierne dlhá. Spravili sme si 

výbornú fučku (z otrúb).
26. 2. 1945 –   Dnes nastupujeme všetci na dennú šichtu. Som preložený dolu. Je to takto 

zlé. Nedá sa nič robiť. Večerná dúha.
27. 2. 1945 –   Som na stanici číslo IV (Fried). Putuje mnoho evakuovaných zajatcov. 

Máme málo stravy. Žijeme len zo zeleniny.
28. 2. 1945 –   Veľmi pekné časy, len vietor fúka. Bol som u Kalmana.

MAREC 1945

1. 3. 1945 –   Fero ma veľmi naštval. Pokazil fučku. Som hladný.
2. 3. 1945 –   Ohromná fujavica, pre psa. Človek veľmi premrzne. Poplach.
3. 3. 1945 –   Čas je veľmi mrchavý. Poplach. Obchod s košeľou sa vydaril.
4. 3. 1945 –   Nepracujeme. Prvá obstojná nedeľa. Už by sa nám zišiel kostol.
5. 3. 1945 –   Poplach. Mizerný čas. Pomaly žijeme. V noci nálet. Dobré správy.
6. 3. 1945 –   Padá sneh ako na Vianoce. Zima. Boh je s nami. 12 % ľudí je chorých.
7. 3. 1945 –   Drahý otecko a Veľký Bože. Ďakujem vám za balík. Zima stále trvá, v noci 

poplach. Fujavica.
8. 3. 1945 –   Zima, balík veľmi pomáha. S Ferkom sme sa rozhodli. Bombardovaná Bratislava.
9. 3. 1945 –   Siedmy mŕtvy. Mnoho zajatcov je opuchnutých. Zajatci vyzerajú priamo 

hrozne, málo stravy.
10. 3. 1945 –   Chvála Bohu sme s Ferkom stále v kondícii. Stoj čo stoj musíme vydržať. 

Sychravo, prší.
11. 3. 1945 –   Nepracujeme. Dal som sa ostrihať. Na obed hrach. Cítime trochu nedeľu.
12. 3. 1945 –   Stále na Friedovej stanici. Je to dobré. Výborná pečená repa v leši. Dnes 

mám samé banká. Narobím sa.
13. 3. 1945 –   Trochu teplejšie. Tehlový chlieb. Jozefovi robím plán. Je podvečer štátneho 

sviatku. Pomaly žijeme.
14. 3. 1945 –   Deň slobody. Ako je doma? Tu nie dobre. Ivko, Karol, budem vás poznať? 

Ivko iste vyrástol.
15. 3. 1945 –   Včera dvaja zomreli. Nádherný čas. Poplach. Žiadne zvesti. Nateraz je náš 

život obstojný. Znervóznel som.
16. 3. 1945 –   Neuveriteľná hmla, u nás sa taká nevyskytuje. Na obed už krásny čas. 

Čakáme nejaké zvláštne udalosti.
17. 3. 1945 –   Opäť sa bude robiť na smeny. Ako bude s nami? Zostaneme na starých miestach?
18. 3. 1945 –   Nepracujeme. Posledné nedele sú znesiteľné. Zajtra je Jozefa. Aj tu sa 

gratuluje. Je to dojemné.
19. 3. 1945 –   Som na starom mieste (IV. stanica). Ferko je na rampe vo fabrike. Je to 

hádam takto najlepšie.
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20. 3. 1945 –   Dobré správy. Pekné časy. Ísť do rodobrany, lebo nie? 20% nemocných. 
Zomrel desiaty zajatec. Alarm.

21. 3. 1945 –   Karolko, k narodeninám ti prajem mnoho zdravia a všetko najlepšie. Denne 
tri až štyri razy poplach.

22. 3. 1945 –   Fúzy mi zredli, obledli a zmäkli. Je ofenzíva na všetkých frontoch. Náš 
stav nie je beznádejný. Jar je tu. S Ferkom sme ešte neni tak moc chudí. 
S pomocou Božou vydržíme.

23. 3. 1945 –   Na Friedovej stanici som úplne sám. Volajú ma tu Robinsonom. Spomíname 
na vysokoškolský vojenský internát. Okúpal som sa. Žijeme tu úplne bez 
tuku a mastnoty. Predtým by to človek nebol veril.

24. 3. 1945 –   S pomocou Božou dnes začíname piaty mesiac. Samé poplachy. Celý deň 
sa strieľa. Práca v bani je ťažká, zvlášť pre zajatca.

25. 3. 1945 –   Nepracujeme. Poplach. Písal som domov. Bože uchovaj a ochraňuj mi 
rodičov a bratov. Som veliteľom izby. Živoríme.

26. 3. 1945 –   Všetko chodí na dennú smenu. Zostali sme s Ferkom na starom pracovnom 
mieste. Sme už oblbnutí a tupí. Ale dúfame, že zmúdrieme a vybrúsime sa.

27. 3. 1945 –   Prvý raz som dostal od dozorcu zásah s kolbou. Súkromne som písal domov. 
Z domu nedávajú o sebe nič vedieť. Do konca vojny dostanem z domu ešte 
list? Som akýsi zoslabnutý.

28. 3. 1945 –   Smutné časy, zamračené. Stále som doma, ale len myšlienkami. Zajatie nie 
je také ako cez svetovú vojnu. Je to pravý opak. Horšie ako doživotný žalár.

29. 3. 1945 –   Zelený štvrtok. Západ sa rúca. Sú vyhliadky na koniec. Som zdravý, telesne 
dosť silný, len nohy mám slabé. Som samá húžva a žila. Takto iste vydržím.

30. 3. 1945 –   Veľký piatok. Zomrel dvanásty zajatec. Štajger ma už nehoní. Mám dobrú 
prácu. Postil som sa. Rád by som išiel do kostola. Veľká Noc je tu. Bude 
Ivko oblievať?

31. 3. 1945 –   Mám dobrý zrak, štajgra poznám na pol kilometra. Vzkriesenie. Otruby, 
zemiaky, repa, najcennejší proviant pre zajatca. Končí marec, donesie nám 
apríl slobodu?

APRÍL 1945

1. 4. 1945 –   Ja nepracujem. Ferko robí. Bol som v zajateckom kine. Bože s tvojou pomocou 
začíname ďalší mesiac. Ani si neuvedomujem, že je Veľká Noc. Mám smolu.

2. 4. 1945 –   Obaja pracujeme. Čas sa posunul o jednu hodinu. Prvý raz v živote nemám 
koho polievať. Polieva Ivko? Ako je s Karolom? Dnes traja zomreli – hrozné.

3. 4. 1945 –   Dni sa míňajú a koniec nechce byť. Dnes nastupuje nočná šichta stále u Fortúny. 
Kvaka v lágri, kaleráb a repa. Trnava, Leopoldov, čo je teraz doma?

4. 4. 1945 –   Slnko, dážď, pravý apríl. Cez deň sedem a v noci tri poplachy. Bratislava 
padla. Zásoby sú na sedem dní, čo bude potom?

5. 4. 1945 –   Veľká Noc sa minula. Zamračené. S Ferkom sa dosť dobre cítime. Neni to na 
zúfanie, len keby to dlho netrvalo. Tento kalendárik bude mať veľkú cenu.

6. 4. 1945 –   Stále som na starom pracovisku. Tu sa to ešte dá vydržať. Sudety, kraj na 
ktorý budem do smrti spomínať. Tu sme sa nadreli ako kone.

7. 4. 1945 –   Už som temer vyučeným baníkom. Dúfam, že sa mi to niekedy zíde. Naučil 
som sa mnohým prácam.

8. 4. 1945 –   Nepracujeme. 7+3 poplachy. Nedeľa je dlhá. Trochu ma bolí hrdlo. Ináč je 
dnes pekný čas. Čo robia doma?
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9. 4. 1945 –   Ferko dostal balík. Od dnes aj on pracuje dolu. Stále samý poplach. Ferko 
dostal list z domu. U nich je všetko v poriadku. Pomaly žijeme v plene.

10. 4. 1945 –   Dostávame viac chleba. Sme ťažko pracujúci. Hádam to takto vydržíme. 
Koniec sa pomaly, ale iste blíži. V práci sa nemám najhoršie. Od tlačenia 
huntov ma bolia nohy.

11. 4. 1945 –   Náborová akcia do armády. Nejdeme. Hanover, Brémy, Viedeň padli. Už to 
máme za pár. Bývajú veľmi pekné dni. Poplachov je vždy viac.

12. 4. 1945 –   Od futrovky pečenej v leši mám pokazený žalúdok. Ináč všetko po starom. 
Ferkovi sa budem mať za čo odplácať. Kamarátstvo na život a smrť. 
Správne.

13. 4. 1945 –   Priamo príšerne ma bolí zub. Zomrel americký prezident Roosvelt. Ako je 
doma? Čo robí moja mamka? Trinásteho, piatok, apríl. Dnes sa musí niečo 
stať. Pane Bože neopúšťaj nás.

14. 4. 1945 –   Chaos. Evakuácia. Kamenica. Pekný deň. Blížia sa kritické dni. Nezúfať 
a vydržať. Už počuť strieľať kanóny.

15. 4. 1945 –   Nepracujeme. Vyzerá to dobre. Oddýchol som si. S pomocou Božou do 
konca vydržíme.

16. 4. 1945 –   Od dnes pracujeme len osem hodín. Od rána do večera poplach. Dúfam, že 
za osem až desať dní to už skončí.

17. 4. 1945 –   Čulá letecká činnosť. Rusi začali útočiť. Panuje tu nervozita. Ferko v poslednú 
dobu tiež znervóznel. Ináč je to s nami dobre. Len nestratiť nádej.

18. 4. 1945 –   Otecko, mamička, bratia už sa čoskoro vrátim. Ste všetci živí a zdraví? Keby 
to Pánboh dal. Pekný deň. Stále poplachy. Letecká činnosť neprestáva.

19. 4. 1945 –   V noci obloha samá raketa. Stále sme na stanici číslo IV. Je tu dobre. 
Toto by bolo pre Ivka. Spomínam si na Oskára a na všetkých doma 
bývajúcich.

20. 4. 1945 –   Tretí deň nie sú vagóny. Je to tu ako vymreté. Nemajú pre nás prácu. Dnes 
Franc robí prekážky. Žiadne správy. Myslím, že je ticho pred búrkou.

21. 4. 1945 –   Odstraňujeme trosky na chomutovskej železničnej stanici po bombardovaní. 
Hrozné niečo. Vagóny rozvláčené po strechách domov. Večer ideme domov 
v uhlákoch. Dnes ďalší štyria zomreli.

22. 4. 1945 –   Nepracujeme. Jesenný čas. Smutná nedeľa. V lágri samý špenát. Mnoho 
nemocných. Z našej izby päť. Chvála Bohu, my sme zdraví.

23. 4. 1945 –   Opäť na starom pracovisku. Je zima. Hlavná vec udržať si kondíciu. Jožko 
Daubner má vraj tbc. Snívalo sa mi, že som sa vrátil domov. Aj to bude.

24. 4. 1945 –   Ja a Ferko na starom mieste (na bani), ostatní v Chomutove. Na obed kyslá 
kapusta. Stále kľud, ale už dlho nebude. Proviant sa nám minul. Čo bolo 
doma najhoršie, to je tu najlepšie.

25. 4. 1945 –   Opäť začali poplachy. Dnes som príšerne ustatý. Koniec nechce byť, ale my 
vydržíme. To by nikto neveril, čo je to zajatie. Ako román zo stredoveku.

26. 4. 1945 –   Včera zavreli troch zajatcov do väzenia. Je to hotová tragédia. Dnes sa 
vzduch chveje z dunenia. Pán Boh nás doteraz neopustil. Juríka na smrť 
zbil strážnik.

27. 4. 1945 –   Tuším, že sa dnes voľačo stane. Mám telo dosť zdravé. Včera som s fľaškou 
šrotoval. Z domu žiadne správy. Zomrel 23tí zajatec. Už to končí.

28. 4. 1945 –   Zase minul jeden týždeň. Nemci v Taliansku kapitulovali. Jožka z ošetrovne 
pustili. Jedávame samú zeleninu. Aj z toho musíme vyžiť.

29. 4. 1945 –   Nepracujeme. Dal som sa ostrihať. Senzačné správy. Už to dlho trvať 
nemôže. Dnes som mnoho myslel na domov (mamku).
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30. 4. 1945 –   Končí apríl. Správy sú pravdivé. Stále na starom pracovisku. Dnes večer 
o piatej hodine je tomu šesť mesiacov, čo nás zajali. Pol roka utrpenia. 
Vydržali sme to. Dnes som akýsi silný.

MÁJ 1945

1. 5. 1945 –   Začína nový mesiac nášho vyslobodenia. Je úžasná zima. Predvčerom 
popravili Musoliniho. Nohy mám už skoro normálne. Na západ nepôjdem. 
Vrátim sa domov.

2. 5. 1945 –   Príšerná zima. Na horách je sneh. Dnes zomrel Hitler, padol Berlín. Dőnitz 
je nástupcom Hitlera. Pôjde vojna ďalej? To nám ukážu najbližšie dni. Ríša 
je otrasená.

3. 5. 1945 –   Zima. Franto na šachte, ja v opráme. Robím to, čo ja chcem (prácu si sám 
zadelím). Takto sa to dá vydržať. Južná armáda kapituluje. Aký je doma 
život?

4. 5. 1945 –   V noci ešte mráz. Cez deň pekne. Začalo fungovať letectvo. Stále som 
veliteľom našej izby. Za tri týždne je Ducha. Padol Hamburg. 28 mŕtvych 
v našom zajatí. Ríša sa postupne rúca.

5. 5. 1945 –   Snívalo sa mi s mamkou. Vzdoruje len Protektorát a Nórsko. Stále mrcha 
robota. V Prahe je povstanie. Ako to skončí?

6. 5. 1945 –   Nepracujeme. Ja aj Ferko sme nervózni. Je to tu už naozaj na zúfanie. Keď 
sa niečo v najbližších dňoch nestane, neviem, čo bude s nami.

7. 5. 1945 –   Pracujeme. Život ide pomaly ďalej. Štajger z neznámej príčiny neprišiel do 
práce. Je všeobecná nervozita. Dúfam, že teraz sa už niečo stane.

8. 5. 1945 –   Večer o pol desiatej poplach. Celú noc sme prebdeli. Ráno Nemci ušli z lágra. 
Zostali sme tu sami (asi 300 zajatcov). Dobre sme sa najedli. Konečne 
sloboda. Dnes si to ešte neuvedomujeme.

9. 5. 1945 –   Celý deň som doma v zajateckej izbe. Dnes prišli prví ruskí vojaci. Som 
maród na žalúdok. Zajtra chcem ísť domov na Slovensko.

Domov som nešiel. Z Prahy vyslali do našej oblasti, kde sme sa zdržovali, kapitána 
Vaverku, aby dohodol so zajatcami pracovnú činnosť na ochranu elektrárne Ervěnice 
a najbližšieho okolia. 10. 5. 1945 som bol menovaný ako veliteľ vojenskej stráže v obci 
Dřínov. Posádkové veliteľstvo v Chomutove ma dňom 15. 6. 1945 z tejto činnosti 
uvoľnilo. 16. 6. 1945 som odcestoval domov na Slovensko.

Otec, nová mama 
a bratia Ján, Ladislav 
a Karol (1930)
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Ladislav s manželkou Máriou 
v roku 1948

Na vojenčine (1943)

Poslucháč stavebnej fakulty – 
vojenský štipendista (1943)

Ukážka textu v Denníku

Kalendárik obsahujúci 
Denník zajatca
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S rodičmi a bratom Jankom, 
Ladislav pri otcovi (1923)

Maturant (1939) Hore zľava Ján, 
Ladislav a Karol, 
dolu Ivan (1940)

Poslucháč stavebnej 
fakulty – vojenský 
štipendista (1943)

Pohoda pri Váhu (1948) Banské projekty – vzorný kolektív (1953)

Aktívny futbalista (1954) S manželkou na Račianskom mýte (1958)

Dôchodca (1998) Z výletu na Červený Kameň (2007)
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PERSONÁLIE

VOJNA A MIER PODĽA NIKOLAJA TEGZU (ŽIVOTNÁ 
CESTA FRONTOVÉHO VOJAKA)

OLDŘICH VANĚK

VANĚK, O.: War and Peace according to Nikolaj Tegza (Life Story of a Frontline 
Soldier). Vojenská história, 4, 20, 2016, pp123136, Bratislava.
In the portrait, the author describes the life and war peripetia of the frontline soldier, 
Nikolaj Tegza, of Ukrainian nationality, who found it hard to bear the injustice of 
Hungarian occupation in the territory of former Ruthenia (autonomous part of 
Czechoslovakia) and during his effort to illegally cros the borders was interned in the 
Soviet labour camp NKVD in November 1940. N. Tegza was assigned to Vorkutlag – 
Vorkuta Corrective Labour Camp (ITL). This was one of the largest camps in the 
whole GULAG system, about 160 km of the North Pole. In the late 1942, the war 
events enabled him to enter the CS military unit forming in Buzuluk. With the 1st 
CS Army Corps in the USSR, he took part in the CarpathianDukla operation and 
liberating operations in the territory of Slovakia.
Military History. World War 2. Military Experience of the Frontline Soldier Nikolaj 
Tegza.

Prežil mimoriadny život plný historických zvratov, kritických situácií, zásadných 
rozhodnutí, radostných, ale aj tragických udalostí, život naplnený doslova bojom a prácou. 
Druhá svetová vojna sformovala jeho osobnosť. Od uspokojovania základných potrieb 
cez vzťah k ľuďom, pevné frontové priateľstvo až po politickú orientáciu. Nie vždy bol 
vzorom dokonalosti, ale v mnohom hodný nasledovania. Človek s rovnou chrbticou, 
vždy otvorený s priamočiarym konaním. Kompromisy preňho neboli riešením. Dôsledne 
a tvrdo šiel za stanoveným cieľom. Svobodovské „úloha musí byť splnená“ bolo jeho 
životným krédom. Frontový vojak.

V novembri 2016 uplynulo päť rokov od jeho smrti.
Narodil sa 24. júla 1922 v Berezove (Zakarpatská oblasť Ukrajinskej republiky, 

vtedajšej Podkarpatskej Rusi ako súčasť Československej republiky) v maloroľníckej 
rodine. Otec Jurij Tegza bol roľník a matka Mária bola domáca. Obaja boli ukrajinskej 
národnosti. „Moji rodičia mali prvú Československú republiku naozaj radi“, spomínal. 

Mal troch súrodencov – Vasila, Jelenu 
a Annu.

Po absolvovaní piatich tried obecnej 
školy s vyučovacím jazykom ukrajinským 
pokračoval v rokoch 1934 – 1938 v štúdiu 
na štátnom reálnom gymnáziu v Chuste, 
ktoré bolo strediskom československy 
zmýšľajúcich učiteľov a žiakov, na rozdiel 
od maďarského gymnázia v mestečku 
Vyškovo, ležiacom asi dvadsať kilomet
rov juhovýchodne od Chusta.

Nikolaj Tegza (prvý sprava v hornom rade) 
s rodičmi a súrodencami
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V zložitej situácii na jar 1939 (nemecká okupácia Čiech a vyhlásenie nezávislého 
Slovenského štátu) sa Podkarpatská Rus, ako autonómna súčasť ČeskoSlovenska, ocitla 
v strete mocenských záujmov Poľska, Maďarska, Nemecka a ukrajinských nacionalistov. 
Dňa 14. marca bola vyhlásená nezávislá Karpatská Ukrajina, ktorá sa okamžite stala 
obeťou maďarskej okupácie. 50 tisícová armádna skupina Maďarskej kráľovskej armády 
pod velením gen. Ferenca Szombathelyho v časných ranných hodinách v troch operačných 
smeroch prekročila demarkačnú líniu stanovenú Viedenskou arbitrážou a začala útok na 
jednotky čs. armády (12. pešia divízia pod velením brig. gen. Josefa Olega Svátka). Do 
večera 18. marca maďarské jednotky obsadili územie Podkarpatskej Rusi, na ktorom 
bola zriadená vojenská administratíva na čele s gen. Bélom Novakovicsom (po okupácii 
Juhoslávie bol šéfom maďarskej vojenskej správy v Bačke). Gymnázium v Chuste, 
rovnako ako ostatné stredné školy, okrem maďarských, bolo zatvorené. V neďalekej 
Krivej bol zriadený koncentračný tábor pre odporcov maďarského režimu. Nastolený 
teror vyvolal masovú vlnu útekov najmä mládeže za hranice.

Vtedy sa mladý Nikolaj, ktorý po zatvorení gymnázia pracoval až do novembra 
1940 ako lesný robotník, spolu s niekoľkými spolužiakmi a učiteľmi protifašistického 
zmýšľania, rozhodol ilegálne odísť do Sovietskeho zväzu, ktorý sa po nemeckosoviet
skom rozdelení Poľska 17. septembra 1939 zrazu stal „susedom“ Kárpátalje (maďarský 
názov okupovanej Podkarpatskej Rusi).

„Školu zatvorili a pre nás mladých chlapcov už mali pripravené uniformy. Direktor 
školy Schlesinger mi vtedy povedal, aby som neváhal a ušiel do Poľska. Tak sme sa 
vybrali smerom na Ľvov. Lenže v roku 1941 na poľských územiach platilo štatárium, 
prísne vojenské predpisy. Hoci sme ilegálne prekročili sovietske hranice s tým, že sa na 
veľkom území kdesi stratíme, aj tak nás chytili a zavreli do gulagu.“

Podobný osud mal tiež jeho o rok starší spolužiak, neskorší prvý námestník ministra 
národnej obrany generálporučík Vasil Valo, ktorý do ZSSR ušiel v auguste 1940 a po 
zadržaní NKVD1 bol internovaný v tábore v Komskej oblasti. Sám na tie dni spomína: 
„Keď v roku 1939 obsadili Nemci Čechy aj Moravu a vznikol Slovenský štát, našu 
Podkarpatskú Rus obsadili maďarskí fašisti. Bola to pre nás veľké trauma. Väčšina 
študentov zo stredných škôl narýchlo odchádzala z obsadených území študovať do Poľska. 
Navyše po príchode maďarských okupačných vojsk zakázali učiť aj v našom reálnom 
gymnáziu v Chuste, kde som študoval.“

Rovnaký osud mal aj ďalší z Nikolajových spolužiakov z gymnázia v Chuste, Stepan 
Vajda, neskorší Hrdina Sovietskeho zväzu in memoriam, ktorý hranicu ilegálne prekročil 
15. augusta 1940.

O československom a protifašistickom zmýšľaní veľkej časti z asi 60 000 
„Čechoslovákov“, ktorí žili na Podkarpatskej Rusi, svedčí skutočnosť, že po tom, 
ako „sme sa s našimi profesormi dopočuli, že v Krakove sa formuje československá 
dobrovoľnícka vojenská jednotka, rozhodli sme sa zapojiť do odboja. Keď sme zistili, že 
jej velí podplukovník Ludvík Svoboda, nikto nás už nemusel o ničom presviedčať. Tento 
dôstojník totiž dlhý čas pôsobil na Podkarpatskej Rusi v Užhorode ako veliteľ divízie2. 
Všetci ho tam poznali. A všetci si ho vážili ako rozvážneho, inteligentného a slušného 
človeka. Stačilo jeho meno a vedeli sme, kde je naše miesto,“ spomínal po desiatkach 
rokov v rozhovoroch plukovník Tegza.

1 NKVD – Ľudový komisariát vnútorných vecí. Štátny orgán na úrovni ministerstva zabezpečoval 
bezpečnosť štátu, poriadok v spoločnosti, ochranu socialistického vlastníctva, evidenciu 
obyvateľstva, ochranu hraníc, ako aj chod nápravnopracovných táborov. 
2  Štábny kapitán Ludvík Svoboda v Užhorode  pôsobil od 1. 5. 1923 do 14. 9. 1931 ako veliteľ 
guľometnej roty a neskôr vo funkcii zástupcu veliteľa práporu v  36. pešom pluku. 
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Odhaduje sa, že až 10 000 Rusínov3 pred maďarskou 
okupáciou hľadalo záchranu v Sovietskom zväze. Stalinis
tický režim ich však obvinil zo špionáže a v tom lepšom 
prípade z nelegálneho prekročenia hraníc. Automaticky 
ich potom posielal na tri až päť rokov do „nápravno
pracovných táborov“ Hlavnej správy táborov NKVD 
(Glavnoje upravlenie lagerej – GULAG), dislokovaných 
v najodľahlejších a klimaticky najdrsnejších oblastiach 
Sovietskeho zväzu.

Túto prax potvrdil ďalší z jeho spolužiakov a neskorších 
spolubojovníkov – Ivan Mohorita, ktorý spolu s desiatimi 
spolužiakmi hranicu prekročil 17. októbra 1939: „Na státní 
hranici jsme byli chyceni. Sovětům jsme vysvětlovali, že 
chceme pracovat a bojovat, a oni se jen smáli a říkali: 
‚Živý budeš, pracovat budeš, ale nic víc.‘ Všichni jsme pro 
ně byli špióni. Navíc jsme byli občané Maďarska. Bylo 
jasné, že nás chtějí odeslat do gulagu, ale potřebovali 
k tomu rozsudek, který byl vykonán bez soudu.“

Pri pokuse prekročiť hranicu do Sovietmi obsadenej 
časti Poľska4 bola 20. novembra 1940 skupina, v ktorej bol aj Nikolaj Tegza, zadržaná 
sovietskou pohraničnou strážou. Následne boli internovaní v zbernom tábore a o štyri 
dni odsúdení za ilegálny prechod hraníc do pracovného tábora NKVD. „Za noc ma aj 
niekoľkokrát volali na výsluch, a keď som s nimi hovoril plynulo po rusky, fackali ma, 
vraj špión, kde si sa naučil tak dobre našu reč?“ Na rýchly sled udalosti ďalej spomínal: 
„Boli sme deportovaní do pracovných zajateckých táborov. Ja som sa dostal až za polárny 
kruh.“

Nikolaja Tegzu zaradili do Vorkutlagu – plným názvom Vorkutinský nápravno
výchovný pracovný tábor (ITL). Bol to jeden z najväčších táborov v celom systéme 
GULAG. Ležal 1 900 km severovýchodne od Moskvy v povodí rieky Pečora v autonómnej 
republike Komi, asi 160 km od severného pólu. Založený bol v roku 1932 a mal až 130 
pobočiek, resp. odlúčených pracovísk.

V rozhovoroch spomínal na 200 či 150gramové prídely chleba na deň. Od splnenia 
noriem záležal denný prídel jedla. Kto na šachte alebo na letisku nesplnil normu, tomu 
prídel zmenšili. To bol často aj začiatok jeho konca. Hovoril o tom, ako zažil 47stupňový 
mráz, ako pomaly prestával veriť, že by mohol prežiť.

„Hrozná doba. My sme chodili stavať letisko, kde bola asi päť kilometrov dlhá 
pristávacia dráha. Alebo sme opravovali železničnú trať. Mali sme dennú dávku jedla 
110 gramov chleba. Naše pracovné nástroje boli krompáč, lopata, drevený fúrik. A keď už 
sa mi zdalo, že od hladu a útrap strácam posledné sily, odrazu sa objavili naši. Kto chcel, 
mohol hneď vstúpiť do jednotky, ktorá bola súčasťou 1. československého armádneho 
zboru.“

Ako gymnazista pred odchodom 
za hranice

3 Iný prameň uvádza, že  v gulagoch skončilo až 25 000 utečencov. POP, I. Dějiny Podkarpatské 
Rusi v  datech. Praha : Libri 2005, s. 394.
4 Dňa 23. augusta 1939 bola v Moskve podpísaná Zmluva o vzájomnom neútočení medzi Nemeckom 
a ZSSR, tzv. pakt  Ribbentrop – Molotov. Súčasťou paktu okrem iného bolo rozdelenie Poľska 
medzi Nemecko a ZSSR, pričom hranicu mali tvoriť rieky Nisa, Visla a San. Potom, čo nemecká 
armáda 1. septembra prekročila hranice Poľska a rýchlo postupovala dopredu, von Ribbentrop 
8. septembra vyzval sovietsku stranu na obsadenie dohodnutých častí Poľska. Červená armáda 
prekročila pôvodnú hranicu ráno 17. septembra 1939.
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Vďaka mladosti, dobrej fyzickej kondícii a pevnej vôli prežil. Po uzatvorení čs.
sovietskej vojenskej dohody o výstavbe čs. vojska v ZSSR (27. 9. 1941) Štátny výbor 
obrany ZSSR schválil amnestiu internovaných a väznených občanov. To im umožnilo 
vstup do formujúcej sa československej vojenskej jednotky.

Prišiel rok 1942 a dohoda československej exilovej vlády v Londýne so sovietskym 
vedením5. Štátny výbor obrany ZSSR amnestoval v januári 1942 väznených Čechoslovákov, 
aby im umožnil vstup do formujúcej sa československej vojenskej jednotky. Tá sa formálne 
začala organizovať v januári 1942 v uralskom Buzuluku. Na uverejnenú výzvu v rozhlase 
a v novinách sa začali schádzať všetci, ktorí sa hlásili k českej a slovenskej národnosti, 
resp. mali československé štátne občianstvo, ako tí z Podkarpatskej Rusi. Prijímacia 
a odvodová komisia začala pracovať 7. februára 1942, výcvik sa začal o mesiac neskôr.

Jednotlivé táborové veliteľstvá dostali inštrukcie, aby všetkých uväznených Če
choslovákov odoslali do Buzuluku. Spolu s ďalšími internovanými občanmi Česko
slovenska bol z Vorkutlagu prepustený 17. decembra 1942 tiež Nikolaj Tegza. Ako ostatní 
prepustení aj on musel podpísať vyhlásenie, že nebude hovoriť o tom, čo v tábore zažil.

Do čs. vojenskej jednotky v Sovietskom zväze v Buzuluku sa dobrovoľne prihlásil 
tiež N. Tegza. „Keď nás zhromaždila sovietska tajná služba NKVD a jej dôstojník nám 
povedal, že bývalí občania Československa sa môžu prihlásiť do jednotky nášho štátu, 
ktorá sa formuje v Buzuluku, neviem o nikom, kto by nezdvihol ruku. Či už bol ako-tak 
zdravý, alebo na smrť zmorený. A to nielen preto, že už nič horšie na svete ako láger nás 
nemohlo čakať…“

Mesto Vorkuta a hlavný tábor Vorkutlagu

Prví 
dobrovoľníci
v Buzuluku

5 Schváleniu amnestie internovaných a väznených čs. občanov Štátnym výborom obrany ZSSR  
(3.1.1942) predchádzala Čs. sovietska vojenská dohoda o výstavbe čs. vojska v ZSSR (27.9.1941).  
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V spomienkach uviedol, že z pracov ného tábora 
NKVD bol prepustený 17. decembra 1942 a už 
nasledujúci deň bol zaradený do výcvikového strediska 
v Gorkom – Bazani, kde zotrval do 17. februára 1943. 
V inej spomienke hovoril o tom, že z Vorkutinského 
ITL do Buzuluku im cesta v železničných vagónoch 
trvala celý mesiac. Po ceste priberali z ďalších gulagov 
ostatných budúcich bojovníkov. Niektorí vážili len 40 
kg. „V meste Kotlas6 nás prezliekli z lágrových handier 
do zimných vojenských uniforiem a začali nám dávať 
konečne poriadne najesť. Do Buzuluku sme prišli 
v novembri7 1942. Po lekárskej prehliadke všetkých 
čakala karanténa.“

V kmeňovom liste má uvedené, že 17. februára 
1943 bol zaradený do čs. brannej moci, a to do 4. 
výcvikovej roty náhradného telesa (od júna 1943 
náhradného práporu) v hodnosti vojak, kmeňové číslo 

2346. Na identifikačnej fotografii má uvedené číslo 
49766. Vojenská legitimácia má číslo 10636.

„V januári a februári 1943 nás riadne odviedli do armády. Obliekli do anglických 
uniforiem s ruskými zimnými doplnkami a začal sa výcvik. Viedli ho bojovníci z 1. svetovej 
vojny, ale aj sovietski inštruktori. Trval niekedy viac ako 12 hodín denne. Voľno bolo 
akurát v sobotu popoludní a v nedeľu. No aj vtedy sme chodili dobro voľne pomáhať do 
tamojšej zbrojovky…“

Bol zaradený do poddôstojníckej školy, ktorá pre čs. poľný prápor pripravovala 
veliteľov družstiev a čiat. Absolvoval ju s prospechom „dobrý“ 29. mája 1943 a o mesiac 
bol povýšený na slobodníka.

Čs. poľný prápor opustil Buzuluk 3. januára 1943, presunoval sa bližšie k frontu, a 8. 
marca 1943 prežil prvý bojový krst. Nikolaj sa boja pri Sokolove nezúčastnil. Až po 
skončení výcviku bol spolu so zvyškami čs. poľného práporu presunutý do Novochoperska, 
kde sa po doplnení z počtov náhradného pluku (ten do Novochoperska odišiel 5. mája 
1943) formovala 1. čs. samostatná brigáda v ZSSR. V jej organizačnej štruktúre bola 
aj batéria protilietadlového delostrelectva a rota veľkokalibrových protilietadlových 
guľometov (VGLP).

Dňa 5. júla 1943 bol Nikolaj Tegza pridelený ako delovod k protilietadlovým jednotkám 
brigády, konkrétne k batérii protilietadlových diel. Tá bola sformovaná k 15. máju 1943, 
mala 47 mužov8 a štyri PLK 37mm a velil jej npor. Július Kostovič9. Rota VGPL pod 
velením por. Růžičku mala dve čaty, každú s 51 mužmi a 6 VGPL kalibru 12,7 mm. Obe 
jednotky boli samostatné a podliehali priamo veliteľovi brigády.

N. Tegza po prezentovaní v Buzuluku

6 V Kotlase bol ďalší veľký pracovnonápravný tábor NKVD. Jeho „chovanci“ pracovali na stavbe 
železnice Kotlas–Vorkuta. Zastávka v Kotlase bola preto logickým krokom.
7 Tu sa v spomienke evidentne zmýlil – pozri záznam v kmeňovom liste.
8 Podstatnú časť obslúh kanónov tvorili ženy, včítane neskoršej manželky npor. Kostoviča Anny 
Ljavincovej. To je možný dôvod opakovaných tvrdení N. Tegzu, že bol zástupcom veliteľa batérie. 
Oficiálny doklad o tom nie je známy. 
9 Aj on bol odsúdený (7.5.1941) na tri roky do nápravnopracovného tábora vo Vorkute. Mohol sa 
preto poznať s o desať rokov mladším N. Tegzom. Na začiatku septembra 1943, po príchode čs. 
dôstojníkov z Veľkej Británie, bol ustanovený za veliteľa batérie delostreleckého protilietadlového 
oddielu brigády a v januári 1944 sa stal veliteľom tohto oddielu. V apríli 1991 bol vymenovaný do 
hodnosti generálmajora v. v.



128

VOJENSKÁ HISTÓRIA

„Po prvých bojoch pri Sokolove som videl aj našich prvých padlých. Človek so smrťou 
podvedome rátal, ale ten pocit, že včera sme spolu sedeli pri stole a rozprávali sa o tom, 
čo bude až sa raz vrátime domov a dnes ich už niet, ten pocit bol strašný. Bolela ma tá 
prázdnota, čo po nich ostávala. S tým sa však bolo treba vyrovnať. A či som mal strach? 
Kto by ho nemal? Keď Nemci začali útočiť zo vzdialenosti 600-700 metrov s tankami 
na náš úsek, bál som sa najviac toho, či sa s nimi vôbec dá našimi 45-milimetrovými 
kanónikmi bojovať. Či vôbec prebijú ich pancier…10 Veľmi sme sa báli aj zajatia. Keď 
nám inštruktori premietali film o tom, čo robili Nemci so zajatcami, vedeli sme, že musíme 
len zvíťaziť alebo zomrieť. Pritom mne ani taký film nebolo treba. Po zážitkoch z Vorkuty 
som si vedel život v koncentráku celkom dobre predstaviť…“

Dňa 30. septembra 1943 začal presun brigády na front. Trasa viedla cez Voronež, 
Kursk a Bachmač. Po skončení presunu sa brigáda sústredila v priestore Petrovka – Nový 
Bukov – Kazackoje – Ukrajinka. Batéria protilietadlového delostrelectva (PLD) svojimi 
štyrmi kanónmi 37 mm bránila osady Ukrajinka a Gavrilovka, kde boli rozmiestnené 
jednotky a tylo brigády.

Od 20. októbra sa brigáda pripravovala na prekonanie Dnepru. Protilietadlová 
delostrelecká batéria brigády mala za úlohu z palebného postavenia pri Demidove brániť 
uzol obrany prepravy vojsk cez rieku. Jednotky sa na Lutežskom predmostí prepravili 
cez Dneper a 5. novembra 1943 sa zapojili do bojov o Kyjev. Úlohou protilietadlovcov 
bolo brániť palebné postavenia delostrelectva brigády. Počas týchto bojov protilietadlová 
batéria zostrelila lietadlo Dornier Do 214, za čo bol slob. N. Tegza vyznamenaný medailou 
„Za chrabrosť“. Pri Kyjeve bol ranený do nohy. „Pálili sme proti nemeckým lietadlám, 
keď nás zamerali nemecké mínomety. Bol som zástupca veliteľa batérie11a práve som 
riadil boj, keď niekoľko metrov po vedľa explodoval mínometný granát. V podstate sme 
mali šťastie. Okrem ťaž kých zranení nikoho nezabilo. Po dvoch mesiacoch liečenia v tyle 
som sa vrátil na front“, ktorý už prebiehal na druhom brehu Dnepra.

Po oslobodení Kyjeva a po niekoľkotýždňových obranných bojoch pri Vasilkove 
a Fastove koncom roka 1943 bola 1. československá samostatná brigáda v ZSSR v dňoch 
1. až 3. januára 1944 nasadená do bojov pri Rude a Bielej Cerkvi. Potom brigáda zaujala 
5. januára 1944 obranu juhozápadne od Žaškova. V dňoch 16. až 28. januára 1944 odrážali 
československí vojaci nemecké útoky na brehu rieky Horný Tikič v priestore osady 
Buzovka a následne bránili úsek na čiare Balabanovka – Stupka a na čiare Oratovka – 

Vojenská knižka Nikolaja Tegzu

10 Boja pri Sokolove sa nezúčastnil, aj keď spomienka tomu nenasvedčuje.  
11 Po 60 rokoch v rozhovore s autorom, resp. v článku VITKO, Pavol. Gulag, Buzuluk, víťazstvo. In 
Obrana, 13, 2005, č. 5.  spomínal, že bol zástupcom veliteľa batérie (ako slobodník delovod, sic!) 
a riadil boj celej batérie. To isté sa týka tiež hodnosti – na podporučíka bol povýšený až 4. marca 1949.
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Juškovcy. Z prvej línie juhozápadne od Žaškova 1. československá samostatná brigáda 
v ZSSR odišla 7. marca 1944 a postupne sa presunula na oslobodenú Volyň.

Po návrate z nemocnice sa Nikolaj Tegza zúčastnil všetkých bojových akcií až do 11. 
apríla 1945, keď bol pri Turanoch znova zranený. V radoch protilietadlovej batérie sa 
do konca roka 1943 zúčastnil bojov v priestore Fastova, Vasilkova, Čerňachova a Rudy. 
Vojnový denník delostrelectva 1. brigády, ako aj vojnový denník batérie DPL, zaznamenali 
že „… baterie DPL dne 4. 12. 1943 sestřelila německé letadlo Ju 88. Posádka 5 letců zajata. 
6. 12. 1943 pravděpodobně sestřelen Ju 87b.“ Zostrelili ho ženy. Anna Kostovičová na to 
spomínala: „Brigáda se blížila k Vasilkovu, když jednotky v pochodovém proudu napadla 
německá letadla. Obsluha seskočila z aut, zaujala místo a začala střílet z děla, které bylo 
zavěšeno za autem. Eva Markovičová, Soňa Paulišincová, Anna Ščurová a další. Než 
stačil pozorovatel hlásit dálku, bylo letadlo nad nimi. Děvčata letadlo zamířila a srazila. 
Zřítilo se na německé straně. Svoboda to pozoroval a sám nám poblahopřál a navrhl 
všechny holky na vyznamenání.“ V batérii pri kanónoch ich bolo štrnásť. Delovod Tegza 
bol pri tom.

Počas bojov o Rudu bola batéria pridelená na obranu delostreleckého oddielu brigády. 
V bojoch na rieke Ross a na prístupoch k Bielej Cerkvi protilietadlovci zostrelili ďalšie 
tri nemecké lietadlá (jedno FockeWulf FW 189 a dve Messerschmitt Me 110). Nikolaj 
Tegza sa zúčastnil aj ďalších bojov 1. čs. samostatnej brigády pri Žaškove, Žitomíre a na 
území západnej Ukrajiny.

Po skončení bojov pri Bielej Cerkvi brigáda prešla do zálohy veliteľa 40. armády. 
3. januára 1944 sa protilietadlová batéria a rota VGPL presunuli s celou brigádou 
do priestoru Nenadycha, asi 60 km od Bielej Cerkvi. Tu došlo na základe rozkazu 
veliteľa brigády zo dňa 5. januára 1944 k reorganizácii doteraz samostatne pôsobiacich 
protilietadlových jednotiek. Spojením delostreleckej batérie a roty VGPL bol vytvorený 
samostatný protilietadlový oddiel, ktorému velil kpt. Július Kostovič. Avšak brigádnym 
rozkazom zo 4. apríla 1944 bol protilietadlový oddiel zrušený a jeho jednotky sa stali 
opäť samostatnými. Až po oslobodení Volyne došlo k doplňovaniu z radov volynských 
Čechov, ktorí sa masovo hlásili do čs. jednotiek.

Dňa 7. marca 1944 bol Nikolaj Tegza povýšený na desiatnika a vyznamenaný čs. 
vojenskou pamätnou medailou so štítkom SSSR.

V máji 1944 sa začalo formovanie ďalších dvoch brigád schváleného 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR. Formovala sa aj nová protilietadlová jednotka 3. čs. samostatnej brigády 
v ZSSR. 3. protilietadlový oddiel (PLO) bol postavený na základe tabuľky 04/346 v sile 
dvoch batérií protilietadlových kanónov (PLK) kalibru 37 mm a roty veľkokalibrových 
guľometov proti lietadlám kalibru (VGPL) 12,7 mm. V oddiele malo byť spolu 257 mužov. 
V batérii boli 3 kanóny. Skutočné počty však nedosahovali ani 40 % tabuľkových počtov. 
Dňa 5. júla 1944 mal oddiel iba 90 príslušníkov, väčšinou nováčikov. To bol hlavný dôvod, 
prečo bol des. Nikolaj Tegza 26. júna 1944 prevelený k 3. čs. samostatnej brigáde v ZSSR 
ako inštruktor v jej protilietadlovom oddiele. Vo vlastnoručne písanom životopise zo 16. 
mája 1952 opakovane uvádza, že „…zastával funkci vel. čety a vel. baterie“.12

V prvej polovici augusta 1944 sa brigáda presunula zo Sadagury13 do priestoru Krosna, 
kde dozvedeli o vypuknutí povstania na Slovensku.

12 Kpt. J. Kostovič bol v lete 1944 ustanovený za veliteľa 4. čs. delostreleckého protitankového 
pluku (IPTAP) 3. čs. brigády.  
13 Dnes súčasť mesta Černovce (rusky Černivcy, ukr. Černivci), kultúrne a hospodárske centrum 
Bukoviny. V roku 1918 mesto patrilo Rumunsku, v roku 1940 bolo súčasťou ZSSR. V roku 1941 patrilo 
opäť Rumunsku a v roku 1944 opäť Sovietskemu zväzu. Od roku 1991 patrí samostatnej Ukrajine. 
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Karpatskoduklianskej operácie sa des. Nikolaj Tegza zúčastnil v rámci bojového 
nasadenia 3. čs. samostatnej brigády v ZSSR od 8. septembra 1944. Na druhý deň narazili 
jej jednotky na nemecké obranné postavenie pri Wrocanke a Machnóvke a po ťažkých 
stratách pokračovala 3. brigáda v úsilí prebojovať sa k Dukle. To sa podarilo až 20. 
septembra 1944.

V Karpatskoduklianskej operácii bola protilietadlová batéria, ktorej príslušníkom bol 
des. Tegza, nasadená v priestore Wrocanka – Bóbrka – Machnówka. Dňa 9. septembra 
1944 sa batéria dostala do „pekla Wrocanky“, keď mimoriadne silná mínometná paľba 
nepriateľa zasiahla aj jej postavenie.

Večer 1. októbra 1944 sa jednotky 1. čs. armádneho zboru začali presunovať do nového 
priestoru, odkiaľ mali útočiť cez Dukliansky priesmyk v smere Tylawa – Svidnícke 
sedlo – Vyšný Komárnik. Dňa 6. októbra 1944 jednotky prekonali nemecký odpor pred 
Duklianskym priesmykom a definitívne vstúpili na Slovensko.

Nasledovali vleklé boje pri kótach Javira, Hrabov a Obšár a do konca Karpatsko
duklianskej operácie 28. októbra 1944 jednotky zboru dosiahli čiaru Korejovce – Vyšný 
Komárnik. Podľa spomienky „…Tri dni po prechode Duklou mladý podporučík Nikolaj 
Tegza rozostavil svoje protilietadlové kanóny vo Vyšnom Komárniku.“14

V prvej polovici novembra 1944 prebiehali ťažké boje v priestore Hunkoviec a do 27. 
novembra o kótu 532 Obšár. V ďalších dvoch dňoch zborové jednotky prenasledovali 
ustupujúceho nepriateľa a 28. novembra dosiahla 3. brigáda Stropkov. Na začiatku 
decembra 1944 1. čs. armádny zbor dostal rozkaz prejsť do obrany na rieke Ondava. Počas 
obrany na Ondave batéria zabezpečovala protileteckú obranu postavení jednotiek brigády.

Po bojoch v Karpatoch na základe skúseností boli roty VGPL vyčlenené z proti
lietadlových oddielov a pridelené k peším práporom. V dôsledku veľkých strát počty 
protilietadlového oddielu znova klesli, avšak jeho organizácia zostala zachovaná. Oddielu 
velil počas bojov v Karpatoch por. František Janda, člen neuskutočneného výsadku S2. 1. 
batérii velil od 20. októbra 1944 rtm. Dubecký Jozef, 2. batérii ppor. Evžen Fleischmann
Foltýn. Veliteľom roty VGPL bol ppor. Karel Mucha, všetci bojovníci od Sokolova.

Na svitaní 18. januára 1945 pešie prápory a prápor samopalníkov 3. brigády prekročili 
rieku a začali prenasledovať nepriateľa. Pri ďalšom postupe čs. a sovietskych jednotiek 
v smere Bardejov – Prešov batéria zabezpečovala protileteckú obranu postavení jednotiek 
brigády a zostrelila ďalšie nemecké lietadlo. Po oslobodení Bardejova a trojdňových 
bojoch na Branisku 25. januára zbor opäť začal prenasledovať ustupujúceho nepriateľa. 
3. brigáda postupovala v smere Široké – Spišské Podhradie – Levoča. V priebehu 27. 
januára 3. brigáda oslobodila Levoču a 1. brigáda Kežmarok. V nasledujúcich dňoch 
prešli jednotky zboru po južných svahoch Vysokých Tatier, oslobodili Važec a ďalej 
prenasledovali nepriateľa v smere Východná – Liptovský Mikuláš, kde narazili na silne 
vybudovanú nemeckú obranu.

Batéria N. Tegzu podporovala priamou paľbou postup jednotiek 3. čs. samostatnej 
brigády v ZSSR na Poprad a Važec v mimoriadne ťažkých poveternostných podmienkach. 
„Bolo až mínus 29 stupňov a vyše metra snehu.“ Na konci januára sa jednotky 1. čs. 
armádneho zboru dostali do priestoru Liptovského Hrádku. „Keď sme oslobodili Važec, 
prišiel rozkaz oslobodiť Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. Práve táto výšina Háj 
bola strategickým miestom, ktorú dobýjali raz jedni a potom druhí. Nikto nečakal, že boje 
o Mikuláš budú až také kruté. Veď trvali celé dva mesiace…“

14 Avšak podľa archívnych dokumentov tu mal postavenie protilietadlový oddiel 1. brigády, kým 
3. PLO bol rozvinutý v Zyndranowej. V spomienke opätovne uvádza, že ako podporučík bol 
zástupcom veliteľa batérie. Pozri pozn. 8 a 11. 



131

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Pri Liptovskom Hrádku 3. PLO, ktorému velil už por. Rudolf Kroha, vykonával 
protivzdušnú obranu štábu a delostrelectva brigády. Batéria v bojoch postupovala cez 
Podtureň a Uhorskú Ves k Liptovskému Mikulášu. V nasledujúcich dvojmesačných 
bojoch sa N. Tegza s protilietadlovou batériou podieľal na tvrdých bojoch, ktoré viedli 
k oslobodeniu Liptovského Mikuláša. Po vojne bol menovaný za čestného občana Podturne.

„Po oslobodení Liptovského Hrádku 31. januára 1945 dostal som vo večerných hodinách 
bojový rozkaz postupovať so svojou batériou spoločne s pechotou v smere Podtureň, 
Okoličné a Liptovský Mikuláš. Z Podturne sme Nemcov vytlačili po krátkych a urputných 
bojoch 1. februára 1945. V obecnom kaštieli sme si trocha odpočinuli a ohriali sa…“

Dňa 3. marca 1945 sa vojakom 24. streleckej divízie Červenej armády podarilo oslobodiť 
mesto. Československí vojaci boli pravým susedom červenoarmejcov a bojovali na sever 
od mesta. Sem bola nasadená aj batéria, v ktorej bojoval N. Tegza. „Zavolali ma na 
veliteľstvo delostrelectva 3. československej brigády do Jakubovian. Dostal som rozkaz 
presunúť sa s batériou z Okoličného do Žiaru, zaujať palebné postavenie a podporovať 
6. prápor štábneho kapitána Moravca. Na presun bolo len niekoľko hodín. V ťažkých 
zimných podmienkach sme sa pobrali z Okoličného cez Beňadikovú, Liptovský Ondrej 
a Konskú do Žiaru. Vtedy nám pomohli ľudia z Liptovského Ondreja. Keď videli, že sa 
s autami nikam nedostaneme, zapriahli svoj dobytok, po dva páry volov na každý kanón 
a do Žiaru sme sa predsa len dostali. Zakopať kanóny a vybudovať úkryty v zamrznutej 
zemi nebolo ľahké, ale do 3. marca bol útok pripravený.“

V úporných bojoch o mesto, najmä pri jeho opustení v dňoch 10. a 11. marca, bolo 
riadenie paľby decentralizované až do jednotlivých kanónov – každý mal pridelený úsek, 
ktorý bránil. V týchto bojoch protilietadlovci odrážali útoky nepriateľa predovšetkým 
z priestoru kóty 748 Háj, ktorá mala v boji o mesto doslova strategický význam. 
Rozhodným bojovým nasadením oba protilietadlové oddiely umožnili organizované 
stiahnutie 1. čs. brigády z mesta. Z rozhodnutia prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR boli 
3. a 1. PLO vyznamenané radom Červenej hviezdy. Nikolaj Tegza bol 7. marca 1945 
povýšený do hodnosti rotmajstra a bol ustanovený do funkcie veliteľa 1. batérie 3. PLO15. 
Predtým zastával tiež funkciu výzbrojného dôstojníka (zbrojára) 1. batérie.

Časť protilietadlovej batérie, v ktorej bol rotmajster N. Tegza zástupcom veliteľa

15 Predtým batérii velili ppor. Jozef Dubecký (1.1. – 20.1.1945), ktorý potom velil 2. batérii až do 
konca vojny, resp. por. Karel Mucha (28.1. – 1.3.1945). ÚVA – VHA Praha, fond SSSR VII 3. čs. 
sam. brigáda – OPL3. 
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3. PLO mal pri Liptovskom Mikuláši ďalšie straty16, ktoré boli doplňované podľa 
možnosti zmobilizovanými nováčikmi z výcvikového strediska v Liptovskom Hrádku. 
V nasledujúcich bojoch 9. a 10. apríla 1945 vo Veľkej Fatre oddiel stratil raneného 
veliteľa batéria a dvoch veliteľov čiat.

Ďalšia bojová cesta ho viedla cez Ružomberok a Žilinu. „Ružomberok sme oslobodili 
5. apríla, po ťažkých bojoch sme 30. apríla porazili Nemcov v bojoch o Žilinu a postúpili 
cez Biele Karpaty na Moravu smer Olomouc, Prostějov, Kroměříž. Naša jednotka skončila 
bojovú cestu 8. mája v dedine Němčice na Hanej…“

Po oslobodení Ružomberka bol 3. PLO počnúc 12. aprílom 1945 nasadený v bojoch 
o Malú Fatru a Žilinu. Batérie, niekedy aj jednotlivé kanóny boli zasadené opäť 
decentralizovane. Pri Strečne 3. PLO zaisťoval protivzdušnú obranu prechodov cez Váh. 
Týchto bojov sa rtm. Tegza nezúčastnil. Dňa 10. apríla 1945 bol pri Turanoch druhýkrát 
ranený17. Opäť do nohy, tentoraz však ťažko. Dňa 30. apríla 1945 bol vyznamenaný Čs. 
vojnovým krížom 1939.

3. PLO po oslobodení Žiliny a splnení úlohy pri Strečne postupoval cez Púchov do 
Vsetína a ďalej na Holešov. Ešte 7. mája 1945 padol posledný príslušník oddielu počas 
štvorhodinového boja pri Břeste. Týchto bojov sa rtm. Tegza nezúčastnil. Liečil sa po 
zranení v 1. čs. odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch, ktoré 29. apríla 1945 navštívil 
počas svojej cesty z Moskvy do Prahy prezident Eduard Beneš.

Koniec druhej svetovej vojny zastihol Nikolaja Tegzu 
v hodnosti rotmajstra, veliaceho protilietadlovej batérii. Ako 
väčšina frontových bojovníkov musel riešiť svoj ďalší život. Už 
pri rokovaniach so Stalinom v decembri 1943, ktoré vyvrcholili 
podpisom československosovietskej zmluvy o priateľstve, 

vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci, Dr. Edvard Beneš Stalinovi „ponúkol“ 
Podkarpatskú Rus. 29. júna 1945 bola podpísaná zmluva medzi ČSR a ZSSR o odstúpení 
Podkarpatskej Rusi – Zakarpatskej Ukrajiny Sovietskemu zväzu. V auguste 1945 
prezident podpísal ústavný dekrét č. 60/1945, ktorým zbavil obyvateľov Podkarpatskej 
Rusi československého štátneho občianstva. To vyvolalo pobúrenie najmä u Rusínov – 
príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Neskorší dodatok k dekrétu ustanovenie 
zmiernil v tom zmysle, že vojaci a ich rodinní príslušníci si mohli zvoliť čs. štátne 
občianstvo. Dočasné národné zhromaždenie Československa 22. novembra 1945 schválilo 
zmluvu o odstúpení Zakarpatskej Ukrajiny Sovietskemu zväzu a 27. novembra 1945 ju 
ratifikovalo Prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR. Odstúpenie tejto časti predvojnového 
Československa Sovietskemu zväzu vyvolalo migráciu 120 000 ľudí – medzi nimi mnoho 
bývalých príslušníkov čs. vojska v ZSSR.

To zásadným spôsobom ovplyvnilo ďalší život rotmajstra Tegzu. Kým celá rodina 
zostala v Berezove, Nikolaj sa rozhodol optovať pre Československo, zostať v Čs. 

V čase od 17. marca do 15. júla 1945 slúžilo Sanatórium robotníckej 
sociálnej poisťovne vo Vyšných Hágoch ako 1. československá odsunová 
nemocnica. Hlavných chirurgom a krátky čas aj veliteľom nemocnice bol 
MUDr. Karol Šiška, ktorý vysvetľuje E. Benešovi zranenie N. Tegzu.

16 3. PLO stratil dvoch veliteľov čiat od roty VGPL. 1. PLO mal 19. marca 1944 už len 114 mužov, 
čo bola necelá polovica tabuľkového stavu. 

17 Uvedené v oddielovom rozkaze 3. PLO č. 12 zo dňa 15.4.1945. Jeho funkciu dočasne prevzal 
rtn. Juraj Merica.
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armáde a stať sa dôstojníkom. Keďže o ďalšom osude Podkarpatskej Rusi bolo de facto 
rozhodnuté, bol daný k 31. októbru 1945 do evidencie Spisového úradu Ministerstva 
národnej obrany. Mladého rotmajstra premiestnili k pešiemu pluku 3 v Kroměříži ako 
veliteľa čaty poddôstojníckej školy.

V decembri 1945 bol preložený k pešiemu pluku 6 v Brne k batérii kanónov 76 mm 
a po jeho reorganizácii na peší pluk 1018 bol zaradený ako pomocný zdravotník. V tejto 
funkcii pôsobil až do februára 1948. Po vykonaní skúšobnej praxe v pešom pluku 6 a vo 
vojenskej nemocnici v Brne v priebehu roku 1947 bol preložený do skupiny rotmajstrov 
pomocného zdravotníctva z povolania. V marci 1948 bol premiestnený do Bíliny k 182. 

delostreleckému oddielu a bola mu 
priznaná hodnosť rotmajstra v zálohe.

K 1. januáru 1949 bol preložený 
k 304. delostreleckému oddielu v Týne 
nad Vltavou do kategórie dôstojníkov 
pomocnej zdravotnej služby. Tu ho 
konečne povýšili do prvej dôstojníckej 
hodnosti – podporučíkom sa stal 4. marca 
1949 – a stal sa vojakom z povolania. 
Nové existenčné možnosti a vyhliadky 
mu umožnili založiť si rodinu. Dňa 27. 
augusta 1949 sa v Brne oženil s Ninou 
Žižlavskou.19 

So zmenou stavu sa zásadne zmenila 
i jeho profesijná kariéra – vrátil sa k zbrani, s ktorou prežil celú vojnu a pri ktorej chcel 
vykonávať ďalšiu službu v armáde. Dňa 29. júla 1950 bol ako podporučík preradený do 
zboru dôstojníkov zbraní k protilietadlovému vojsku.

Po desaťmesačnom pôsobení v Tábore vo funkcii dôstojníka pomocného zdravot
níctva delostreleckého pluku 501 sa na tri mesiace vrátil do Brna ako veliteľ čaty 
v protilietadlovom delostreleckom oddiele 187. Na začiatku októbra 1950 nastúpil do 
kurzu nižších dôstojníkov v Protilietadlovom učilišti v Olomouci, ktorý sa skončil vo 
februári 1951.

Svadobná fotografia podpor. 
N. Tegzu s Ninou Žižlavskou

V oslobodenej Prahe (prvý zľava, ešte v battledresse) Rotmajster Tegza po prijatí
do Čs. armády

18 Peší pluk 6 bol 1. októbra 1947 premenovaný na Peší pluk 10.  
19 Mali dve deti – dcéra Tamara (1951) pôsobila ako učiteľka, syn Nikolaj (1954 – 1977) tragicky zahynul. 
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V nasledujúcich rokoch rýchlo postúpil z funkcie veliteľa čaty 154. protileteckej 
batérie v Stichoviciach (1951) až na pomocníka náčelníka operačného oddelenia pre 
bojovú prípravu Veliteľstva 2. obvodu protivzdušnej obrany štátu v Olomouci (1955). 
Dňa 28. januára 1952 bol povýšený do hodnosti nadporučík. Ešte v priebehu roka 1955 
nastúpil do kurzu veliteľov pluku Vyššej školy dôstojníkov pri Učilišti protivzdušnej 
obrany v Olomouci, ktorý absolvoval 26. augusta 1956. To už zastával funkciu zástupcu 
veliteľa 186. protilietadlového delostreleckého oddielu v Slavičíne.

V roku 1956 sa začalo dlhoročné pôsobenie kapitána Nikolaja Tegzu vo vojenskom 
školstve. Vykonával rad veliteľských a neskôr aj pedagogických funkcií v Protilietadlovom 
učilišti v Olomouci, v Učilišti protivzdušnej obrany v Košiciach, v Leteckom technickom 
učilišti a Technickom učilišti, vo Vojenskej strednej škole a nakoniec vo Vysokej vojenskej 
technickej škole v Liptovskom Mikuláši.

V rokoch 1956 – 1957 bol náčelníkom kurzu veliteľov batérií v Učilišti protivzdušnej 
obrany (UPVO, predtým Protilietadlové učilište) v Olomouci a po redislokácii jeho časti 
do Košíc bol najskôr náčelníkom dôstojníckeho kurzu protivzdušnej obrany štátu a od 
19. septembra 1957 zástupcom náčelníka školského oddelenia UPVO. Pôsobenie v tejto 
škole ukončil v roku 1959 vedením kurzu protivzdušnej obrany štátu.

V podobných funkciách pôsobil aj v nasledujúcich rokoch v Leteckom technickom 
učilišti (1949 – 1959) a jeho nástupcovi Technickom učilišti (1959 – 1973) v Liptovskom 
Mikuláši, keď v rokoch 1959 – 1973 velil preškoľovacím a zdokonaľovacím kurzom 
dôstojníkov.

Letecké technické učilište (LTU) v Liptovskom Mikuláši bolo dňom 1. septembra 
1959 zreorganizované na Technické učilište (TU) a zároveň doň boli presunutí žiaci 
zrušeného Učilišťa PVO z Košíc, ktorí sa mali pripravovať na obsluhu novo zavádzaných 
protilietadlových raketových systémov protivzdušnej obrany štátu (PVOŠ). Od 
sedemdesiatych rokov raketové komplety prichádzali aj do vojsk protivzdušnej obrany 
pozemných vojsk.

S ohľadom na prezbrojovanie na protilietadlovú raketovú techniku   sa v LTU 
preškoľovali tiež vojaci z povolania a vojaci základnej služby od bojových útvarov 
v rôznych kurzoch. Náčelníkom týchto kurzov na Mokradi bol od septembra 1959 mjr. 
Nikolaj Tegza. Na tie časy spomína: „Keď sa v roku 1959 armáda začala prezbrojovať na 
raketovú techniku, vybrali ma do Vojenského učilišťa v Liptovskom Mikuláši. Viedol som 

Na čele frekventantov Protilietadlového učilišťa
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preškoľovacie centrum. Potom som mal ďalšie funkcie aj na tunajšej bývalej Vojenskej 
strednej škole.“

V roku 1960 sám zasadol do školských lavíc, aby svoje stredoškolské vzdelanie, násilne 
prerušené maďarskou okupáciou Podkarparskej Rusi, oficiálne potvrdil v maturitnom 
kurze dôstojníkov na Gymnáziu Milana Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši 
v ročníku 1960 – 1961.

Na začiatku školského roka 1973/4 bol veliteľom 4. školského oddielu, v ktorom boli 
zaradení žiaci Vojenskej strednej odbornej školy (VSOŠ), Dvojročnej dôstojníckej školy 
(DDŠ) a Ročnej dôstojníckej školy (RDŠ), ktoré fungovali v rámci vtedy vytvorenej 
Vysokej vojenskej technickej školy československosovietskeho priateľstva v Liptovskom 
Mikuláši (1973 – 1993).

O rok neskôr bol zástupcom veliteľa výcvikového a zabezpečovacieho pluku Vysokej 
vojenskej technickej školy. Dňa 29. septembra 1975 bol ustanovený za náčelníka skupiny 
stredoškolskej výučby katedry jazykov a napokon od 24. septembra 1976 zastával funkciu 
náčelníka skupiny výučby automatizovaných systémov velenia.

V roku 1972 bol povýšený do hodnosti 
plukovník.

Zo služobného pomeru vojaka z povolania 
bol prepustený do zálohy 31. októbra 1977.

Počas svojej dlhej a bohatej vojenskej kariéry 
presadzoval vlastenectvo, vysokú ná ročnosť, 
čestnosť a hrdosť na príslušnosť k ar máde. 
Základom mu boli životné skúsenosti fron
tového vojaka. Za bojové zásluhy bol veľakrát 
vyznamenaný: Čs. vojnovým krížom 1939 a čs. 
medailou Za chrabrosť, sovietskym Radom 
vlasteneckej vojny, medailou Za bojové zásluhy 
a ďalšími 12 medailami. Ako veterán druhej 
svetovej vojny bol vyznamenaný štátnym vy
znamenaním Ukrajiny, troma pamätnými me
dailami Ruskej federácie, troma pamätnými 
medailami Českej republiky a štyrmi pamät
nými medailami Slovenskej republiky. Ako 
priamemu účastníkovi oslobodenia obce Pod

V roku 1964 bol povýšený do hodnosti podplukovník.

Plukovník N. Tegza s vyznamenaniami  
za bojové zásluhy
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tureň mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Stálu pozornosť venoval rozvíjaniu 
tradícií boja proti fašizmu, a vo Vojenskej akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši vybudoval Sieň cti a slávy, za čo mu v roku 2006 minister obrany 
SR udelil titul laureáta Vojenský čin roka v kategórii Priateľ armády.

Plukovník vo výslužbe Nikolaj Tegza navždy odišiel 7. novembra 2011 vo veku 89 
rokov. Pravoslávny pohrebný obrad sa konal v Dome smútku na Vrbickom cintoríne 
v Liptovskom Mikuláši 11. novembra 2011.
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

KATALÓG VOJNOVEJ VÝSTAVY 
BANSKOBYSTRICKÉHO 16. VLASTIBRANECKÉHO 
PEŠIEHO PLUKU Z ROKU 1918

PETER CHORVÁT

CHORVÁT, P.: Catalogue of the Military Exhibition of the Banská Bystrica 16th Home 
Guard Infantry in 1918. Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 137151, Bratislava.
In the introduction, the author of the published material informs that the Military 
Exhibition of the 16th Home Guard (Patriotic) Infantry was inaugurated on 29 June 
1918 in Banská Bystrica.
The exhibition was installed in the rooms of the socalled small training ground of 
the regiment. The opening was attended by several social elites of the town of Banská 
Bystrica as well as the County of Zvolen, officers of the replacement battalion or the 
field regiment and other invited guests.
The exhibition was aimed at presenting various works of art of the regiment members 
(active and reserve ones), originating since the outburst of the conflict. In addition, the 
military booty materials and other items captured at battlefields were exhibited. The 
central motive of this presentation was to document the socalled lived history, in this 
case the combat operation of the regiment and its activities in the background. At the 
same time, the authors wanted to emphasize the unity and symbiosis of the regiment 
and the local (Hungarian) society.
In 1918, a catalogue was published from the exhibition, in Hungarian language. 
The catalogue was printed in the Filip Machold Printing Works in Banská Bystrica, 
on a relatively low quality “war” paper. The pages of the brochure were numbered, 
starting with a preface. At the time, the catalogue is archived in the Central Slovakia 
Museum in Banská Bystrica.
Military Museology. Slovakia in the AustroHungarian Era. World War 1. Catalogue 
from the Exhibition of the 16th Home Guard Infantry from 1918 in Banská Bystrica.

Dňa 29. júna 1918 bola v Banskej Bystrici slávnostne otvorená vojnová výstava 16. 
vlastibraneckého (honvédskeho) pešieho pluku. Toto podujatie organicky nadväzovalo 
na aktivity náhradného práporu uvedeného pluku „smerom“ k civilnej spoločnosti, ktoré 
sa v tomto meste konali aj v predchádzajúcich rokoch.1 Možno konštatovať, že výstava 
bola vyvrcholením a zároveň „labuťou piesňou“ interakcie spomínaných dvoch veličín.

Výstava bola nainštalovaná v miestnostiach tzv. malého cvičiska pluku.2 Na jej otvorení 
sa vtedy zúčastnili viaceré spoločenské elity mesta Banská Bystrica a aj Zvolenskej 
1 Bližšie pozri: CHORVÁT, P. Banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk v rokoch prvej 
svetovej vojny – Vzťah pluku k doplňovaciemu okresu a nebojové aktivity útvaru. In Vojenská 
história, roč. 7, 2003, č. 3, s. 75 85.
2 Z hľadiska topografie mesta ide o priestor, ktorý bol v nasledujúcich desaťročiach, počínajúc 
medzivojnovým obdobím, výrazne zmenený. Konkrétne sa tzv. malé cvičisko pluku nachádzalo 
na dobovo nezastavanom priestore na nábreží Hrona, v pomernej blízkosti secesnej budovy, 
tzv. Porgesovho paláca. Neskôr bola na týchto pozemkoch postavená funkcionalistická budova 
veliteľstva VII. zboru československej armády.
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župy, ďalej dôstojníci náhradného práporu, resp. poľného pluku a ďalší pozvaní hostia. 
Vernisáž napríklad navštívili mešťanosta Gyula Csesznák, hlavný župan Kálmán Darányi, 
podžupan Mátyás Répási, veliteľ poľného pluku Kálmán Schmidt a ďalší.3 

Cieľom výstavy bolo prezentovať rozličné výtvarné diela príslušníkov pluku (aktívnych 
i záložných), ktoré vznikli od vypuknutia konfliktu. Okrem toho tu bol vystavený aj 
vojnový koristný materiál a ďalšie predmety získané z bojísk. Ústredným motívom tejto 
prezentácie bolo dokumentovanie tzv. žitých dejín, v tomto prípade bojovej činnosti 
pluku a jeho aktivít v zázemí. Zároveň autorom išlo aj o zdôraznenie jednoty a symbiózy 
pluku a miestnej (maďarskej) spoločnosti. Na tomto podujatí síce vystavoval dva portréty 
vojenských osôb aj slovenský maliar Peter Július Kern, no jeho prítomnosť a podiel na 
tejto výstave možno považovať skôr za marginálnu výnimku.

V nasledujúcich mesiacoch, ešte pred rozpadom monarchie, bola uvedená výstava 
inštalovaná aj v Balassagyarmat (Novohradská župa) a v Rimavskej Sobote (Gemersko
malohontská župa), teda v mestách ďalších dvoch žúp doplňovacieho okresu spomínaného 
pluku.

Z uvedenej výstavy bol v roku 1918 publikovaný katalóg, a to v maďarskom jazyku. 
Tlač bola realizovaná v banskobystrickej tlačiarni Filip Machold na pomerne nekvalitnom, 
„vojnovom“ papieri. Strany brožúry sú číslované počínajúc predslovom. V súčasnosti 
je tento katalóg archivovaný v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.4 Niektoré 
predmety, ktoré boli na tejto výstave prezentované, sa stále nachádzajú v depozitoch 
spomínaného múzea.

Katalóg vojnovej výstavy pluku sme preložili do slovenčiny. V niektorých prípadoch 
sme k publikovaným etiketážnym textom doplnili poznámky. Nejasné informácie sme 
doplnili znamienkom [?], údaj mimoriadneho významu zas [!]. Zároveň sme považovali 
za potrebné niektoré mená a priezviská uviesť v základnom tvare, čo sme dosiahli 
doplnením tvaru – [menom]. Týmto spôsobom sme do textu vsunuli aj niektoré ďalšie 
doplňujúce informácie.

Treba zdôrazniť, že spomínaná výstava a takisto katalóg z nej síce patria do vojenských 
dejín Slovenska, no majú pre ne vzhľadom na absenciu slovenskej zložky (čo malo 
viacero relevantných dôvodov) len sekundárny význam.

3 Bližšie pozri: Figyelő, roč. 13, 1918, č. 27 (589), s. 2.
4 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, A m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred 
hadikiállitásának katalógusa. Beszterczebánya : Machold, 1918, inv. č. 6971. Za poskytnutie kópie 
tohto katalógu úprimne vďačíme pracovníkovi Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici PhDr. 
Vladimírovi Sklenkovi, PhD.
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KATALÓG
VOJNOVEJ VÝSTAVY
Uh. kráľ. banskobystrického
16. vlastibraneckého pešieho pluku
CENA 2 KORUNY

F. MACHOLD BANSKÁ BYSTRICA5

Predslov

Minulosť krvavej krútňavy štyroch vojnových rokov je za nami, strašné dni štyroch 
vojnových rokov sa črtajú pred nami. Sú spojené našimi srdcami, dušami, každým naším 
nervom. Niekto spomína na vojnu prostredníctvom syna, súrodenca, otca, príbuzného, 
niekto je s ňou zviazaný svojou ďalšou morálnou alebo materiálnou existenciou. Vojna 
otriasa srdcom každého, bolí a páli, neviditeľne sa vznáša nad nami, hoc život vojny, 
ďaleko od tohto miesta, vzdialene vytvára svoju vlastnú históriu. Sme s ňou tak ako so 
vzduchom, je medzi nami, dýchame ju, žijeme ňou, ale nevieme ju chytiť, dotknúť sa jej, 
nevidíme ju. Pritom vojna dopadla ďaleko od nás, naše slávne zbrane nedovolili, aby sa 
dostala blízko k nám. Cítime len jej dych. Len jej dôsledky pokrývajú našu osobnosť. Ale 
celú skutočnosť vojny poznáme len z tlačených písmen, a tieto tlačené písmená nevytvárajú 
ani hmlistý obraz skutočnosti. Tým skôr, lebo tí, ktorí píšu do novín, zaplavujú článkami 
stovky časopisov, ale ich veľká väčšina sa pohybovala len po okrajoch vojny, nie v srdci 
vojny, tam von za pahorkami zeme prvých línií, ktoré ochraňujú život.

V rámci tejto výstavy by sme radi chceli dať precítiť vojnu, ale, bohužiaľ, došli sme k tej 
skúsenosti, že vojnu fotografiami, obrazmi a vojnovými trofejami tu nemožno zmenšiť. Možno 
ju len nakresliť nejasnými, hoci pravými kontúrami, – a práve preto je pravá, a preto sa ozýva 
srdcu a preniká doň každý vystavený kúsok železa, každý obraz a fotografia, lebo sa k nim po 
jednom viaže pamiatka, príbeh nášho živého, čulého alebo hrdinsky padlého spolubojovníka.

Jeden pluk, náš pluk, ktorý asi v dôsledku vrtochu osudu, alebo preto, že naše vojenské 
velenie poznalo naše mravné hodnoty a hodnoty sily: vždy sme boli postavení doprostred 
krvavých búrok štyroch vojnových rokov. Od Tomasova,6 cez BrestLitowsk,7 až po 
oslobodenie celého Sedmohradska všade a pri každej príležitosti sme boli v stálej obrane 
a postupe. Tento pluk, tento náš pluk, je z takých jednotiek, ktoré si najviac vybrali 
z vojnového mora biedy a utrpenia.

Vojna zanechala svoju stopu na každej tvári, na každom čine a tieto znamenia sme 
doniesli sem, aby každý videl, akými prostriedkami bojoval, krvácal, žil a umieral 
uhorský vlastibranec. Naši maliari zvečnili slávne bitky pluku, ich obraz; vnikali do 
ľudských duší, aby zachytili vojaka ako človeka, nakreslili jeho pohyby a na papier vrhli 
to, ako uvažuje. Z uvedených predmetov sú obrazy asi najhodnotnejšie, lebo vojnu lepšie 
znázorňujú pri každom veľkom, kričiacom obraze bitky. Veď táto vojna je skladbou 
osobných, duševných momentov a veľkosťou mravnej sily. Stupeň disciplinovanosti 
a sebadisciplíny dáva bitkám ich charakter, lebo stroj nech akokoľvek stojí nad ľuďmi, je 
len mŕtvym nástrojom, keď za ním nie je prítomná jeho mravná sila.

5 Tlačiarenské údaje sú uvedené v maďarskom jazyku, vrátane názvu mesta.
6 Ide o Tomaszów Lubelski v súčasnom Poľsku.
7 Ide o Brest. V súčasnosti v Bielorusku.
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Naše fotografie diváka prevádzajú minulosťou, vedú nás na rušné miesta, ktoré navždy 
zostanú pamätnými a ktoré zaujmú miesta v dejinách národa.

Ajhľa, dostali sme sa na tie štácie, odkiaľ sme sa pohli na cestu našej štvorročnej 
kalvárie. V rámci tejto vojnovej výstavy sme priniesli aj seba, áno, aj seba samých a naše 
ničotné veci, hoc len v obrazoch, hoc len vo fotografiách, hoc len vo vojnových trofejach 
a v predmetoch. Ale toto malé múzeum, táto vojnová výstava verne odráža každý moment 
nášho vojnového života. A hoci nie každá maľba dosahuje umeleckú úroveň – za čo sa 
ospravedlňujeme – chceli sme ňou priblížiť vojaka, jeho šikovnosť a snahu.

Maľby, kresby, sochy

1.  Socha jeho výsosti nášho nebohého kráľa Františka Jozefa, z dreva vytesal slobodník 
Péter Ropper (dar rekonvalescentného oddielu)

2.   Socha jeho výsosti nášho kráľa Karola, z dreva vytesal slobodník Péter Ropper (dar 
rekonvalescentného oddielu)

3.  Kadetašp. Kálmán Tichy Lesný boj pri Zagorzyciach (olej.[omaľba])
4.  „ „ „ Prekročenie Bugu 26./VIII. 1915 (olej.)
5.  „ „ „ Útok (olej.)
6.  „ „ „ Nočný boj (olej.)
7.  Desiatnik Adolf Kún Obranné postavenie „Berszán“8 (olej.)
8.  Por. Zoltán Sólyom Štúdia hlavy (kresba ceruzou)
9. „ „ „ „ „
10. „ „ „ „ „
11. „ „ „ „ „
12. „ Rezső Lazeczky „ „ (akvarel, na predaj)
13. „ „ „ „ „ „
14. „ „ „ „ „ „
15. „ „ „ Oddych „ „
16. „ „ „ Rumunská dedina „ „
17. „ „ „ Obranné postavenia na rumunskej hranici
(akvarel, na predaj)
18.  Por. Rezső Lazeczky Pozdĺž Strypy (kresba cer., na predaj)
19. „ „ „ „ „ „ „
20. „ Zoltán Sólyom Štúdia hlavy (akvarel)
21. „ „ „ „ „
22.  Kadetašp. Kálmán Tichy Pozorovateľ (kresba ceruzou)
23. „ „ „ Zátišie v zákopoch (kres. cer.)
24. Peter9 Kern Portrét plukovníka [menom] János Mestitz10 (olej.)
25. „ „ Portrét plukovníka [menom] Ferenc Hill11 (olej.)
26.  Des. Adolf Kún Portrét plukovníka [menom] László Juhász (olej.)
27. Kálmán Tichy Krakowiec 10./VI. 1915 (olej.)
28. Por. Rezső Lazeczky Banskobystrická scenéria (akvarel), na predaj.
29. Kálmán Tichy Delostrelecká paľba 2./V. 1915 (olej.)

8 Nie je jasné, či ide o názov lokality.
9 Uvedený ako „Péter“.
10 Pred menom je uvedený aj prívlastok v maďarskom jazyku „dobrotyni“. Ide o titul, ktorý bol 
udeľovaný za hrdinské skutky vyšších dôstojníkov počas bojovej činnosti v konkrétnej lokalite.
11 Bližšie pozri: CHORVÁT, P. Dôstojník rakúskouhorskej armády Franz Hill (1859 – 1914). In 
Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 4, s. 97107.
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30. Kálmán Tichy Výšiny pri [obci] Staszkówka (olej.)
31.  Por. Árpád Füzessy Mobilná kuchyňa (akvarel)
32. „ „ „ Stredisko plukovnej kolóny v [obci] Szabadka12 (akvarel)
33.  Por. Árpád Füzessy Plukovné obväzisko v [obci] Szabadka (akvarel)
34.  Por. Géza Réz Detail zo zajateckého tábora v [obci] Carevo13 (tempera)
35.  Por. Géza Réz Časť [lokality] Kogsaga (perokresba)
36. „ „ „ „ „
37. „ „ „ Zimná krajina z okna zajateckého tábora (perokresba)
38. Por. Géza Réz Brezový háj v ázijskom Rusku (perokresba)
39. „ „ „ Zimný súmrak na Sibíri (akv.)
40. „ „ „ Kraj pri [obci] Carevo (akv.)
41.  „ „ „ Rozprávková ilustrácia (perokresba)14

42. Por. Rezső Lazeczky Výjav z Banskej Bystrice (akvarel) na predaj
43. Por. Rezső Lazeczky Výjav z Banskej Bystrice (akvarel) na predaj
44. Des. Adolf Kún Veliteľstvo pluku v [lokalite] Csobános
45.  Gyula Tichy Slečna Šrapnel (perokresba)
46. „ „ Hlásenie (perokresba)
47. „ „ Poézia hrôzy (perokresba, na predaj)
48. Gyula Tichy Gyóni[ho] hrob (perokresba, na predaj)
49. „ „ Antverpy (perokresba, na predaj)
50. „ „ Trasúci sa Londýn (perokresba, na predaj)
51.  „ „ Duch 42ky (perokresba, na predaj)
52.  „ „ Na fínskych vodách pokoj (perokresba, na predaj)
53. Gyula Tichy Gorica15 I. (perokresba, na predaj)
54. „ „ Gorica II. (perokresba, na predaj)
55.  Kálmán Tichy Štúdia k obrazu s názvom Prechod Bugu (akvarel)
56. Kálmán Tichy Štúdia „ „ „
57. „ „ „ „ „ „
58. „ „ „ „ „ „
59. „ „ „ „ „ „
60. „ „ „ k lesnému boju pri Zagorzyciach (akvarel)
61. Kálmán Tichy „ „ „ „
62. „ V paľbe guľometníkov (kresba ceruzou)
63. „ Nosiči ranených „
64. „ Boj hliadok „
65. „ Mobilná kuchyňa „
66. Géza Réz Rozprávková ilustrácia (perokresba)
67. „ „ „ „ „
68.  Por. Zoltán Sólyom Sikulské dievča (akvarel)
69. Por. Rezső Lazeczky Výjav z Banskej Bystrice (akvarel na pred.)
70.  Des. Adolf Kún Ľavé krídlo nášho pluku v [lokalite] „Keresztes“ (olej.)

12 Nie je jasné, o akú lokalitu ide, nakoľko banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk nebol 
operačne nasadený na srbskom fronte v regióne Subotice. Do úvahy možno v tejto súvislosti 
zobrať, či autor akvarelu neslúžil predtým pri inej vojenskej jednotke, alebo, či nejde o inú lokalitu 
identického názvu.
13 Uvedené v skomolenom tvare prídavného mena ako „Carejoi“.
14 Pri obrazoch, ktoré realizoval tento dôstojník, je kolmo na text v zloženej zátvorke uvedené 
„Vytvorené v ruskom vojnovom zajatí“.
15 Uvedené v tvare „Görz“.
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71.  Des. Adolf Kún Ľavé krídlo práp. I/16 v údolí Csobános, v pozadí Mt. Carunta (olej.)
72.  Des. Adolf Kún „Cordon post“. (olej.)
73. „ „ Výjav z postavenia v údolí Csobános (olej.)
74. „ „ „ „ „
75. „ „ Výjav z vrcholu „Keresztes“ „
76. „ „ „ „ „ „
77. Kálmán Tichy Pestrá vojnová kronika (akvarel)
78. Por. Zoltán Sólyom Počas odpočinku (kresba ceruzou)
79. Por. Rezső Lazeczky Banskobystrické vlastibranecké kasárne (akvarel)
80.  Por. Rezső Lazeczky Unikajúci kozáci (olej.)
81. „ Zoltán Sólyom Plukovná kaplnka v údolí Csobános (akvarel)
82.  Por. Rezső Lazeczky Interiér (akvarel, na predaj)
83. „ „ „ Majster Bobák (kresba ceruzou)
84.  Por. Árpád Füzessy Odvod (akvarel, karikatúra)
85. „ „ Narukovanie „ „
86. „ „ Výstroj „ „
87. „ „ Prvý obed „ „
88. „ „ Prvý ústup „ „
89. „ „ Po štvortýždňovom výcviku „ „
90. „ „ Výcvik v boji zblízka „ „
91. „ „ V pochodovej stotine „ „
92. „ „ Pri výcvikovej skupine „ „
93. „ „ Na bojisku „ „
94. „ „ V zranení doma „ „
95. „ „ Na dovolenke „ „
96. „ „ V ženijnom výcviku „ „
97. „ „ Vyučujúci „ „
98.  „ „ Pán čatár „ „
99. Kálmán Tichy Vlastibranec v auguste 1914 (akvarel)
100.  Por. Rezső Lazeczky Domobranec v roku 1914 (akvarel)
101.  „ „ „ Vlastibranec na začiatku roku 1915 „
102.  „ „ „ Vlastibranec v októbri 1915 „
103.  „ „ „ „ v januári 1916 „
104.  „ „ „ „ v roku 1918
105.  „ „ „ Vojnové zátišie (olej., na predaj)
106.  „ „ „ „ „ „
107.  Por. Árpád Füzesi16 Toto17 v Szolnoku karikatúra (akvarel)
108.  Por. Árpád Füzesi Schopný, karikatúra (akv., na predaj)
109.  „ „ Príslušník etapnej služby, karikat. „ „
110.  „ „ Príslušník strážnej služby „ „ „
111.  „ „ Pisárska záloha „ „ „
112.  „ „ Pomocník službukonajúceho bez zbrane „
113.  „ „ Neschopný (akvarel, „)
114.  Por. Rezső Lazeczky Interiér (akvarel, na predaj)
115.  „ „ „ Rumunská dedina „ „

16 Napriek tomu, že ide o identického autora, jeho meno sa v katalógu objavuje v dvoch rôznych 
tvaroch.
17 Ide o skratku pre historické oddelenie pluku („Történelmi osztály“).
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116.  „ „ „ Rumunský kostol „ „
117.  „ „ „ „ „ „ „
118.  „ „ „ B. bystrický výjav „ „
119.  „ „ „ Sósmező „ „
120.  „ „ „ B. bystrický výjav „ „
121.  „ „ „ „ „ „ „
122.  „ „ „ Sósmező „ „
123.  Des. Adolf Kún Návšteva jeho výsosti pri pluku v [lokalite] Bereck (olej.)
124.  Por. Árpád Füzesi Rekvirovanie (karikat. perokresba)
125.  „ „ Karikatúra npor. [menom] Schneck (ak.)
126.  „ „ [Karikatúra] stot. [menom] Császár „ „
127.  Por. Zoltán Sólyom Štúdia hlavy (kresba ceruzou)
128. „ „ „ „
129.  „ „ „ „
130.  Kálmán Tichy Titulka vianočného čísla „A 16os honvéd“ (kresba perom)
131.  Por. Géza Réz Cestou domov (perokresba)
132.  Por. Rezső Lazeczky Zátišie (akvarel, na predaj)
133.  „ „ „ Majster Bobák v práci (akv.)
134.  Kálmán Tichy Štúdia k portrétu plukovníka Hilla (kresba ceruzou)
135.  Por. Árpád Füzesi Štúdia
136.  „ „ „
137.  „ „ Typy (karikatúry)
138.  Por. Zoltán Sólyom Štúdia hlavy (kresba uhľom)
139.  Por. Zoltán Sólyom Štúdia hlavy (kresba uhľom)
140.  „ „ „ „
141.  Des. Adolf Kún Na stráži (olej., na predaj)
142.  „ „ „ Sikulskí utečenci „ „
143.  Dániel Nyitrai Vrhač granátov (socha, na predaj)
144.  Por. Árpád Füzesi Štúdia (tempera)
145.  „ „ „ Kozub v kaštieli v Gödöllő (akvarel)
146. Por. Árpád Füzesi Spoločenská miestnosť v kaštieli v Gödöllő (akvarel)
147.  Por. Árpád Füzesi Kráľovský kaštieľ v Gödöllő (akvarel)
148. – 270. Árpád Füzesi Karikatúry dôstojníckeho zboru nášho pluku
271.  Kálmán Tichy Portrét plukovníka Ferenca Hilla (olej.) hrdinsky padlého 29./VIII. 

1914 pri [lokalite] Rachanie18

272.  Dániel Nyitray Portrét stotníka [menom] Kornél Vannay (olej.) hrdinsky padlého 
v bojoch pozdĺž Strypy 13ho/VI. 1916

273.  Dániel Nyitray19 Portrét stotníka Bélu Lehoczkého (olej.) hrdinsky padlého 18ho/X. 
1914 pri rieke San

274.  Rezső Lazeczki20 Portrét stotníka Józsefa Németha (olej.) hrdinsky padlého v roku 1916
275.  Dániel Nyitrai Portrét npor. [menom] Jenő Chatel (olej.) hrdinsky padlého pri 

Zagorze 7ho/IX. 1914
276.  Des. Pál Hanula Portrét npor. [menom] Ferenc Hell (olej.) hrdinsky padlého pri 

Zagorze 7ho/IX. 1914

18 Uvedené v tvare „Rahanje“.
19 Pri tomto priezvisku sa opäť objavujú dve formy písania priezvisk, napriek tomu, že ide 
o jednu osobu.
20 Rovnaký problém s ortografickou podobou priezviska – v texte sa vyskytujú dve rôzne formy 
identickej osoby.
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277.  Dániel Nyitrai Portrét npor. [menom] Tibor Dessewfy (o. m.) hrdinsky padlého pri 
Zagorze 9ho/IX. 1914

278.  Dániel Nyitrai Portrét npor. [menom] Zsigmond Csepy (olej.) hrdinsky padlého 8./
II. 1915

279.  Por. Rezső Lazeczky Portrét por. [menom] Hugó Dohnányi hrdinsky padlého 28./V. 
1915 pri Kalnikówe

280.  Móric Sándor Portrét npor. [menom] Mihály Achim (olej.) hrdinsky zomrelého 
v ruskom zajatí

281.  Jenő Tóth Portrét por. [menom] István Gembál (olej.) hrdinsky padlého 2ho/V. 1915 
pri [lokalite] Staszkówka21 

282.  Rezső Lazeczky Portrét por.22 [menom] Adolf Farkas (olej.) hrdinsky padlého 
v októbri 1914

283.  Des. Pál Hanula Portrét npor. [menom] János Bruoth (olej.) hrdinsky padlého 
v [lokalite] Nowy Sącz23 20ho/I. 1915

284.  Jenő Tóth Portrét por. [menom] Hugó Pintér (olej.) hrdinsky padlého 1917
285.  Dániel Nyitrai Portrét por. [menom] Gyula Csesznák24 (o. m.) hrdinsky padlého pri 

Kalnikówe 28./V. 1915
286.  Jenő Tóth Portrét por. [menom] Géza Kajaba (olej.) hrdinsky padlého pri Kalnikówe 

28./V. 1915
287.  Móric Sándor Portrét por. [menom] Tibor Turcsányi hrdinsky padlého 9./IX. 1914 

pri Zagorzyciach25

288.  Des. Adolf Kún Portrét por. [menom] József Kiss (olej.) hrdinsky padlého pred 
Dobropole 31ho III/1916

289.  Des. Adolf Kún Portrét por. [menom] Ferenc Kletzár (olej.) hrdinsky padlého 14ho 
/XII. 1914 pri [lokalite] Czasyn26 

290.  Des. Adolf Kún Portrét práp. [menom] Kamill Chotelly (olej.) hrdinsky padlého 
v VIII. 1916 po zraneniach utŕžených v bojoch v [lokalite] Horozanka

291.  Des. Adolf Kún Portrét por. [menom] Győző Koós (olej.) hrdinsky padlého v roku 
1916

291/a Por. Rezső Lazeczky Rumunský hrnčiar (akvarel, na predaj)
291/b Por. Mór Boros Pred Krakovom (akvarel)
291/c. Por. Rezső Lazeczky Obväzisko (olej., na predaj)

Spomienkové predmety z bojiska

292. Obväzisko I.ho práporu v údolí Csobános
293. Veliteľstvo práporu v údolí Csobános
294.  Veliteľstvo 10. stotiny v údolí Csobános; vytvorili vlastibranci: Jakab Löffler a János 

Ribár
295. Detail z postavenia pri Strype (1: 25)

21 Uvedené v tvare „Staskowka“.
22 Za skratkou hodnosti je v dokumente uvedená ďalšia predbežne neidentifikovaná skratka 
v maďarskom jazyku „gt“.
23 Uvedené v skomolenom tvare „NeuSandes“.
24 Ide o padlého syna vtedajšieho mešťanostu Banskej Bystrice identického mena Gyula 
Csesznák.
25 Uvedené v tvare „Zagorzicze“.
26 Uvedené v tvare „Csaszin“.



145

VOJENSKÁ HISTÓRIA

296. Postavenie odolné voči šrapnelom
297. Postavenie 2ej stotiny v údolí Csobános
298. 9 cm ruský mínomet, ukoristený 30. III. 1915 v dobytom postavení pri Dobropole27 
299. Francúzsky guľomet, ukoristený od Rumunov v údolí Úz
300.  Schránka na náboje so zásobníkmi k francúzskemu guľometu, ukoristená ako [je 

uvedené] vyššie
301.  Schránka na náboje s prázdnymi zásobníkmi k francúzskemu guľometu, ukoristená 

ako vyššie
302. Náboje pripravené do zásobníka francúzskeho guľometu, ukoristené ako vyššie
303 – 306. Vlastné útočné prilby (pancierové prilby)
307 – 308. Ruské útočné prilby
309 – 310. Rumunské „
311. Talianske útočné prilby
312 – 313. Ruskorumunské prilby roztrhané od striel
314. Nábojnica ruského šrapnela 14 cm
315. Rozbuška 15 cm ruského šrapnela
316. Nábojnica28 9 cm ruského šrapnela, ktorá sa po explózii zaryla do zeme
317. Nábojnica 9 cm ruského šrapnela, ktorá sa po explózii zaryla do stromu29

318. Nábojnica 9 cm ruského šrapnela
319. Rozbuška ruského poľného šrapnela
320. Nábojnica 15 cm rumunského šrapnela30

321. Nábojnica 14 „ ruského „ „
322. Nábojnica 12 „ „ „ „
323. Ruský poľný šrapnel
324. Ruský 12 cm šrapnel
325. „ 12 „ „ s rozbuškou
326. Hrot rakúskouhorského delostreleckého projektilu 30, 5 cm
327.  Tlmič plameňa a zvuku k francúzskemu guľometu, ukoristenému na rumunskom 

bojisku
328 – 31. Koše na náboje [?] k nemeckému poľnému delu
332. Skladací ruský periskop
333. Rumunské nožnice na strihanie drôtu
334 – 5. Zásobník do ruského guľometu
336. Pätka spodnej rozbušky 12 cm rumunského granátu
337. Ruská pechotná lopatka
338. Rumunské pechotné lopatky
339. Rumunská puška roztrieskaná granátom
340 – 2. 3 ks. rumunské zbrane z [lokality] „Magyaros“
343. Nemecký granátomet Prister
344. Nemecký granát Prister
345. Polkruhovitý zásobník do rumunského guľometu
346. Črepina granátu

27 Uvedené ako adjektívum v tvare „dobrepolei“. Aj pri publikovaní tohto geografického názvu 
sa prejavuje nedôslednosť, a to najmä vzhľadom na viaceré podobné alebo identické geografické 
názvy.
28 Zrejme ide o telo šrapnela, napriek tomu, že je tu uvedený výraz nábojnica.
29 Preložiteľné aj „do dreva“. Zároveň tu opäť ide o problém významu použitého tvaru 
„nábojnica“.
30 K položkám číslo 320 – 322 je po zloženej zátvorke uvedené: „po explózii sa zaryli do stromu“.
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347. 8 cm rumunský poľný šrapnel
348. Rumunská pechotná puška
349. „ „ „
350. Ruský poľný šrapnel s alumíniovou rozbuškou
351. Ruský poľný šrapnel americkej výroby
352. Rumunský nábojový pás s nábojmi
353. Francúzsky ručný granát z ruského bojiska
354. Črepina 12 cm rumunského granátu
355. Črepina 14 cm rumunského šrapnela
356. Hrot rumunského granátu
357. Hrot rumunského protipancierového granátu
358. Rumunská vojenská knižka
359. Rumunský náboj v zásobníku
360. Francúzske náboje z rumunského bojiska
361. Ruská mierová pechotná čiapka
362. „ poľná „ čiapka
363. „ poľná dôstojnícka čiapka
364. Rumunská pech. taška na náboje
365 – 8. Ruské pech. kožené tašky na náboje
369. „ medený čajový ešus.
370. „ hliníkový „ „
371. „ plecniak
372. „ primitívna plynová maska
373. „ obal na plynovú masku
374. „ gumená plynová maska (americkej výr.)
375. „ hliníkový kulač s pohárom na pitie
376. Čerkesská baranica
377. Ruský ručný granát
378. „ služobná pištoľ
379. „ „ „ s brašnou
380. „ snehová čiapka (baslik) [?]
381. „ plátenná pech. taška na náhradné náboje
382. „ poľný pohár na pitie z hliníka
383. „ delostrelecká pobočná zbraň
384. „ dôstojnícka salónna šabľa
385 – 386. Ruské pechotné driekové opasky
387. „ driekové opasky s kovovou prackou (vojnová výr.)
388. „ náboje so zásobníkom
389. „ plecniak zberača ranených
390. Hraničná tabuľa z okolia BrestLitowska
391. Ruská mosadzná trúbka
392 – 3. „ tanier poľného granátu [?]
394 – 5. „ črepina granátu
396 – 7. Nábojnica nemeckého poľného šrapnelu zo železa
398. Šrapnelová nábojnica rumunského horského dela
399 – 400. Ruská rozobratá rozbuška šrapnela 12 cm
401. „ šrapnelová rozbuška
402 – 406. „ plynový granát
407. „ črepina ďalekonosného 9 cm granátu
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408 – 409. „ rozbuška granátu
410. „ rozbuška šrapnela
411. „ kadetská šabľa
412. „ dôstojnícka slávnostná šabľa
413 – 414. Albánska kresadlová pištoľ
415 – 416. Taliansky bodák
417. Turecký handžar
418. Nemecký bodák
419. Ruská dôstojnícka šabľa
420. Úradnícka šabľa [?]
421. Belgický bodák
422. Čerkesská dýka
423. Uhorskorakúsky [!] delostrelecký tesák
424. Poľná žandárska šabľa
425. Ruská dôstojnícka šabľa s driekovým opaskom
426.  Čerkesská jazdecká šabľa, ukoristená 23. septembra 1915 pri jazdeckom útoku pri 

Dobropole
427. Ruská pechotná šabľa z [roku] 1848
428. Rumunský bodák rozbitý granátom na kusy
429. Ruská dôstojnícka salónna šabľa
430. „ šabľa radového jazdectva
431. „ poddôstojnícka šabľa
432 – 436. Ruská delostrelecká pobočná zbraň
437 – 438. Čerkesská jazdecká dôstojnícka dýka
439. Francúzsky bodák
440. Srbská jazdecká dôstojnícka šabľa
441. „ jazdecká „
442. Uhorskorakúska 15 cm šrapnelová nábojnica z mosadze
443. 12 cm ruská šrapnelová rozbuška
444 – 445. Kresadlová pištoľ Arnauta
446. Bubienková pištoľ srbských bánd
447. Vlastný bodák poškodený úlomkami granátu
448. Vlastný poľný šrapnel s rozbuškou
449. Ruská 12 cm šrapnelová rozbuška z [lokality] „Magyaros“
450. „ protipancierový granát
451. Nemecká jazdecká šabľa
452. Turecká dôstojnícka šabľa
453. Ruský guľometný pás
454 – 4. Ruský poľný šrapnel s rozbuškou japonskej výroby
456. „ „ „ „ „ americkej „
457. Ruský poľný šrapnel.
458 – 59. Nemecká poľná prilba
460. Uhorskorakúsky ručný granát Lakos (používaný na talianskom fronte)
461. Uhorskorakúsky guľový granát (používal sa len v Karpatoch)
462. Ručný granát Kukurica
463. Vlastný fľašový granát
464. „ ručný granát s rúčkou
465. Nemecký „ s rúčkou
466. „ vajcovitý granát
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467. „ „ pripevnený k rozbuške [?]
468 – 469. Nemecký pechotný nábojový pás
470. Talianska „ [úvodzovky sa vzťahujú na predchádzajúci výraz pechotná] zbraň
471. „ jazdecká karabína (rakúska výr.)
472 – 74. Nemecká pechotná puška
475. Ruská „ puška s nasadeným bodákom
476. „ „ puška
477 – 80. Rumunská „ „ (výr. Steyer)
481. Mexická zbraň, ktorou bola vyzbrojená obranná stráž Krakova
482.  Francúzska puška staršieho vzoru, ktorou bola vyzbrojená rumunská pechota  

v 2. línii
483. Vlastná puška Werndl
484. „ „ „ s bodákom
485. „ puška M 88
486. „ puška M 95
487. Nemecká jazdecká karabína
488. Ruská „ „
489. Strelná zbraň Arnauta (puška albánskych bánd)
490. „ „ „ s dlhou hlavňou
491. Ruský 15 cm šrapnel s rozbuškou
492. Turecký poľný šrapnel „
493. „ „ „
494. Taliansky „ „ z [lokality] Doberdo
495 – 497. Rumunsky poľný šrapnel
498. Srbský granát do pechotného dela
499. Vlastný pechotný brizantný granát
500. Ruský šrapnel 15 cm
501. „ dôstojnícky obal na mapy s mapou a kompasom
502. Pika donského kozáka
503. Čerkesská jazdecká pika
504. Zástava XVI. práporu 6. pochodového pluku od obecenstva B. Bystrice
505. Zástava IV. stotiny 6. pochodového pluku
506. Ruská služobná bubienková pištoľ
507. „ dôstojnícky služobný pás so zapínaním meča
508. „ čajová lyžička pre vojakov
509. „ dôstojnícka šnúra na píšťalku
510. „ talizman vojakov
511. Taliansky jazdecký predpis ako vreckovka
512. Darčeková vreckovka ruskej cárovnej pre ruských vojakov na Vianoce 1914
513. Vreckovka, na ktorej sú vyznačené talianske ašpirácie
514. Srbské delostrelecké vyznamenanie z roku 1912
515. „ dôstojnícke vyznamenanie
516. Výplatná knižočka uhorského zajatca – dôstojníka v ruskom zajatí
517. Ruská vojenská knižka
518. „ mapa
519. Ohlas revolučnej rady 9. ruskej armády k nemeckým a rakúskym vojakom
520. Výzva ruskej plukovnej rady k našim vojakom
521. Zástava zo zničeného kostola v Rumunsku
522. Srbský ručný granát
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523. Plaketa Hartwig
524. Srbské podplukovnícke šerpy
525. Úlomok z lustra belehradského konaku [?]31

526. „ „ „ „ (sklo)
527. Strapec z trónu belehradského konaku
528. Albánska dýka
529. Úlomok ruskej leteckej vrtule
530.  Zástava pochodového práp., ktorá bola ako prvá vztýčená práp. I/16 26. VIII. 1915 

v BrestLitowsku.
531. Kliešte na drôt namontovateľné na ruskú pušku
532. Náplň talianskeho šrapnela
533. Mieridlá na pušku k nočnej streľbe
534. Mieridlá na guľomet k nočnej streľbe
535. Ruský dôstojnícky pohár na pitie
536. Nábojnica ruského poľného šrapnela
537. Vlastná stará plynová maska
538. Vlastná nová plynová maska
539. „ „ „ s pohotovostnou škatuľou
540 – 542. Náplň šrapnela (poľný)
543 – 4. 15 cm ruská šrapnelová nábojnica
545. 15 cm ruská šrapnelová rozbuška
546. Črepina ďalekonosného delostreleckého granátu, ruský.
547. Uhorskorakúske peniaze zo zajateckého tábora
548.  Papierová mena vydávaná naším vojenským velením a používaná na obsadenom 

talianskom území
549. Talianska známka červeného kríža s talianskymi ašpiráciami
550. Rumunská signálna zástavka
551. Rumunské papierové peniaze
552. Čiernohorské papierové peniaze
553. Ruská tabatierka
554. Rám na obraz z vodiaceho prstenca šrapnelu
555. Tácka, zo šrapnelovej nábojnice
556. Okrúhla tácka zo šrapnelového náboja
557. Tabatierka na cigary „
558. Tabatierka na cigarety „
559. Popolník „
560. Obal na zápalky „
561. Nádoba na cukor „
562. Nádoba na šperky „
563. Tabatierka na cigary z ruského šrapnelu
564. Nádobka na atrament „
565. Cigaretová špička z ruského pech. náboja
566. Ťažidlo na listy z rozbušky ruského šrapnela
567. Palica z albánskeho olivovníka
568. Drevený model mínometu
569. Škatuľa na šperky z vlastného šrapnela
570. Stojan na kvety s podstavcom zo šrapnelovej nábojnice

31 Uvedené ako „konak“.
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571. Nemecká pechotná puška
572. „ jazdecká „
573. Ruská pechotná „
574. Japonská „ „ ukoristená v BrestLitowsku
575. Ruská puška na streľbu osvetľovacími nábojmi
576. Mexická puška
577. Ruská jazdecká šabľa
578. „ dôstojnícka šabľa
579. „ delostrelecká pobočná zbraň
580 – 583. Nemecký bodák
584. Mexický bodák
585. Ruský „
586. „ ženijná sekera
587. Nemecký ženijný krompáč
588. Ruské kliešte na drôt, namontovateľné na pušku
589. „ „ „ „
590. 12 cm ruská šrapnelová nábojnica
591. 8 „ „ „ „

Umenie vojakov, na bojisku vytvorené pamätné a ozdobné predmety32

600. Plukovný odznak vyrytý do bridlice
601. Zabávajúci sa vojaci, vyryté do bridlice
602. Delostrelecký pozorovateľ,33 vyryté do bridlice
603. Nosné zviera a pohonič „ „ 34

604. Návrh náhrobného kameňa z pieskovca, vytvoril slob. Dankó
605. „ „ „ „ „ „
606. Návrh vázy na kvety z pieskovca, vytvoril slob. Dankó
607. Krucifix vo fľaši, vytvoril: ženista Sándor Makka
608. Krucifix vo fľaši, vytvoril: ženista Sándor Makka
609 – 614. Na bojisku vytvorený fokoš
615. Krucifix vyrezaný z dreva
616. Mobilná kuchyňa, z bridlice vyrezal: rtm. Rezső Nagy
617. Škatuľka na zápalky zo šrapnelovej nábojnice
618. Fajčiarska súprava z ruského poľného šrapnela
619. Drevený popolník
620. Drevená lyžica
621. Husle so sláčikom, vytvoril vlastibranec András Vanya
622. Ťažidlo na listy vytvorené z hlavne pušky
623 – 625. Ťažidlo na listy vytvorené z náboja pechotného dela
626 – 629. Stojan na kvety zo šrapnelového náboja
630 – 632. „ zo šrapnelovej nábojnice
633. Nádobka na atrament zo šrapnelového náboja

32 Z neznámych príčin pokračuje číslovanie predmetom s číslom 600.
33 Spojenie je možné preložiť aj ako delostrelecká pozorovateľňa.
34 Pri predmetoch označených číslami 600 – 603 je pri zloženej zátvorke uvedené: „na 
rumunskom fronte vytvoril rotmajster Rezső Nagy“.
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634. Popolník zo šrapnelového náboja
635. Ťažidlo na listy z rozbušky šrapnela
636. Pás ruských pechotných nábojov

 
 
Ručné práce a ozdobné predmety z dobytých území35

675 – 6. Albánska detská čiapka
677. „ truhlica
678 – 83. „ špička na cigarety
684. Strieborný náustok na cigarety
685 – 89. Tkaná albánska šatka na hlavu
690. Prikrývka na kolísku z Albánska
691 – 694. Zlatom vyšívaná tureckoalbánska šatka
695. „ hodvábna turecká šatka
696. Albánsky zlatý ženský kabát
697. „ „ vyšívaná kabelka
698. Turecký turban
699. Ruský samovar z BrestLitowska
700. Obraz svätého Mikuláša z ruského kostola

Fotografie

Vystavených je približne 500 ks fotografií. Na každej fotografii je jej vysvetľujúci popis.

Podmienky predaja

Vo veci ceny obrazov na predaj sa vždy možno informovať u službukonajúceho dôstojníka.
Pri kúpe obrazu treba zaplatiť 25 % predajnej ceny, zostávajúcu sumu po uzavretí 

výstavy, kedy zároveň obraz prejde do vlastníctva kupujúceho.
Vystavené fotografie sú všetky na predaj a dajú sa objednať v akomkoľvek množstve.
Suma plynúca z predaných obrazov a fotografií rozšíri náš fond vdov a sirôt.

35 Číslovanie z neznámych príčin, podobne ako v predchádzajúcom prípade, pokračuje 
predmetom označeným číslom 675.
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VÝZBROJ RAKÚSKO-UHORSKEJ ARMÁDY NA 
FOTOGRAFIÁCH ANTONA BRECHERA

MARTIN KONEČNÝ

KONEČNÝ, M.: Armament of the AustroHungarian Army in the Photographs of 
Anton Brecher. Vojenská história, 4, 20, 2016, pp 152180, Bratislava.
In the introduction to the article, the author informs briefly on the exhibition organized 
by the Eastern Slovakia Museum in Košice on the occassion of the 100th anniversary 
of the outbreak of the World War 1., titled This is what our grandfathers were like. 
World War 1. and Eastern Slovakia, 27 June 2014 – 7 December 2014. The author 
highlights that the most precious addition was the unique album of photographs from 
the battlefields of the World War 1, made by Anton Brecher (1888 – 1964) living in 
Košice for a major part of his life. After entering the military service, he became the 
military photographer and thanks to this undisputed benefit, he managed to survive for 
the full four years without serious injury on the frontline (he was enlisted on 3 August 
1914 and was demobilized on 28 October 1918).
Brecher’s album is 36 cm wide, 26 cm high and 7 cm thick and is coated in fabric 
with plant patterns. The album also contains paintings with military topic, made by 
Brecher. The captions contain not only the subject of the photographs but also the 
place (municipality, town, other significant geographic data) and time (usually the 
month and year, sometimes even the specific date) of shooting. The caption texts are in 
Hungarian, apart from the majority of military terms, which are in German.
The album contains primarily the shots of combat activity of the AustroHungarian 
Army units on the frontline (building trenches, infantry fire and shellfire, transfers 
of soldiers, meetings of officers, caring for the wounded, burying the fallen, etc.). 
Another interesting part comprises the photographs depicting the situation in the rear, 
leusure time and typical entertainment of the soldiers.
Military Museology. Slovakia in the AustroHungarian Era. World War 1. Exhibition 
This is what our grandfathers were like. World War 1. and Eastern Slovakia.

Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo pri príležitosti 100. výročia 
vypuknutia prvej svetovej vojny výstavu Takí boli naši dedovia. Prvá svetová vojna 
a východné Slovensko, ktorá bola nainštalovaná v Historickej účelovej budove múzea 
v termíne 27. júna 2014 – 7. decembra 2014.1 Výstave predchádzala rozsiahla mediálna 
kampaň, počas ktorej múzeum získalo desiatky vzácnych pamätihodností po priamych 
účastníkoch vojny, a to nielen z regiónu východného Slovenska. Najvzácnejším 
prírastkom bol unikátny album fotografií z bojísk prvej svetovej vojny, ktorý múzeu 
zapožičala pani Ing. Judita Bódyová. Album obsahuje 594 fotografií a ich autorom 
je Anton Brecher, starý otec pani Bódyovej.2 Objavenie takého nesmierne cenného 
artefaktu je pre historikov a múzejníkov doslova malým sviatkom. Najmä na Západe sa 
pri podobnej príležitosti často usporadúvajú samostatné výstavy venované prezentovaniu 

1 Pozri JARINKOVIČ, M. Takí boli naši dedovia. Prvá svetová vojna a východné Slovensko. 
In Pamiatky a múzeá, 63, 2014, č. 4, s. 3134. ISSN 13354353; KONEČNÝ, M. „Takí boli naši 
dedovia.“ Prvá svetová vojna a východné Slovensko. In Historica Carpatica, 45, 2014, s. 139142. 
ISBN 9788089093380.
2 Pozri BÉREŠ, D. Album z pozostalosti Antona Brechera. In Historica Carpatica, 45, 2014, s. 
113122; BÉREŠ, D. Album Antona Brechera. In Pamiatky a múzeá, 64, 2015, č. 3, s. 3842.
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fotografií z konkrétneho albumu, keďže je o ne medzi odbornou i laickou verejnosťou 
veľký záujem. Východoslovenské múzeum v Košiciach sa rozhodlo predstaviť svojim 
návštevníkom časť fotografií priamo na výstave a pripravilo aj sprievodné podujatie, 
počas ktorého sa s obsahom albumu mohli záujemcovia zoznámiť podrobnejšie. Nález 
tohto skvostu je pre našu inštitúciu o to cennejší, že dokumentuje frontové nasadenie 
vojakov pochádzajúcich prevažne z územia východného Slovenska. Sám autor fotografií 
prežil väčšinu svojho života v Košiciach.

Anton Brecher sa narodil 6. mája 1888 v obci Zlatá Idka pri Košiciach a zomrel 27. 
septembra 1964 v Košiciach.3 Už ako malý chlapec osirel a spolu s tromi súrodencami 
ho vychovávali príbuzní v Gelnici. Po vyučení v Gelnici odišiel za prácou na stredné 
Slovensko, na živobytie si zarábal v Prievidzi, Banskej Bystrici a v Lučenci. Po návrate 
do Košíc sa zamestnal v obchode s metrovým textilom a ešte pred vypuknutím „veľkej 
vojny“ sa stihol oženiť, v roku 1912 si zobral za manželku Margitu Lőrincovú. Brecher 
mal veľké estetické cítenie, rád maľoval, hral na husliach a už pred narukovaním bol 
amatérskym fotografom. To mu po nástupe do vojenskej služby pomohlo získať post 
vojenského fotografa a vďaka tejto nespornej výhode prežil na fronte celé štyri roky bez 
vážnejšieho zranenia (narukoval 3. augusta 1914 a demobilizovaný bol 28. októbra 1918).

Brecherov album má šírku 36 cm, výšku 26 cm, hrúbku 7 cm a je potiahnutý látkou 
s rastlinnými vzormi. Súčasťou albumu sú aj maľby s vojenskou tematikou, ktorých 
autorom je Brecher. Vysoká historická a dokumentačná hodnota albumu je podčiarknutá 
tým, že takmer každá z fotografií je doplnená popiskou, na ktorej sú zaznamenané 
dôležité informácie o jej pôvode. Brecher uviedol nielen to, čo je na fotografii zachytené, 
ale aj miesto nasnímania (obec, mesto, iný dôležitý geografický údaj) a čas (najčastejšie 
mesiac a rok, ojedinele aj konkrétny dátum). Výnimočne je na popiskách aj nejaká 
skratka či prezývka, najmä pri záberoch na jednotlivých vojakov z jeho jednotky. Text 
popisiek je v maďarskom jazyku, okrem väčšiny odborných vojenských termínov 
uvádzaných v nemčine.

Anton Brecher ako citlivý a vnímavý človek dokázal svojím fotoaparátom zachytiť 
nielen všadeprítomné hrôzy vojny, ale aj detaily nesúvisiace priamo s vojnovým 
besnením, ktoré na svojom putovaní Európou uvidel. Je samozrejmé, že album primárne 
obsahuje zábery z bojovej činnosti útvarov rakúskouhorskej armády na fronte (budovanie 
zákopov, pechotná a delostrelecká paľba, presun vojakov, porady dôstojníckeho zboru, 
ošetrovanie ranených, pochovávanie padlých a pod.), ale veľmi zaujímavé sú aj fotografie 
približujúce situáciu v tyle, trávenie voľného času, aj typickú vojenskú zábavu (hra na 
husliach alebo harmonike, „mastenie“ kariet, spoločné varenie gulášu, v zimnom období 
dokonca guľovačka a stavanie kanónov zo snehu).

Liekom na ubolenú dušu, neraz vystavenú pohľadu do tváre smrti, bol pre Brechera 
pobyt v prírode na miestach, kde táborila jeho jednotka. V albume nájdeme zábery na rieky, 
jazerá, morské pobrežie, ale aj panoramatické fotografie, pohľady do hlbokých údolí či na 
masívne končiare hôr. Brechera evidentne fascinovali aj architektonické pamiatky, časté 
sú detaily ulíc a námestí, cez ktoré prechádzal, významné stavby svetského i sakrálneho 
charakteru (kaštiele, paláce, pevnosti, chrámy…), ojedinele aj snímky z interiérov. 
Dominantou albumu sú však zábery dokumentujúce pôsobenie vojenskej jednotky 
Antona Brechera na fronte a fotografie rôznych druhov zbraní, ktorými rakúskouhorská 
armáda disponovala.

3 K životopisným údajom o Antonovi Brecherovi pozri GAŠPAR, J. – BLAŠKOVÁ, E. – 
MIHÓKOVÁ, M. Lexikón Košičanov 1848 – 1938, A – I, 1. diel. Košice : Equilibria, 2014, s. 147. 
ISBN 9788081431562.
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Brecher nastúpil na front ako obyčajný vojak 27. pešej divízie Cisárskej a kráľovskej 
spoločnej pozemnej armády (Kaiserliches und königliches gemeinsames Heer)4. 
Táto divízia mala svoje veliteľstvo v Košiciach, ktoré boli v období vypuknutia prvej 
svetovej vojny významným posádkovým mestom. Niekoľko útvarov spoločnej armády 
i vlastibrany (honvédstvo) bolo dislokovaných práve v metropole východného Slovenska.5 
Košice boli zároveň sídlom VI. armádneho zboru, ktorému velil generál pechoty Svetozar 
Boroevič von Bojna.6 VI. armádny zbor tvorený tromi divíziami (15. pešia, 27. pešia a 39. 
honvédska pešia) a ďalšími podriadenými menšími jednotkami bol organizačne začlenený 
do 4. rakúskouhorskej armády pod velením generála pechoty Moritza von Auffenberga.

V auguste 1914 disponovala monarchia dovedna šiestimi armádami, pričom dve boli 
vyčlenené na boj proti Srbsku (5. a 6. armáda) a zvyšné štyri sa mali sústrediť v Haliči 
proti rýchlo postupujúcim ruským vojskám. Obrana Haliče, najvýchodnejšieho územia 
monarchie, bola však z viacerých príčin veľmi náročná a rakúskouhorskej armáde 
sa nepodarilo zabrániť masám ruských vojakov prekročiť hranice.7 Koncom augusta 
1914 síce cisárske vojská vybojovali s Rusmi víťazné bitky pri Krasniku a Komarówe, 
ale nedokázali to rozhodujúcim spôsobom využiť vo svoj prospech.8 V septembri sa 

4 Rakúskouhorská Cisárska a kráľovská branná moc sa delila na niekoľko základných zložiek. 
Najpočetnejšia bola Cisárska a kráľovská spoločná pozemná armáda (K.u.K. gemeinsames Heer), 
ktorej posádky boli rozmiestnené v rakúskej i uhorskej časti štátu. Monarchia mala spoločné aj 
Cisárske a kráľovské vojnové námorníctvo (Kaiserliches und königliches Kriegsmarine). Okrem 
spoločnej armády existovali teritoriálne armády rakúskej a uhorskej časti monarchie. Tieto 
boli určené primárne na obranu vlastného územia. V rakúskej časti to bola Cisárskokráľovská 
vlastibrana (Kaiserlich-königliches Landwehr), v uhorskej časti Kráľovská uhorská vlastibrana 
(Magyar király Honvédség). V čase vypuknutia vojny vznikali v oboch častiach monarchie aj 
domobranecké jednotky. V rakúskej časti to bola Cisárskokráľovská domobrana (Kaiserlich-
königliches Landsturm) a v uhorskej Kráľovská uhorská domobrana (Magyar király Népfelkelo). 
Domobrana patrila k najslabšie vyzbrojeným a vycvičeným jednotkám RakúskoUhorska, pôvodne 
ani nemala byť nasadzovaná mimo územia monarchie, ale nepriaznivý vývoj vojny mal za následok 
využívanie domobrany na všetkých frontoch. Viac k rozdeleniu rakúskouhorskej armády pozri 
DANGL, V. Organizačný vývoj rakúskouhorskej pechoty pred prvou svetovou vojnou. In 
Vojenská história, 3, 1999, č. 4, s. 328. ISSN 13353314; DANGL, V. Organizačný vývoj rakúsko
uhorského jazdectva (1866 – 1914) so zreteľom na Slovensko. In Vojenská história, 5, 2001, č. 
4, s. 325; JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno : Computer Press, 
2007, s. 4. ISBN 9788025115206; HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. 
Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918. Banská Bystrica : vlastným nákladom, 2008, s. 
1222. ISBN 9788097004064.
5 Z vyšších veliteľstiev to bola 39. honvédska pešia divízia a štáby tu mali aj pešie a jazdecké 
brigády spoločnej armády i honvédstva. Spomedzi peších plukov sídlili v meste 34. pluk spoločnej 
armády a 9. honvédsky pluk. K vojenským útvarom dislokovaným v Košiciach pozri DANGL, 
V. Organizačný vývoj rakúskouhorskej pechoty pred prvou svetovou vojnou, ref. 4, s. 1628; 
DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2006, s. 80
93. ISBN 9788022409193; HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny 
Slovenska IV. 1914 – 1939. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 2730. 
ISBN 8088842050.
6 V čase vypuknutia 1. svetovej vojny bola monarchia rozdelená na 16 zborových oblastí. 
Na území Slovenska boli sídla dvoch zborových veliteľstiev, V. zboru v Bratislave a VI. zboru 
v Košiciach. Pozri prehľadný zoznam zborových oblastí doplnených mapami: TURIK, R. Posádkové 
mestá v rakúskouhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou. Dostupné na internete: http://www.
kvhbeskydy.sk/posadkovemestavrakuskouhorskejmonarchiipred1svetovouvojnouii/.
7 KLEIN, B. Predpoklady vojenskej obrany rakúskej Haliče pred prvou svetovou vojnou. In 
Vojenská história, 3, 1999, č. 2, s. 7176.
8 DANGL, V. Počiatočná fáza bitky pri Komarówe a činnosť VI. košického zboru. In Historický 
časopis, 40, 1992, č. 4, s. 422437. ISSN 00182575; HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, 
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situácia na bojisku definitívne otočila a Rusi zatlačili cisárske vojská až za rieku San 
a neskôr hlbšie dovnútra monarchie. V polovici septembra 1914 Rusi obkľúčili Przemyśl 
(najdôležitejší pevnostný komplex v Haliči), a všetky ďalšie vojnové plány Rakúsko
Uhorska na východnom fronte boli následne vypracovávané s dôrazom na vyslobodenie 
tejto kľúčovej pevnosti.9 

V druhej polovici novembra 1914 sa ruské vojská prebili cez karpatské priesmyky 
na územie Slovenska a zostali tu až do mája nasledujúceho roka. Počas zimných 
mesiacov 1914/1915 prebiehali v Karpatoch extrémne kruté boje, v ktorých sa doslova 
rozhodovalo o ďalšom osude podunajskej monarchie.10 Vojna priamo zasiahla územie 
severovýchodného Slovenska, dnes rozčleneného na okresy Bardejov, Stropkov, Svidník, 
Medzilaborce, Humenné a Snina. V Karpatoch bojovali a umierali aj muži z 27. pešej 
divízie, ktorá bola ako súčasť VI. zboru prevelená k 2. armáde generála jazdy Eduarda 
von BöhmErmolliho.

Práve z prelomu februára a marca 1915 pochádzajú prvé fotografie z albumu Antona 
Brechera. Je na nich zachytený presun jeho jednotky vlakom z oblasti Bukoviny. Žiaľ, 
Brecher nám nezanechal takmer žiadne zábery z bojov počas karpatskej zimy. Jedna 
z mála zimných fotografií z 2. marca 1915 zachytáva vojakov vo veselej nálade počas 
guľovačky a akoby pomyselne negovala nami vyššie uvádzané tvrdenia o krvavých 
stretoch oboch armád v karpatských horách.

Po úspešnej ofenzívnej operácii nemeckej a rakúskouhorskej armády v priestore 
poľských miest Gorlice – Tarnów v máji 1915 sa Rusi museli stiahnuť stovky kilometrov 
na východ a na Slovensko sa už v priebehu prvej svetovej vojny nikdy nevrátili.11 27. 
divízia sa následne počas leta 1915 presunula až do oblasti Dnestra na Ukrajine a z tohto 
obdobia sa zachovalo v albume niekoľko zaujímavých záberov, vrátane opráv strhnutých 
mostov cez Dnester, budovania zákopov a postavení delostreleckých batérií.

Spomedzi ťažkej výzbroje rakúskouhorskej armády sa Brecher sústredil najmä na 
zvečnenie rôznych typov diel a húfnic, ktorými 27. pešia divízia disponovala. V čase 
vypuknutia vojny bola súčasťou divízie 27. brigáda poľného delostrelectva, ktorá 
sa vnútorne členila na 16. pluk poľného delostrelectva a II. oddiel 6. pluku poľných 
húfnic.12 Brigáda tiahla do vojny s niekoľkými typmi starších i novších diel a húfnic, 

M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914 – 1939, ref. 5, s. 2930. VI. zbor utrpel v tejto bitke vysoké 
straty, silne vykrvácala aj košická 27. divízia.
9 HRONSKÝ, M. Pohyb východného frontu (august 1914 – máj 1915) a jeho dosah a ohlas 
na Slovensku. In Vojenská história, 1, 1997, č. 1. s. 25; HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-
uhorskej monarchie. Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918, ref. 4, s. 6667.
10 K bojom v Karpatoch pozri HORVÁTH, J. Boje v Karpatoch 1914 – 1915. Banská Bystrica : 
vlastným nákladom, 2014. ISBN 9788097168803; SLEPCOV, I. Boje ruskej armády v Karpatoch 
v rokoch 1914 – 1915. In Historica Carpatica, 13, 1982, s. 101128; SLEPCOV, I. K problematike 
I. svetovej vojny na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 1915. In Historie a vojenství, XLII, 
1993, č. 3, s. 5578. ISSN 00182583; SLEPCOV, I. Z histórie karpatskej ofenzívy ruských vojsk 
v rokoch 1914 – 1915. In Vojenská história, 4, 2000, č. 2, s. 313; najnovšie KONEČNÝ, M. 
Rusové na Slovensku. Vojenské operace v Karpatech 1914 – 1915. In Válka revue, 12/2016, s. 
4549. ISSN 18040772. K situácii na východnom Slovensku v zime 1914/1915 pozri DROBŇÁK, 
M. – SZABÓ, V. (Eds.) Prvá svetová vojna a východné Slovensko. Humenné : Klub vojenskej 
histórie Beskydy, 2014. ISBN 9788097185855.
11 HRONSKÝ, M. Pohyb východného frontu (august 1914 – máj 1915) a jeho dosah a ohlas na 
Slovensku, ref. 9, s. 27; HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Rakúsko-
uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918, ref. 4, s. 8385.
12 HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914 – 1939, 
ref. 5, s. 29.
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ktoré Brecher podrobne zaznamenal. Pre vojenských historikov sú tieto informácie 
cenné aj z toho dôvodu, že podávajú pomerne presný obraz o tom, aké konkrétne 
zbrane mala košická 27. pešia divízia k dispozícii. Až 53 fotografií v albume sa týka 
delostrelectva, väčšina zobrazuje priamo delá, húfnice a mažiare, ale na niektorých je 
zachytená aj obsluha diel, prípadne časť poddôstojníckeho alebo dôstojníckeho zboru 
slúžiaceho v delostreleckej brigáde.

Najčastejšie sú snímky poľnej húfnice vzor 1914 kalibru 10 cm13. Do výzbroje rakúsko
uhorskej armády bola zavedená až po vypuknutí prvej svetovej vojny a 27. pešia divízia 
ju dostala v roku 1915. Bola to moderná a spoľahlivá húfnica, ktorá už mala namontovaný 
aj pancierový štít na ochranu obsluhy pred črepinami a streľbou z pechotných zbraní. 
Jej maximálny dostrel bol 8 400 m a kadencia streľby približne 6 výstrelov za minútu. 
Brecher fotografoval tieto húfnice väčšinou v bojovom postavení, ale veľmi zaujímavé 
sú aj zábery na delostreleckú batériu po bitke pri Jasiónowe vo februári 1917, kde 
zdokumentoval rôznym spôsobom poškodené alebo úplne zničené húfnice.

Druhým najčastejšie fotografovaným typom je jedna z najslávnejších a najlepších 
ťažkých zbraní podunajskej monarchie – 30,5 cm ťažký mažiar vzor 1911, resp. 1911/1916 
(modernizovaná verzia)14. Brecher do albumu zaradil niekoľko detailných záberov tejto 
zbrane, nielen v bojovom postavení, ale aj pri montáži alebo nabíjaní. Séria fotografií 
mažiara pochádza z lokality Podhorce a bola urobená na sklonku roka 1917. Mažiare boli 
vyrábané v zbrojovke Škoda a celkovo zišlo z výrobných liniek do skončenia vojny len 
približne 100 ks. Bola to teda nielen výkonná a moderná, ale aj veľmi vzácna zbraň, zrejme 
preto Brecher považoval za dôležité zanechať doklad o tom, že slúžila aj v útvaroch 27. 
pešej divízie. Mažiar vážil vyše 21 t a samotný náboj 380 kg, musel sa preto nakladať za 
pomoci špeciálnych zdvihákov. Efektívny dostrel bol 11 000 m, kadencia 10 výstrelov za 
hodinu. Zbraň bola vyvinutá na ničenie pevností a ukázala sa byť takou účinnou, že aj 
nemecká armáda požiadala svojho rakúskeho spojenca o zapožičanie ôsmich kusov, ktoré 
sa zúčastnili bojov na západnom fronte. Po skončení prvej svetovej vojny sa mažiare 
stali súčasťou výzbroje viacerých štátov (aj Československa) a svoje uplatnenie našli aj 
v druhej svetovej vojne na strane Wehrmachtu.15 Nemci použili tieto mažiare napríklad 
pri bombardovaní sovietskej pevnosti Sevastopoľ na Kryme v rokoch 1941 – 1942.

Nielen Nemci nasadzovali delostrelecké zbrane rakúskej proveniencie, ale bolo 
tomu aj naopak. Rakúskouhorská armáda mala k dispozícii aj nemecké delá, doklad 
o tom nájdeme na fotografiách Antona Brechera. Na dvoch snímkach zachytil dlhé 
delo vzor 1892 kalibru 15 cm16 vyrábané v Kruppových závodoch. V popiskách ho 
označuje ako „Ringkanone“, originálny názov dela znel „15 cm lang Ring Kanone M92“. 
Vyfotografované bolo v lokalite Wywóz na východnom fronte v roku 1917. V čase 
vypuknutia prvej svetovej vojny to však už bola zastaraná zbraň a nemecká armáda 
používala modernejšie delá a húfnice.

Jednou z najlepších a najpočetnejších delostreleckých zbraní rakúskouhorskej armády 

13 K tomuto typu húfnice pozri HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. 
Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918, ref. 4, s. 204.
14 FRANCEV, V. – KUPKA, V. Děla a pevnosti. Pevnostní, obléhací a pobřežní dělostřelectvo 
v Rakousko-Uhersku a dalších evropských státech. 1867 – 1918. I. díl. Praha : Naše vojsko, 2015, 
s. 6272. ISBN 9788020615343; JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války, 
ref. 4, s. 2930.
15 FIDLER, J. – SLUKA, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. 
Praha : Libri, 2006, s. 633634. ISBN 8072772562.
16 FRANCEV, V. – KUPKA, V. Děla a pevnosti. Pevnostní, obléhací a pobřežní dělostřelectvo 
v Rakousko-Uhersku a dalších evropských státech. 1867 – 1918. I. díl., ref. 14. s. 263264.
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bolo poľné delo vzor 1915 kalibru 10,4 cm17. Opäť sa jednalo o zbraň z produkcie závodu 
Škoda, ktorá sa vyrábala vo vysokých sériách v celkovom počte okolo 600 ks. Váha dela 
bola 3 t a maximálny dostrel až 13 000 m. Rakúskouhorskí delostrelci ho používali na 
východnom fronte, v Taliansku i na Balkáne a disponovali ním aj príslušníci košickej 
27. pešej divízie. Jedna z Brecherových fotografií zachytáva tento typ dela v bojovom 
postavení aj s jeho obsluhou v lokalite Jasionów v roku 1917.

Je pomerne prekvapujúce, že z Brecherových 594 fotografií len tri zobrazujú príslušníkov 
guľometných oddielov. V úvode albumu sú dva zábery na vojakov z guľometnej jednotky 
pri presune na koňoch, ktoré boli urobené v marci 1915 počas bojov v Karpatoch. Vidieť 
na nich spôsob prevážania ťažkého rakúskouhorského guľometu Schwarzlose kalibru 8 
mm18 na dlhšie trasy, keď sa hlaveň guľometu transportovala pripevnená o konský postroj 
oddelene od trojnožky a zvyšných častí guľometu. Spolu s rozloženým guľometom boli 
k postroju priviazané aj muničné schránky s nábojovými pásmi. Na začiatku vojny mal 
každý peší pluk 4 guľometné čaty, ktoré disponovali spolu ôsmimi ťažkými guľometmi 
Schwarzlose. Už po prvých mesiacoch bojov sa tento počet ukázal ako zúfalo nedostatočný 
a vedenie armády sa snažilo zvýšiť palebnú silu plukov prideľovaním väčšieho počtu 
guľometov (aj zavádzaním koristných typov do výzbroje). Práve guľomet koristného 
pôvodu v protilietadlovom postavení je zachytený na Brecherovej fotografii. Snímka nie 
je datovaná, ale môžeme predpokladať, že pochádza z roku 1917, podobne ako ďalšie 
zábery na danej strane albumu. Protilietadlový guľomet je upravená verzia typu Maxim 
vzor 1910 kalibru 7,62 mm19.

Medzi zvláštne jednotky rakúskouhorskej armády patrili svetlometné oddiely, ktoré 
boli súčasťou pechotných technických rôt. Zabezpečovali široký okruh bojových činností, 
napríklad osvetľovanie bojísk alebo pobrežných vôd. Svetlomety mali najčastejšie priemer 
zrkadla od 30 cm do 70 cm, ale existovali aj obrovské s priemerom zrkadla do 150 cm, ktoré 
sa používali na armádnej úrovni.20 Svetlometné jednotky mali na presun k dispozícii vozy 
ťahané koňmi, neskôr motorové ťahače alebo vojenské nákladné automobily. Postupne 
sa všetky svetlomety montovali na plošiny nákladných automobilov. V Brecherovom 
albume sa nachádza šesť fotografií príslušníkov svetlometných jednotiek, dve z nich boli 
urobené v roku 1917 v lokalite Wywóz. Popisované svetlomety mali priemer 60 cm a 120 
cm. Na fotografii pekne vidieť značenie svetlometu  „60 cm vzor 1915“.

Jedným z druhov zbrane, takým typickým pre prvú svetovú vojnu, boli pancierové 
vlaky, v československom prostredí späté najmä s pôsobením našich legionárov v Rusku 
počas občianskej vojny a bojmi na transsibírskej magistrále.21 Aj RakúskoUhorsko 
zaradilo pancierové vlaky do svojho arzenálu a vytvorilo špeciálne železničné pluky 
(Eisenbahnregiment).22 Pancierové vlaky zostavovali hlavne Uhorské štátne dráhy 
(MÁV) a ich výzbroj tvorili delá a ťažké guľomety. Posádky pancierových vlakov boli 
zložené z príslušníkov rôznych zbraní a služieb, vrátane delostrelectva a ženijného 

17 Tamže, s. 5051; HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Rakúsko-
uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918, ref. 4, s. 204.
18 Pozri KONEČNÝ, M. Mašinkvér našich pradědů. Kulomet Schwarzlose. In Zbraně, 15/2016, 
s. 4649. ISSN 23361573; CHANT, CH. Pěchotní zbraně. Praha : Naše vojsko, 2005, s. 142. ISBN 
8020607811.
19 Pozri CHANT, CH. Pěchotní zbraně, ref. 18, s. 147.
20 JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války, ref. 4, s. 75.
21 Z najnovšej literatúry pozri napríklad rozsiahlu publikáciu ORIÁN, E. (Ed.). Československá 
legie v Rusku 1914 – 1920. Díl I. Praha : Naše Vojsko & Nakladatelství Epoque 1900, 2014. ISBN 
9788020614131.
22 JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války, ref. 4, s. 3031.
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vojska. Brecher odfotografoval dva pancierové vlaky, prvý na stanici v mestečku Brody 
na Ukrajine v júni 1916 a druhý v Zablotce (bez datovania). Vlak v Zablotce má na 
strechách vagónov a lokomotívy maskovacie prvky v podobe konárov s lístím, aby bol 
ťažšie identifikovateľný leteckým prieskumom nepriateľa.

Ako naznačuje vyššie spomínaná fotografia, v priebehu vojny stále viac stúpala 
dôležitosť vojenského letectva, ktoré bolo v konzervatívnom RakúskoUhorsku dlhé 
obdobie nedocenenou zbraňou. V lete 1914 ešte len prebiehala jeho výstavba a monarchia 
disponovala veľmi slabými a poruchovými strojmi (najmä typu Lohner). K masívnemu 
rozvoju došlo až v druhej polovici vojny po nástupe cisára Karola I. na trón (1916 – 
1918).23 V Brecherovom albume sa nachádza niekoľko záberov rôznych typov lietadiel 
používaných rakúskouhorskými vzdušnými zbormi (K. u. k. Luftfahrtruppen), ale 
aj fotografia koristného talianskeho stroja. Prvá snímka lietadla bola urobená v júni 
1916 v lokalite Dytkowce na východnom fronte, nasledujúca v auguste toho istého 
roku v Zloczówe. V prvom prípade Brecher zvečnil typ Albatros B.I a v Zloczówe 
vyfotografoval dvojplošník Lloyd C.III.24 

Zaujímavá séria fotografií z talianskeho bojiska sa nachádza na záverečných stranách 
albumu. Tri snímky lietadiel s čiernym krížom boli urobené na letisku v mestečku 
Feltre v severnom Taliansku v priebehu roka 1918 (bez bližšieho datovania). Vzácna 
je fotografia pilotov stíhačiek Phönix D.I stíhacej jednotky Flik 60 na letisku vo Feltre. 
Veliteľom tejto stíhacej jednotky bol krakovský rodák Frank LinkeCrawford, letecké eso 
monarchie s 27 potvrdenými zostrelmi protivníka. Ďalších osem záberov zachytáva letecké 
nešťastia, ktorých bol Brecher svedkom počas bojov na talianskom fronte. Na jednom 
zo záberov sa dá identifikovať havarovaný viacúčelový dvojplošník HansaBrandenburg  
C. I, najpoužívanejšie lietadlo rakúskouhorskej armády.25 Žiaľ, pri fotografiách tentoraz 
chýba konkrétne datovanie a miesto vyhotovenia, isté je opäť len to, že vznikli počas 
posledného roka vojny.

Anton Brecher mal to šťastie, že sa osobne stretol s cisárom Karolom I. počas 
jeho inšpekčných ciest na východnom fronte. Ako vojenský fotograf sa dostal do 
bezprostrednej cisárovej blízkosti a zachytil priebeh vojenských prehliadok, ceremónií 
a vyznamenávaní vybraných dôstojníkov zo VI. armádneho zboru. Album obsahuje až 
14 fotografií s cisárom, ktoré majú veľkú hodnotu aj zo zberateľského hľadiska. Séria 
dvanástich fotografií s posledným rakúskouhorským panovníkom bola urobená v júli 
1917 v Podhorciach. Brecher zvečnil príchod cisára a jeho sprievodu automobilom 
k vojenskej jednotke a následnú prehliadku a stretnutie s dôstojníkmi.

Pre slovenskú vojenskú historiografiu sú nesmierne cenné zábery, kde cisár 
vyznamenáva dôstojníkov a veliteľov plukov pochádzajúcich z územia Slovenska. Na 
jednej z fotografií je zachytený cisár v rozhovore s plukovníkom 67. pešieho pluku 
spoločnej armády, ktorý mal veliteľstvo v Prešove. Veľmi vzácna je snímka, na ktorej 
cisár vyznamenáva príslušníkov košického 34. pešieho pluku. Na fotografii sú spolu 
s cisárom podplukovník Lindner a nadporučík Deczy (v tomto prípade Brecher v popiske 
uviedol konkrétne mená spolu s hodnosťami, pomýlil sa však v jednom písmenku, keď 

23 Tamže, s. 7981; ČERVENKA, J. S čiernym krížom na krídlach. C. a k. letectvo v rokoch 
1914 – 1916. In Historická revue, XXVI, 2015, č. 9, s. 3843. ISSN 13356550.
24 Za láskavú pomoc pri identifikácii presných typov lietadiel na Brecherových fotografiách 
ďakujem Mgr. Jurajovi Červenkovi. Pozri jeho publikácie ČERVENKA, J. Habsburští orli 1. 1914 – 
1918. Praha : Český cestovatel, 2015. ISBN 9788087657102; ČERVENKA, J. Habsburští orli 
2. 1914 – 1918. Praha : Český cestovatel, 2015. ISBN 9788087657126.
25 ČERVENKA, J. Nadporučík Ján Kosch – armádny letec z Medzeva. In DROBŇÁK, M. – 
SZABÓ, V. (Eds.) Prvá svetová vojna a východné Slovensko, ref. 10, s. 111112.
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napísal „Geczy“ namiesto „Deczy“).26 Zvyšné dve fotografie cisára Karola I. boli urobené 
pri jeho opätovnej návšteve Podhoriec v decembri 1917. Na jednej z nich sa cisár zhovára 
s dôstojníkmi 25. pešieho pluku spoločnej armády, ktorý mal veliteľstvo v Lučenci.

V albume sa nachádza aj šesť fotografií nemeckého cisára Wilhelma II. (vládol 1888 – 
1918). Štyri vznikli opäť v Podhorciach v júli 1917, keď tu obaja cisári vykonali spoločnú 
vojenskú prehliadku nemeckých a rakúskouhorských jednotiek na východnom fronte. 
Počas nej sa aj nemecký cisár stretol s dôstojníkmi 34. pešieho pluku a Brecher to zachytil 
na jednej z fotografií. Unikátna je snímka nemeckého cisára a jeho štábu vo vojenskom 
automobile počas pobytu v Podhorciach. Na troch fotografiách Brecher zvečnil aj 
nemeckého poľného maršala princa Leopolda Bavorského, od augusta 1916 vrchného 
veliteľa nemeckých armád na východnom fronte.27 Všetky snímky vznikli v priebehu 
roku 1917 na východnom fronte, jedna z nich v júli 1917 v Podhorciach, počas spoločnej 
návštevy oboch cisárov. Aj princ Leopold Bavorský sa pri tejto príležitosti zoznámil 
s dôstojníkmi 67. pešieho pluku, ako to Brecher uviedol v popiske pod fotografiou. Na 
záverečných stranách albumu sa nachádzajú fotografie z talianskeho frontu a návrat 
rakúskouhorských jednotiek do vlasti v novembri 1918. Úplne posledná snímka 
zachytáva Antona Brechera v uniforme čatára po príchode do Košíc.

V príspevku sme sa snažili stručne priblížiť najzaujímavejšie a najvzácnejšie fotografie 
z albumu Antona Brechera, vojenského fotografa košickej 27. pešej divízie spoločnej 
armády. Zamerali sme sa na snímky zachytávajúce rozmanitú výzbroj rakúskouhorskej 
armády počas prvej svetovej vojny. Pre slovenskú vojenskú historiografiu však majú 
obrovskú hodnotu najmä fotografie rakúskeho a nemeckého cisára s dôstojníkmi plukov 
pochádzajúcich z územia Slovenska. V prílohe predstavujeme vyše štyridsať fotografií, 
ktoré sú akýmsi reprezentačným výberom súvisiacim s témou tohto príspevku. Väčšina 
z nich je po prvýkrát publikovaná v časopise Vojenská história.

26 Táto fotografia bola použitá aj vo vojenskej kronike 34. pešieho pluku spoločnej armády, 
pozri A Cs. És Kir. 34. Magyar Gyalogezred Története 1734 – 1918. Budapest: „Pátria“ Irodalmi 
Vállalatés Nyomdai Vészrénytársaság, 1937, s. 166.
27 V tejto funkcii nahradil poľného maršala Paula von Hindenburga, ktorý sa stal novým 
náčelníkom generálneho štábu nemeckej armády.

Guľovačka vojakov počas bojov 
v Karpatoch, marec 1915
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Guľometné družstvo počas presunu v Karpatoch, marec 1915

Koristný protilietadlový guľomet Maxim vzor 1910
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Obsluha poľnej húfnice vzor 1914 kalibru 10 cm
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Detail zničenej poľnej húfnice vzor 1914 kalibru 10 cm po bitke pri Jasionówe, 1917
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Pohľad zozadu na poľnú húfnicu vzor 1914 kalibru 10 cm
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Fotografie ťažkého mažiara vzor 
1911 kalibru 30,5 cm vyrobeného 
v Škodových závodoch. Bola to jedna 
z najlepších a najslávnejších zbraní 
rakúskouhorskej armády
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Nemecké delo vzor 1892 kalibru 15 cm v službách rakúskouhorskej armády. V období vypuknutia 1. 
svetovej vojny to bola už zastaraná zbraň a nemecká armáda používala modernejšie typy.
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Poľné delá vzor 1915 kalibru 10,4 cm v Jasionówe, 1917



168

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Príslušníci svetlometných oddielov
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Pancierové vlaky rakúskouhorskej armády
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Dvojplošník Albatros B.I na letisku v Dytkowciach, jún 1916

Dvojplošník Lloyd C.III na letisku v Zloczówe, august 1916
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Piloti stíhacej jednotky Flik 60 so svojimi stíhačkami Phönix D. I na letisku v talianskom Feltre, 1918

Havarovaný dvojplošník HansaBrandenburg C. I, najpoužívanejší typ lietadla rakúskouhorskej armády
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Rakúsky cisár Karol I. so svojim 
sprievodom v Podhorciach, júl 1917

Cisár Karol I. v rozhovore s plukovníkom 
prešovského 67. pešieho pluku spoločnej 
armády, Podhorce, júl 1917
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Fotografie cisára Karola I. počas vojenskej prehliadky v Podhorciach, júl 1917
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Stretnutie Karola I. s dôstojníkmi košického 34. pešieho pluku spoločnej armády, Podhorce, júl 1917

Karol I. pri prehliadke príslušníkov lučeneckého 25. pešieho pluku spoločnej armády, Podhorce, 
december 1917
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Nemecký cisár Wilhelm II. 
v Podhorciach, júl 1917

Automobil cisára Wilhelma II. (sediaci vzadu vľavo), Podhorce, júl 1917



176

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Nemecký poľný maršal princ Leopold Bavorský zdraví príslušníkov prešovského 67. pešieho pluku 
spoločnej armády, Wywóz, júl 1917

Anton Brecher hrajúci na husliach počas osláv krstín na východnom fronte
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Jazdecké oddiely prechádzajú po moste cez Dnester, august 1915

Zastavenie vlaku na stanici v Ľvove, apríl 1916
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Stavanie dela zo snehu

Chvíľa oddychu uhorských husárov, Podhorce, júl 1917
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Anton Brecher ako desiatnik 
v júli 1917 v Podhorciach

Presun vojenskej kolóny na talianskom fronte, august 1918
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Námestie s jazdeckou sochou talianskeho kráľa Viktora Emanuela, Udine, marec 1918

Anton Brecher ako čatár počas pôsobenia na 
talianskom fronte, august 1918
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RECENZIE
DEDIJER, Vladimir. SARAJEVO 1914. Beograd : Knjige Obradović, 2014, 1148 s., 
literatúra, fotogr. príloha, menný register. ISBN 9788684441227.

Prvá verzia rozsiahlej Dedijerovej monografie vyšla v roku 1966 trochu oneskorene 
k 50. výročiu sarajevského atentátu; jej slovenský preklad vydalo nakladateľstvo Epocha 
v roku 1969 (659 strán).1 Druhé srbské rozšírené vydanie vyšlo v roku 1978 a teraz – 
k stému výročiu sarajevského atentátu vydalo v roku 2014 belehradské vydavateľstvo 
Knjige Obradović už tretie, opäť rozšírené a doplnené vydanie tejto asi najznámejšej a aj 
najpodrobnejšej knihy o sarajevskom atentáte, jeho aktéroch a dozvukoch. To samotné 
svedčí o tom, že si Dedijerova kniha aj po polstoročí zachovala svoje renomé a patrí 
k základným dielam o udalostiach, ktoré sú nerozlučne spojené so začiatkom prvej svetovej 
vojny. A toto konštatovanie platí aj v tom prípade, ak hneď upozorníme, že ani Dedijerovi 
sa nepodarilo všetky záhady okolo osudových udalostí v júni 1914 v Bosne vysvetliť 
a v niektorých detailoch sa aj on mýlil, resp. nebol presný (napríklad pri charakterizovaní 
Verchovského ako tajomníka, zástupcu, resp. pomocníka Artamonova – strany 526, 530 – 
531 v slovenskom vydaní) a že sa ešte stále objavujú aj nové dokumenty, ktoré Dedijer 
nemohol za svojho života spracovať.2 Ide napríklad o svedectvá Artamonovho syna 
Nikolaja, majora Aca Blagojevića, Verchovského denník, niektoré novo sprístupnené 
písomnosti z ruských archívov a ďalšie dokumenty.

Sarajevský atentát už od 28. júna 1914 pútal obrovskú a sústavnú pozornosť politikov, 
historikov, vojakov, právnikov i publicistov, pretože zodpovednosť za atentát je úzko 
spojená aj so zodpovednosťou za rozpútanie prvej svetovej vojny, čo je stále ešte aj po 
sto rokoch jednou z najzložitejších otázok novších svetových dejín. Ako konštatoval 
autor „ani jedna politická vražda v novších dejinách nemala také ďalekosiahle okamžité 
následky ako zavraždenie arcikniežaťa Františka Ferdinanda v Sarajeve 28. júna 1914“.3 
Nasledoval vojnový konflikt, počas ktorého zomrelo, za ťažkých múk a po nesmiernom 
telesnom aj duševnom utrpení, najmenej 20 miliónov vojakov a civilistov. Vojna, ktorá 
však nevznikla ako následok atentátu, ale viedli k nej hlboké politickoekonomické 
rozpory medzi veľmocami, rozpútala veľké spoločenské otrasy, spôsobila zánik štyroch 
veľkých ríš, jej výsledky napomohli vznik nových štátov a táto vojna napokon aj otvorila 
dvere dvom diktatúram, ktoré katastrofálnym spôsobom poznačili tragické 20. storočie – 
boľševizmu a fašizmu. Nanešťastie sa téma zodpovednosti za rozpútanie prvej svetovej 
vojny opakovane politizovala. Stalo sa tak napríklad v rokoch druhej svetovej vojny a aj 
počas balkánskej krízy koncom 20. storočia, keď sa ako huby po daždi vyrojili opäť 
desiatky kníh a štúdií, ktoré sa usilovali zvaliť vinu za rozpútanie prvej svetovej vojny na 
Srbsko a Rusko.4

Dedijer (1914 – 1990) vyštudoval právo a potom sa dal na novinársku dráhu. 
Ako žurnalista pôsobil pred druhou svetovou vojnou v Londýne a v Gdansku, písal 
o udalostiach v Španielsku a Poľsku. Ako pätnásťročný navštívil aj Československo 
1 DEDIJER, Vladimir. Sarajevo 1914. Bratislava : Epocha, 1969. Kniha vyšla pôvodne 
v belehradskom vydavateľstve Prosveta v roku 1966 a do slovenčiny ju preložili Elena Čierna a Ján 
Sirácky.
2 MAKAROV, Igor. Vystrely v Sarajevo. Kto načal Boľšuju vojnu? Moskva : Algoritm, 2014.
3 DEDIJER, ref. 1, s. 15.
4 O tom podrobnejšie napríklad ŠEMJAKIN, A. L. Balkanskije vospominanija Vasilija 
Štrandmana. In Rodina 2014, č. 8, s. 1923.
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a Vysoké Tatry. To všetko bola pre Dedijera vynikajúca príprava, ktorá ovplyvnila aj 
jeho životné osudy a celú ďalšiu profesionálnu dráhu. Pracoval tiež ako prekladateľ 
z angličtiny. Ešte v predvojnových rokoch skrýval vo svojom byte v luxusnej belehradskej 
štvrti Dedinje istého Josipa Broza… Je preto zákonité, že v rokoch druhej svetovej vojny 
sa ako vlastenec zapojil do odboja a po čase sa stal partizánskym veliteľom a blízkym 
spolupracovníkom Josipa BrozaTita. Dedijerovu prvú manželku, lekárku Olgu, zabila tá 
istá nemecká bomba, pri ktorej bol Tito 9. júna 1943 ťažko zranený.5 Potom bol čoskoro 
dvakrát ranený aj Dedijer a v dôsledku toho oslepol na jedno oko. Následne ho povýšili 
na plukovníka a poslali na liečenie do Neapola a Káhiry. Na Titovu základňu na ostrove 
Vis sa vrátil v roku 1944.

Po vojne sa Dedijer venoval historickým výskumom, pričom písal ako o prvej, tak 
aj o druhej svetovej vojne, predovšetkým o národnooslobodzovacom boji národov 
Juhoslávie. Prednášal aj na univerzitách vo Veľkej Británii, USA a v škandinávskych 
krajinách. Ale ešte predtým, ako došlo v roku 1955 k urovnaniu konfliktu Tita s novým 
sovietskym vedením, Dedijera, ktorý bol členom Zväzu komunistov Juhoslávie, z radov 
komunistickej strany vylúčili. Mal totiž vždy povahu rebela. Dokonca ho postavili aj pred 
súd a odsúdili na šesť mesiacov väzenia za nepriateľskú propagandu proti Juhoslávii. 
Potom odišiel do Veľkej Británie a USA. Ani tam mu jeho osobné vlastnosti nedožičili 
pokojnú prácu v oblasti historických výskumov (partizánska vojna v Juhoslávii) a keď sa 
zapojil do Russellovho tribunálu, ktorý sa zaoberal americkou vojnou vo Vietname, po 
vycestovaní z USA mu istý čas odopierali opätovný vstup do krajiny.

Okrem Sarajeva a partizánskej vojny sa Dedijer zaoberal v niekoľkých knihách aj 
Titovou biografiou a za významný dvojdielny Titov životopis (1980, 1981) dostal aj 
značný, vyše polmiliónový honorár v dolároch, ktorý venoval ako základinu dobročinným 
nadáciám. Významným Dedijerovým činom bolo (spolu s Karlom Jaspersom, Juliusom 
Augustom kardinálom Döpfnerom a Rusom Melnikovom) aj založenie Inštitútu pre 
výskum dejín nacionálneho socializmu v Západnom Berlíne.6 Dedijer zomrel v Rhinebecku 
(USA) v roku 1990 a želal si byť pochovaný vedľa svojich synov Borivoja a Branimira 
v Ľubľane, hlavnom meste Slovinska. Jeho životné osudy akoby charakterizoval jeho 
výrok zo šesťdesiatych rokov: „Je ťažké byť Srbom, ale aké krásne!“7

Pokiaľ ide o jeho monografiu o Sarajeve, veľmi dôkladne sa na ňu pripravoval. 
Viac ako desať rokov sa venoval výskumu v rôznych archívoch a knižniciach a dostal 
sa aj k dovtedy neznámym dokumentom. O rozsahu jeho výskumu svedčí aj to, že 
poznámkový aparát vo vydaní Dedijerovho Sarajeva z roku 2014 má 142 strán (s. 835 – 
977); v slovenskom vydaní z roku 1969 boli poznámky na 72 stranách (s. 551 – 623) – to 
zároveň ukazuje rozsah rozšírenia a aj početné doplnky v treťom vydaní Dedijerovej 
knihy. Napriek tomu ani jeho monografia nebola a nie je posledným slovom pri skúmaní 
týchto zložitých problémov a ani jeho dielo nie je bez nedostatkov a chybičiek ako 
faktografických, tak aj interpretačných. To však veľký význam jeho obsiahlej monografie 
ani dnes, po viacerých desaťročiach, neznižuje.

V Dedijerovej knihe sú okrem analýz politického vývoja na Balkáne a vzťahov Srbska 

5 Do sovietskej kampane proti Titovi sa po rozchode Stalina a Tita v roku 1948 zapojil na pokyn 
sovietskeho diktátora aj „spisovateľ“  propagandista Rovinskij. Ten pod pseudonymom Orest 
Maľcev napísal román Juhoslovanská tragédia, v ktorom tvrdil, že Olga bola agentkou gestapa. 
V skutočnosti bol však autorom masovo vydanej knihy Vladimír Gurević. Online: http://www.
ljpoisk.ru/archive/3270692.html.
6 Vladimir Dedijer. In Der Spiegel, 1969, č. 3.
7 BINDER, David. Vladimir Dedijer, Tito Biographer And Partisan Fighter, Dies. In The New 
York Times, December 4, 1990.
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a RakúskoUhorska vykreslené aj portréty viacerých aktérov spojených so sarajevskými 
vraždami, tejto závažnej historickej udalosti – následníka trónu Františka Ferdinanda d’ 
Este, plukovníka Dragutina Dimitrijevića, Gavrila Principa a mnohých ďalších. Nevedno, 
či je pravda to, čo o Dedijerovi napísal časopis Der Spiegel: ako malé dieťa vraj sedel 
na kolenách plukovníka Dragutina Dimitrijevića – Apisa, ktorého pôsobením, spojením 
s atentátnikmi a aj jeho tragickým osudom sa neskôr ako vedec zaoberal. Možno aj tento 
osobný vzťah, aj keď si Dedijer toto celkom iste nemohol pamätať, ho neskôr priviedli 
k vážnemu záujmu o sarajevský atentát a osudy Dimitrevića. Vo svojom diele o atentáte 
sa nemohol vyhnúť ani nekorektnému súdnemu procesu v Solúne v roku 1917 a napokon 
tragickému záveru života Dimitrijeviča pred popravčou čatou.

V dňoch 20. marca – 9. júna 1917 súdili v Solúne, kde bol vtedy Hlavný štáb srbskej 
armády bojujúcej na macedónskom fronte,8 príslušníkov tajnej srbskej organizácie 
„Zjednotenie alebo smrť“, známej aj pod názvom „Čierna ruka“, ktorej členovia 
stáli – spolu s členmi organizácie „Mladá Bosna“ – za atentátom na rakúskouhorského 
následníka trónu Františka Ferdinanda d’ Este a jeho manželku Žofiu Chotkovú, 
vojvodkyňu z Hohenbergu. Proces sa konal z dôvodu obvinenia plukovníka generálneho 
štábu Dragutina Dimitrijevića, ktorého zatkli 28. decembra 1916,9 z prípravy atentátu na 
srbského následníka trónu princaregenta Alexandra I. Karadjordjevića. Atentát sa mal 
údajne odohrať pri Ostrove 11. septembra 1916 o sedemnástej hodine, keď sa Alexander 
vracal z frontu. Hoci sa Dimitrijevićovi žiadna účasť na pokuse o atentát nedokázala, 
jeho spoločník Rade Malobabić ho po mučení srbskou políciou z jeho prípravy obvinil, 
aj keď si tým sám pripravil aj vlastnú tragédiu. Na konci zinscenovaného súdneho 
konania boli prísne rozsudky a následná poprava troch obvinených: Dimitrijevića, 
majora delostrelectva Ljubomira Vulovića10 a rakúskouhorského občana, ktorý sa ako 
dobrovoľník prihlásil do srbskej armády, Rade Malobabića.11 Spolu s nimi 5. júna odsúdili 
ešte Milovana Milovanovića, Radoje Lazića, Čedomira Popovića, Kostu Tucakovića, 
Velimira Vemića a Bogdana Radenkovića. Vyšší vojenský súd čiastočne rozsudky zmenil 
a regent Alexander niektorých odsúdených omilostil.12

Veľké podozrenie a najrôznejšie dohady u súčasníkov vyvolávali okolnosti procesu, 
ktorý prebiehal tajne za zatvorenými dverami bez prístupu verejnosti. Na súde sa 

8 Po sérii porážok v októbri a novembri 1915 sa srbská armáda vydala na ťažký ústup cez 
albánske hory k moru. Len necelým 100 tisíc srbským vojakom a niekoľkým tisíckam českých 
a slovenských zajatcov a dobrovoľníkov sa podarilo dostať k moru, kde ich spojenci nalodili 
a previezli na ostrov Korfu. Tam sa Srbi a českí a slovenskí príslušníci po čase znovu sformovali 
a zapojili do bojov na macedónskom fronte, resp. odišli do Odesy a Francúzska.
9 Plukovník srbského generálneho štábu Dragutin Dimitrević (1877 – 1917) bol v roku 1903 
jedným zo strojcov atentátu na kráľa Alexandra Obrenovića a jeho manželku Dragu. Ako uvádza 
Ottův slovník naučny „jeho nezkrotný temperament vedl ho 1911 k osnování tajné organisace, 
’Ujedinjenje ili Smrt’. Za světové války, v níž byl náměstkem náčelníka štábu III. armády, se ocitl 
v podezření, že zosnoval atentát na vladaře Aleksandra (1916). In Ottův slovník naučný nové doby. 
Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému, II/1, Praha : J. Otto, 1932, s. 121. Organizácia, 
ktorú premenovali Rakúšania na Čiernu ruku, vznikla vlastne ako protest proti oficiálnej politike 
srbskej vlády, ktorá odmietla podporovať terorizmus v Macedónsku, patriaceho vtedy ešte pod 
tureckú zvrchovanosť. Tamže, I/2, Praha : J. Otto, 1931, s. 1031.
10 Ljubomir Vulović (1876 – 1917), major delostrelectva. Súdili ho spolu s Dimitrijevićom 
a Malobabićom a popravili pri Solúne 26. júna 1917.
11 Rade Malobabić (1881 – 1917), vo vlastizradnom procese v Záhrebe ho v roku 1909 odsúdili 
na 5 rokov väzenia, ale už v roku 1910 sa dostal na slobodu. V roku 1911 ho pre Dimitrijevića 
naverboval major Dimitrij Pavlović. Súdili ho spolu s Dimitrijevićom a Vulovićom a spolu s nimi 
aj popravili pri Solúne 26. júna 1917.
12 DEDIJER, ref. 1, s. 492493.
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neviedli stenografické záznamy, rozhodnutia sa neprijímali v dôsledku argumentov 
a protiargumentov obžaloby a obhajoby, ale pod priamym nátlakom srbského vedenia.13 
Tieto fakty viedli už súčasníkov a aj prvých historikov, politikov a publicistov, ktorí sa 
solúnskym procesom zaoberali, k podozreniam, že išlo o zmanipulovaný proces, pri 
ktorom boli porušené všetky zásady pre objektívne súdne konanie a už v prvej polovici 
20. rokov sa v kritických poznámkach o procese objavili prvé požiadavky na jeho revíziu. 
Napríklad Robert William SetonWatson už v roku 1925 a znovu v roku 1930 napísal, že 
„soluňská aféra (tak jako sarajevská vražda, s níž ji spojuje neblahá postava ’Apisova’) 
zůstanou navždycky skvrnou na jihoslovanském sjednocovacím hnutí“.14

Dedijer sa solúnskym procesom zaoberal z hľadiska informácií, ktoré Dimitrijević 
poskytol pri vypočúvaní, a aj svojimi osobnými listami predsedovi súdu, regentovi 
Alexandrovi a kráľovi Petrovi I (s. 672 – 677, 687 – 689). Tajná správa s obsahom Apisových 
výpovedí o sarajevskom atentáte bola zo súdnych spisov vyňatá. Mal ju vo svojom 
trezore regent Alexander I. až do svojho zavraždenia v Marseille v roku 1934, potom 
bola v juhoslovanskom štátnom archíve. Tam ju našli nacistické okupačné orgány 
v roku 1941 a odviezli do Nemecka. Materiál sa vrátil do Juhoslávie po skončení druhej 
svetovej vojny a prvýkrát ho publikovali v roku 1953 po obnovení solúnskeho procesu 
s Dimitrijevićom a spol. Najvyšším súdom Srbskej republiky.15 Z podnetu vtedajšieho 
juhoslovanského ministra vnútra Alexandra Rankovića16 došlo vtedy k revízii solúnskeho 
súdneho konania, v rámci ktorej Dimitrijevića a jeho druhov rehabilitovali.17 Dimitrijević 
až do konca tvrdil, že je nevinný a neusiloval sa o život regenta Alexandra I., naopak, on 
ho dostal „hore“. Alexander bol totiž až druhým synom kráľa Petra I.; prvým bol Djordje, 
ktorý mal byť regentom, ale vplyvom Dimitrijevića ho kráľ Peter I. odsunul na vedľajšiu 
koľaj a regentom sa stal jeho druhorodený syn Alexander.18

Najnovšie – posmrtné vydanie Dedijerovej práce bude ešte dlho základným dielom pre 
každého historika, ktorý sa bude sarajevským atentátom, začiatkom prvej svetovej vojny 
a aj solúnskym procesom v roku 1917 zaoberať. Ani do našej súčasnosti sa nepotvrdili rôzne 
konšpiračné teórie a fantastické hypotézy o zapojení tajných služieb Ruska, Francúzska 
a Veľkej Británie, ani dohady o účasti niektorých dvorských a politických kruhov 
v Belehrade, vo Viedni, Budapešti ani v Berlíne, ani boľševikov, slobodomurárov atď. do 
atentátu, hoci všetky vymenované miesta alebo zložky, či aspoň niektorí ich príslušníci, 
mohli mať celkom dobré dôvody pre odstránenie rakúskouhorského následníka trónu. 
Napriek rozsiahlym propagandistickým kampaniam rakúskej, maďarskej a nemeckej 

13 PISAREV, Jurij Alexejevič. Rossijskaja kontrrazvedka i tajnaja serbskaja organizacija 
„Čornaja ruka“. In Novaja i novejšaja istorija, 1993, č. 1, s. 2335, 24.
14 SETONWATSON, Robert William. Sarajevo. Studie o vzniku Veliké války. In Z války 
a revoluce. Sbírka pamětí, studií a dokumentů, svazek druhý (red. Jaroslav Werstadt). Praha : 
Melantrich, 1930, s. 13, 154, 157.
15 MAKAROV, ref. 2, s. 121.
16 Generálplukovník Alexander Ranković (1909 – 1983), juhoslovanský politik srbského pôvodu, 
zastával rôzne štátne a stranícke funkcie, v rokoch 1946 – 1953 bol ministrom vnútra. V roku 1966 
ho zbavili funkcie a vylúčili zo Zväzu komunistov Juhoslávie.
17 ŽIVANOVIĆ, Milan. Solunski proces 1917. Beograd 1955, McKENZIE, David. Apis. The 
Congenial Conspirator. The Life of Colonel Dragutin T. Dimitrijević. New York: Columbia 
University Press, 1989. ISBN 0880331623. MAKAROV, ref. 2, s. 99, 120121.
18 Dimitrijević údajne pripravoval Djordjeho otrávenie. Podľa Dedijera však Djordjeho 
odsunuli do pozadia nie na základe Dimitrijevićových intríg, ale po tom, ako zomrel Djordjeho 
sluha Kolaković, ktorého údajne Djordje kopol do brucha. Djordje sám poslal potom srbskému 
premiérovi Stojanovi Novakovićovi 25. marca 1909 list, v ktorom sa zriekol svojich práv na trón. 
DEDIJER, ref. 1, s. 471.
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tlače sa dodnes ničím nepotvrdilo, že srbská vláda bola zapojená do organizovania 
atentátu a ani to, že by mala nejaké podrobné informácie o ňom. Z toho hľadiska bolo 
vážnou politickou, taktickou aj psychologickou chybou, že srbský premiér Nikola Pašić 
a jeho vláda dlho mlčali, a to nielen v rokoch 1914 – 1918, ale dokonca aj v dvadsiatych 
rokoch, keď sa objavili rôzne nepodložené tvrdenia aj z radov niektorých bývalých 
srbských politikov (Ljuba Jovanović). Svojho času to už Robert SetonWatson výstižne 
charakterizoval, keď napísal, že „zdá se, že není podobného příkladu v dějinách vlády, 
která byvši obžalována z těžkých zločinů, tvrdošíjně mlčí po jedenáct let přes všecky výzvy 
přátel i nepřátel a prostě dává šňupku veřejnému mínění vzdělaného světa“.19 Pašić sa 
obmedzil len na vyhlásenie pred svojimi spolustraníkmi, že ak Jovanović tvrdí, že vláda 
o prípravách atentátu vedela, tak klame. A to bolo z hľadiska medzinárodnej verejnosti 
a verejnej mienky naozaj málo.

Dedijerov hlavný záver, že atentátnici neboli napojení ani na srbské oficiálne miesta, 
ani neboli len slepým nástrojom srbskej tajnej organizácie Zjednotenie alebo smrť, 
hoci tá ich zásobila zbraňami a pumami a aj vycvičila (major Vojislav Tankosić), ale 
ich pohnútky pre tento krvavý a z hľadiska dneška aj odsúdeniahodný teroristický čin 
vychádzali z dobového kontextu a z revolučných snáh bosenskej mládeže, usilujúcej 
sa o juhoslovanskú jednotu, si stále zachováva svoju platnosť a už sotva bude niekedy 
radikálne opravený. Je však veľká škoda, že toto vydanie Dedijerovej monografie dopĺňajú 
veľmi nekvalitné fotografické prílohy (s. 1005 – 1111). V treťom vydaní Dedijerovej 
monografie sa však už s konečnou platnosťou spresňuje totožnosť zatýkaného v deň 
atentátu v Sarajeve, ktorého staršie práce označovali raz za Gavrila Principa a raz za 
Nedeljka Čabrinovića. V skutočnosti je na známej fotografii uchovávanej v múzeu 
v Sarajeve zatknutie Ferdinanda Vera, Principovho známeho (s. 1008).

 Ferdinand Vrábel

SIDOR, Karol. VATIKÁNSKY DENNÍK III. (1. JANUÁR 1942 – 27. OKTÓBER 1942). 
Martin : Matica slovenská, 2015, 333 s. ISBN 9788081281556.

Po troch zväzkoch denníkov Karola Sidora z dielne Ústavu pamäti národa prebrala 
štafetu vo vydávaní písomnej pozostalosti tohto slovenského politika Matica slovenská, 
ktorá roku 2015 uviedla na knižný trh štvrtý diel denníkov. Po období zachytávajúcom 
roky 1930 – 1939 (I. diel); období od 17. júna 1939 do 11. júla 1940 (II. diel) a období 
od 12. júla 1940 do 31. decembra 1941 (III. diel) sa k čitateľovi dostávajú Sidorove 
zápisky a autentické dobové komentáre k jednej z najkľúčovejších etáp vnútorného 
vývoja slovenského štátu.

Denníky sú ako prameň súkromnej povahy prirodzene len subjektívnym súhrnom 
faktov minulosti. Vydanie „nových“ Sidorových zápiskov možno napriek tomu označiť 
za záslužný počin. Nielen preto, že edované pramene majú nadčasovú hodnotu, ale 
hlavne z dôvodu Sidorovho bezškrupulózneho vyjadrovacieho štýlu, ktorý neošacuje do 
diplomatických formuliek. K. Sidor je priamy, nekompromisný, píše to, čo si aj skutočne 
myslí, rozdáva jedovaté poznámky na všetky strany, dokonca boxuje i do vlastných 
partajných kolegov. Text denníkov musí kriticky uvažujúcemu čitateľovi nabúrať 
predstavu o priam rozprávkovom súboji „dobrých konzervatívcov“ a „zlých radikálov“ 
v štruktúrach Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (ak takú predstavu náhodou mal). K. 
Sidor na konkrétnych príkladoch poukazuje na fakt, že za fasádou národne, kresťansky 

19 SETONWATSON, ref. 14, s. 158.
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a sociálne sa tváriacej politiky sa skrýva rumovisko, kde vládne len zákon silnejšieho 
a taktnosť, kolegialita a tímovosť tam nemajú miesto. Inými slovami, politiku (a to 
i v rámci jednej strany!) prezentuje v jej skutočnej podobe ako zápas o vplyv pretkaný 
osobnou linkou, kamarátstvami a nepriateľstvami, od ktorého vedie priama cesta ku 
zdrojom, či na rovinu povedané – ku korytu s kapitálom. Sidorova evidentná frustrácia, 
ktorú si v denníkoch vybíja, je o to dôraznejšia, že po 14. marci 1939 bol ako persona non 
grata pre Nemcov navzdory všetkým predpokladom vyšvihnúť sa do najvyšších vládnych 
funkcií od domácej politiky odstrihnutý a odposlaný do politického „vyhnanstva“, do 
služieb vyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Vynútené odpojenie z domáceho 
diania si vybralo svoju daň na Sidorovom hyperkriticizme vo vzťahu k niektorým osobám 
z jeho niekdajšieho okruhu, ktorý sa nedá prehliadnuť.

K. Sidor, poznačený vlastnými sklamaniami z politiky a z ľudí, vyfarbuje profily 
niektorých ľudáckych politikov vskutku bez zábran. Prezidenta Jozefa Tisa reflektuje ako 
kariérneho oportunistu bez skutočného vlastného názoru, ktorý len „ohýba chrbát“ tak, 
aby si udržal funkciu a pre ktorého bola politika vždy prvoradejšia než kňazské poslanie. 
Minister vnútra a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach si to spoločne s J. 
Tisom od K. Sidora „vyžiera“ najviac. K. Sidor o ňom píše ako o „zlom človeku“, ako 
o prízemnom a kriklúnskom amatérovi, ktorý na vysoké štátne posty odborne ani ľudsky 
nedorástol. V podobnom duchu sa autor denníkov vyjadruje o ďalších viac či menej 
známych postavách z vtedajšej politiky. Za najdôležitejší prínos týchto komentárov, 
hraničiacich s invektívami, sa dá považovať fakt, že Sidor príkladne vyvrátil mýtus 
o pevnej štruktúre tzv. konzervatívneho a radikálneho krídla HSĽS, poukázal na hlboké 
osobné a ľudské rozpory v ľudovej strane, doslova klanové praktiky jej fungovania, pre 
verejnosť neviditeľné zákulisné intrigy a slepé prahnutie ľudákov po moci nie ako po 
prostriedku, ale cieli samom osebe.

Popri všedných dňoch, vykresľujúcich každodenný život vyslanca a jeho najbližších, 
rámcovaný pracovným vyťažením, malými výletmi do okolia Ríma, cestami do 
Bratislavy a spoločnými posedeniami v kruhu krajanskej komunity, K. Sidor venuje 
pomerný priestor aj „veľkým“ udalostiam roku 1942. Pre historika je cenné, že K. Sidor sa 
vyjadruje i na margo udalosti „číslo jeden“ – ku riešeniu židovskej otázky na Slovensku. 
Židov sa obzvlášť nezastáva, skôr pomyselne krúti hlavou nad technickou nemožnosťou, 
ako mu to oznámil Konštantín Čulen 9. marca 1942, všetkých slovenských Židov 
„kolonizovať do Galície“ (rozumej deportovať do oblasti Haliče). K. Sidor pomerne 
detailne píše o okolnostiach (ne)reagovania slovenskej vlády na nótu vatikánskeho 
štátneho sekretariátu zo 14. marca 1942, ktorá deklarovala úzkostlivé znepokojenie 
nad pripravovanými transportmi do okupovaného Poľska. Svoj postoj ku drastickému 
riešeniu židovskej otázky a ohľadom preverenia pravdivosti chýrov rozširovaných vo 
Vatikáne (ako sa ukázalo, pravdivých), veľavravne vyjadril nasledovnými slovami: 
„Brániť židov nebudem, len sa dozviem, či sú pravdivé údaje v nóte, a donesiem odpoveď 
vlády na obe nóty Vatikánu… Samú vec vysťahovania židov zo Slovenska pokladám za 
veľmi nešťastlivú. Poľsko patrí Poliakom a nie slovenským židom. Popri Nemcoch ešte aj 
my v ich dome chceme rozkazovať a usadiť im tam do 100 000 židov, ktorých oni nevolali 
a ktorí – keď zvíťazia Angličania – dobehnú k nám naspäť… Msgr. Tiso asi toto všetko 
prehltne a bude pri tom asistovať. Ak by sa ozval, na to asi čaká Tuka a Mach, udajú 
ho v Berlíne, poštvú ľud proti nemu a pôjde von z prezidentského paláca. On tiež národ 
zachraňuje, preto podpíše všetko a strpí všetko, len aby sa na mieste udržal… Dnes sa 
židia iste modlia, aby Rusi vyhrali. Ak ich dajú do miest Ukrajiny, pomaly ich vystrieľajú 
raz Nemci a raz Rusi. Život je život, aj keď je židovský… Teraz ide o holé životy ľudí, ktorí 
sa narodili židmi. Boh ich trpí a my ich nechceme?“
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V Sidorovom postoji k slovenskému podielu na tragédii Židov sa prelínali viaceré 
charakteristiky jeho vnútorného presvedčenia, ktoré vyplývajú z textu denníkov: 
pretrvávajúce polonofilstvo, ľahostajnosť k Židom, skepticizmus voči nemeckému 
víťazstvu vo vojne, ale aj predvídavosť správania slovenských politických elít vo vážnych 
situáciách a potreba vyjadriť vlastnú mienku ku každej vnútropolitickej záležitosti.

Z dikcie textu, ako ukazujú zápisky v temer každom jednom mesiaci roku 1942, je 
taktiež zjavné, že Sidorovi sa za domácou pôdou cnelo a nič si neželal viac než návrat na 
Slovensko, hoci na svoje rímske pôsobisko sa vyslovene nesťažuje. Neustále pripomína 
svoju žijúcu popularitu a znechutenie verejnosti zo smerovania Slovenska pod vedením 
vtedajšej vlády. Denníkové zápisky sú tak súčasne i zrkadlom do duše politika a človeka, 
ktorý je skalopevne presvedčený o svojich kvalitách a o tom, že by kormidlom slovenskej 
politiky dokázal točiť lepšie ako Tisova garnitúra. Sidor však pritom len málokde ponúka 
alternatívne riešenie, jeho kritika je viac impulzívna než konštruktívna a niekedy prepadá 
až do chronických výpadov, determinovaných predovšetkým vlastným domnelým 
nedocenením a zakomplexovanosťou negatívnymi skúsenosťami (tu je namieste rečnícka 
otázka, či by domáce dianie videl rovnako kriticky aj v tom prípade, keby po 14. marci 1939 
zotrval vo vrcholovej domácej politike a stal sa súčasťou ľudáckeho „mainstreamu“…).

Vatikánsky denník III, ktorý je prepisom 16., 17. a 18. zošita zo 42 denníkov Karola 
Sidora, do tlače redakčne pripravil František Vnuk. F. Vnuk denníkové texty doplnil 
o úvod a poznámky pod čiarou. Poznámkový aparát nie vždy zodpovedá vedeckým 
štandardom. V niektorých biografických medailónoch a sprievodných komentároch si 
editor neodpustil celkom zbytočné konštatovania, nevyhol sa reprodukovaniu niektorých 
vžitých mýtov (napr. tvrdenie o údajných 9 000 výnimkách pre Židov vydaných 
prezidentom J. Tisom) a uplatnil miestami do očí udierajúci selektívny prístup vo vzťahu 
k relevantným a irelevantným faktom V medailóne Stanislava Mečiara pod čiarou úplne 
obišiel jeho aktívne angažovanie sa v radoch Hlinkovej gardy a národnosocialistického 
tábora Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, no nezabudol vyzdvihnúť zásluhy na 
postavení sochy Martina Kukučína v Punta Arenas. Na inom mieste v súvislosti s chýrmi 
okolo osudu prvých židovských žien vyvezených zo Slovenska lakonicky prízvukuje, 
že Nemci ich v rozpore s tradovaným správami nevyužívali na prostitúciu, avšak o ich 
trpkých osudoch v koncentračnom tábore mlčí.

Ako polovičaté či odborne nepriechodné sa javia taktiež mnohé Vnukove vysvetlenia 
týkajúce sa zahraničnej politiky, ktorú Sidor často komentuje. To isté platí o sprievodných 
komentároch k vtedajšiemu dianiu, ktoré autor denníkov spomína heslovito, neúplne, 
nerozvláčne a so svojím dodatkom, reprezentujúcim jeho vlastný pohľad na vec alebo 
o rôznych neoverených domnienkach a odhadoch vývoja situácie. V poznámkach by sa 
žiadalo doplniť, ako sa Sidorove predpoklady naplnili, či vo svojich úvahách vynikal 
štátnickou predvídavosťou alebo, naopak, skôr strieľal slepými nábojmi, podobne ako 
jeho rival Jozef Tiso.

Odhliadnuc od toho Sidorove denníky predstavujú významný prameň k dejinám 
slovenskej politiky, diplomacie a spoločnosti v období druhej svetovej vojny. Do dejín 
Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 vnášajú osobný pohľad súčasníka, ktorý bol 
ich spolutvorcom a obohacujú ich o pozoruhodné detaily spoza opony politického diania, 
o ktorých sa archívne pramene nezmieňujú.

 Anton Hruboň
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ANOTÁCIE, GLOSY
BREZINA, Peter a kol. PRVÁ 

SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE. Skalica 
: Záhorské múzeum v Skalici, 2015, 176 
s., pramene a literatúra, fotografie v texte. 
ISBN 9788085446845.

Sté výročie prvej svetovej vojny sa sta
lo impulzom pre viacero podujatí aj na 
Slovensku. Usporadúvajú sa prednášky, 
výstavy a dochádza aj k vydávaniu publiká
cií na túto tému. Po regionálnej publikácii 
o prvej svetovej vojne a Liptove (spolu so 
zoznamom československých legionárov 
z Liptova) pripravil na vydanie Peter Bre
zina s kolektívom podobnú publikáciu pre 
región Záhorie. Už pri príprave pu blikácie 
vydalo Záhorské múzeum v Skalici 
výzvu v rámci celoeurópskej iniciatívy 
zdokumentovať a zdigitalizovať zachované 
predmety, fotografie a písomný materiál, 
ktorý sa ešte nachádza v rodinách potomkov 
vojakov z prvej svetovej vojny. Na výzvu 
reagovalo zo Záhoria viac ako päťdesiat 
rodinných príslušníkov a zbe rateľov, ktorí 
zasielali dokumentáciu poštou, elektronicky 
alebo ju prinášali aj osobne. Dovedna bolo 
takto získaných viac ako 1 300 fotografií, 
280 dokumentov (listy, karty poľnej poš
ty, pamätné listy, vojenské priepustky, do
klady atď.) a zaznamenali sa aj osobné 
príbehy a zapožičalo sa 280 trojrozmerných 
predmetov (súčasti výzbroje a výstroja, vy
znamenania, upomienkové a propagačné 
predmety, dobová tlač atď.).Všetky tieto 
predmety sa využili aj pri spracúvaní 
publikácie o prvej svetovej vojne a Záhorí.

Tejto téme sa dlhodobo venoval počas 
svojej aktívnej činnosti v Záhorskom mú
zeu v deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia historik Peter Brezina. Bol aj jed
ným z kurátorov výstavy o prvej svetovej 
vojne v roku 2014 a spolu s kolektívom 
pripravil do tlače aj knihu Prvá svetová 
vojna a Záhorie.

Prvé stránky publikácie približujú čitate
ľovi situáciu v predvečer vypuknutia vojny 

a súvislosti sarajevského atentátu, potom 
mobilizáciu, perzekúciu slovenských ná
rodovcov a ďalšie podrobnosti (s. 5 – 15). 
O jednotkách, v ktorých Záhoráci bojovali 
a o ich frontovej účasti sa píše na stránkach 16 – 
21. Nasleduje smutná kapitola o vojnových 
cintorínoch, úmrtných oznámeniach a vojen
ských lazaretoch (s. 21 – 32). Sem je začle
nená časť aj o vyznamenaniach (s. 23 – 28). 
Nasleduje kapitola o regióne Záhorie vo 
vojnovom období (1914 – 1918) vrátane 
časti o zajatcoch a zajateckých barakoch na 
Záhorí a napokon časť Legionári (s. 52 – 91). 
Publikáciu uzatvárajú príbehy jednotlivcov – 
vojakov, legionárov i zajatcov zo Záhoria (s. 
92 – 170).

Kolektív Záhorského múzea v Skalici 
pripravil podrobnú a prehľadnú publikáciu, 
v ktorej sa publikujú po prvýkrát aj no vé 
dokumenty a aj súhrnný pohľad na legio
nárov zo Záhoria.

V publikácii mohli byť aj aspoň stručné 
zmienky o niektorých zaujímavých pomní
koch padlým v prvej svetovej vojne na 
Záhorí. Napríklad v Jablonici, Kuklove či 
v Popudinských Močidlanoch.

V obci Jablonica sa nachádza na Sloven
sku ojedinelý pomník padlých v prvej sveto
vej vojne. Ústredným motívom pomníka 
je Ježiš Kristus stojaci v člne a dvaja vo
jaci, jeden ležiaci ranený, alebo mŕtvy vo
jak a druhý kľačiaci nad ním. O tomto na
ozaj zvláštnom pomníku nie je, žiaľ, nič 
bližšieho známe a pomník nie je ani zapísaný 
do zoznamu pamiatok na Pamiatkovom 
úrade Slovenskej republiky v Bratislave. 
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 
v hesle Jablonica nič o pomníku neuvádza. 
V monografii obce vydanej v roku 2002 sa 
o pomníku píše, že „námet na vytvorenie 
sochy ’Ježiš zachraňuje topiacich sa’ 
čerpali neznámi kamenári zo Sliezska z Bi-
blie“. Túto domnienku nemožno ničím do
kázať. V evanjeliu sv. Lukáša, 8, 22 – 25 sa 
o utíšení búrky na mori píše toto: „V istý 
deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; 
a povedal im: ’Preplavme sa na druhý 
breh jazera.’ I odrazili od brehu. Ako sa 
plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila 
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taká víchrica, že sa im naberala voda a bo-
li vo veľkom nebezpečenstve. Pristúpili 
k nemu a zobudili ho slovami: ’Učiteľ, 
učiteľ, hynieme!’ On vstal, pohrozil vetru 
a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo 
ticho. 25 A im povedal: ’Kde je vaša viera? 
A oni si so strachom a údivom hovorili: 
’Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru 
i vode a ony ho poslúchajú?“ Ale Kristus 
na jablonickom pomníku ani nehrozí vo
dám a ani nezachraňuje topiacich sa, skôr 
je to u neho akési upokojujúce gesto. 
Možno skôr predpokladať, aj keď je 
to tiež len hypotéza, že umelci mali na 
mysli podvedome narážku na prievozníka 
známeho zo starogréckych bájí. Podľa jed
nej z nich na podzemnej rieke Acherón 
(niekedy sa uvádza aj rieka Styx) preváža 
smrteľníkov prievozník Chárón „z brehu 
života na breh smrti“. Postava Ježiša Krista 
je tu však zároveň aj prísľubom vzkriesenia.

Pomník padlým v Kuklove pomohli 
svojimi finančnými príspevkami postaviť 
rodáci z obce, ktorí sa vysťahovali do 
Ameriky. Na pomníku sa spájajú svetské 
motívy s cirkevnými. Vojak, lúčiaci sa 
s manželkou a dieťaťom, ukazuje na 
Ukrižovaného a text to vysvetľuje slovami: 
„Tomuto Kristu vás porúčam“. Na pomníku 
je okrem nápisu Na pamiatku vo svetovej 
vojne padlým hrdinom založili z milodarov 
roku 1927 občania Kuklovskí a Za pomoci 
našich amerických bratov aj toto poetické 
vyjadrenie hrôz vojny: „Ďaleko od rodných 
chát v cudzine večný sen sníme, otcovia, 
manželia, bratia a synovia, deti bo zloba 
vojny nás nevinných v ohni a dyme nevoľne 
pohnala v predčasnú smrť za obeti.“

Veľmi zaujímavý pomník obetiam prvej 
svetovej vojny sa nachádza v Močidlanoch, 
časti obce Popudinské Močidlany. Na 
pomníkoch sa často objavujú nielen sú
časti vojenského výstroja – prilby, plná 
poľná, opasok s „patróntaškami“, novším 
výrazom sumkami na náboje, ale aj rôzne 
zbrane alebo munícia – najčastejšie sú 
to pušky, bodáky a meče, ale niekedy je 
pomník doplnený aj delovými strelami, 
reliéfmi diel alebo guľometov a podobne. 

V Močidlanoch má vojak na opasku za
vesenú aj ojedinelú rekvizitu, ktorú na 
iných pomníkoch nenájdeme, alebo sa 
vyskytuje len zriedka – plynovú masku. 
Žiaľ, v prvej svetovej vojne si na niektorých 
úsekoch frontov na východe aj na západe 
(najznámejšie je belgické mesto Ypres) 
museli vojaci vytrpieť aj útoky otravnými 
plynmi ako boli chlór, fosgén a horčicový 
plyn (yperit). Spočiatku ani neboli vyba
vení ochrannými maskami, tie sa do fron
tových línií dodávali až dodatočne. Mnohí 
vojaci zasiahnutí chemickými bojovými 
látkami zomierali okamžite, iní v krutých 
bolestiach umierali aj niekoľko dní až 
týždňov. Z 15 000 zasiahnutých vojakov, 
pri ich prvom použití, vtedy zahynula asi 
jedna tretina. Vysokú úmrtnosť malo na 
svedomí absolútne prekvapenie v radoch 
dohodových vojakov (Francúzov, Britov 
a Kanaďanov na západe a Rusov na vý
chode), ktorých otravnými plynmi napadli 
Nemci. Bez ochranných pomôcok boli 
bezbranní a zakrývanie očí, nosa a úst 
navlhčenými vreckovkami im nemohlo 
pomôcť. Chemické zbrane použili aj štáty 
Dohody – Francúzsko, Veľká Británia aj 
Rusko. Keďže chemické zbrane Ženevská 
konvencia z roku 1907 zakazovala, je 
charakteristické, že obe strany tvrdili, že 
otravné látky nepoužili ako prvé, ale len 
ako odvetu.

 Ferdinand Vrábel

KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří. T. G. 
MASARYK A JEHO C. K. PROTIVNÍCI. 
ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ AKCE 
ŽENEVSKÉHO OBDOBÍ V ZÁ PASE S RA-
KOUSKO-UHERSKOU DIPLOMACIÍ, ZPRA-
VODAJSKÝMI SLUŽBAMI A PROPA GANDOU 
(1915 – 1916). Praha : Karolinum, 2015, 364 s. 
ISBN 9788024630823.

V súvislosti so stým výročím prvej 
svetovej vojny a aj československej zahra
ničnej akcie sa dal očakávať zvýšený 
záujem historikov aj o doteraz menej 
spracované okruhy problémov uvedeného 
obdobia. Jedným z takých menej známych 



190

VOJENSKÁ HISTÓRIA

otázok je aj počiatok činnosti profesora 
Tomáša Garrigue Masaryka v exile. Autor
ská dvojica sa dôkladným archívnym vý
skumom zahraničných, hlavne rakúskych 
archívov, dobre pripravila na spracovanie 
témy, v ktorej nejde len o priblíženie poli
tických a spravodajských aktivít T. G. 
Ma saryka a jeho spolupracovníkov v tzv. 
ženevskom období čs. odboja, ale – a to 
treba zvlášť vyzdvihnúť – aj o rozbor 
činnosti jeho protivníkov, t. j. rakúsko
uhorského štátneho aparátu.

Je známe, že rakúskouhorské miesta 
venovali československému zahraničnému 
odboju a jeho čelným predstaviteľom, ale 
aj radovým členom, veľkú pozornosť už od 
samého začiatku. Svedčí o tom nielen tzv. 
„Album velezradcov“ (Hochverräterische 
Umtriebe von österrechischen Tschechen 
im Auslande. Praha 1916, 198 s.), zostavené 
pražským Policajným riaditeľstvom kon
com roka 1916 – jedna z kópií tohto 
materiálu sa nachádza aj v Slovenskom 
národnom archíve vo fonde Československé 
légie – ale aj materiály, ktoré rakúskouhor
skému ministerstvu zahraničných vecí 
zasielali rakúski diplomati zo Ženevy. 
Aj v materiáloch uhorského ministerstva 
vnútra, uložených dnes v Slovenskom 
národnom archíve, sa zachovali viaceré 
takéto hlásenia v kópiách. Autori preto 
rozdelili svoju monografiu do dvoch častí, 
ktoré analyzujú skúmanú problematiku 
z hľadiska oboch strán.

Časť venovaná T. G. Masarykovi a spol. 
približuje vzťah krajanských kolónií 
k Masarykovi, tlačové a propagandistické 
aktivity nášho zahraničného odboja, zloži
tosť Masarykovho postavenia vo vzťahu 
k Dohode v počiatočnej fáze jeho činnosti 
a takisto aj špionážnu činnosť v prospech 
Spojencov. T. G. Masaryk odišiel z Prahy 
18. decembra 1914 cez Viedeň do Ríma 
a potom do Švajčiarska. V prvej etape 
Masarykovej činnosti v exile, kam odišiel 
v decembri 1914, neskôr 3. septembra 
1915, za ním prišiel Edvard Beneš a kon
com roka 1915 sa k nim pridal aj M. R. 
Štefánik. Podľa Masarykových memoárov 

bola medzi nimi vzorná súčinnosť a za celý 
čas jeho zahraničného pobytu nevzniklo 
medzi nimi žiadne nedorozumenie. Čo
skoro sa okolo nich zoskupili oddaní 
a schopní spolupracovníci, oddaní veci 
boja za slobodu Čechov a Slovákov a za 
vytvorenie československého štátu.

Ženeva sa stala strediskom Masarykovej 
činnosti v januári – septembri 1915. Švaj
čiarsko sa hodilo pre zahraničnú akciu, lebo 
susedilo s priateľskými aj nepriateľskými 
štátmi a malo pomerne jednoduché spojenie 
s Prahou. V Ženeve a Zürichu sa dali kúpiť 
aj všetky potrebné knihy a denná tlač, mapy 
a ostatné pomôcky, ktoré v protirakúskej 
a protimaďarskej propagande boli veľmi 
dôležitými pomôckami. Ako poznamenal 
sám Masaryk, ktorý si z Prahy toho veľa 
vziať nemohol, aby nevzbudil podozrenie, 
čoskoro mal vo Švajčiarsku k dispozícii 
pomerne rozsiahlu vojnovú knižnicu. Vý
znamné bolo, že začali vychádzať aj orgány 
napomáhajúce zahraničnej akcii – revue 
Ernesta Denisa La nation Tchèque a Lev 
Sychrava začal v Annemasse vydávať no
viny Československá samostatnost. Už 
v polovici apríla 1915 odišiel Masaryk do 
Paríža a do Londýna, aby sa s pomermi 
oboznámil na mieste. V Londýne vypra
coval v máji 1915 prvé memorandum 
„Independent Bohemia“ pre britského 
ministra zahraničných vecí Edwarda Greya 
a po návrate do Zürichu a Ženevy už 
nasledovalo na Husovo výročie jeho prvé 
verejné vystúpenie proti RakúskoUhorsku. 
Keď vydali vyhlásenie Českého komitétu 
zahraničného 14. novembra 1915 bol už 
Masaryk v Londýne, ktorý bol bezpečnejší 
a ako jedno z hlavných miest Dohody aj 
vhodnejší pre čs. zahraničnú činnosť.

Druhá časť knihy sa zaoberá aktivitami 
rakúskouhorskej polície, diplomacie, kon
trarozviedky, cenzúry aj justície. Vo Viedni 
pozorne sledovali činnosť Masaryka a aj 
jeho „vypovedanie vojny Rakúsku“. Najprv 
chceli vo Švajčiarsku dosiahnuť zákaz pro
tirakúskej propagandy a rakúski špicli mu 
boli, ako aj jeho spolupracovníkom, všade 
v pätách. Vzniklo dokonca podo zrenie, že 
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chcú Masaryka odstrániť pros tredníctvom 
otrávenej bielizne. Vedúci činitelia čs. odbo
ja a ich spolupracovníci sa postupne učili 
konšpirácii a utajovaniu svojich aktivít, čo 
možno najdôslednejšie. Mali v tom aj úspe
chy a len občas sa podarili, aby do ich radov 
a činnosti nazrel aj nejaký nepriateľský 
agent. Postupne vzniklo prepojenie zahra
ničného a domáceho odboja v tzv. Maffii. 
Jej činnosť neskôr Beneš vysoko hodnotil 
s tým, že žiadna skutočná revolúcia nebola 
bez sprisahanectva a bez podzemných kon
špirátorskych činností a že je dobre, že naša 
revolúcia mala aj túto stránku, aj keď nebola 
dokonalá.

V záverečnej časti monografie je cenná 
komentovaná edícia najvýznamnejších 
dokumentov z tohto obdobia Masarykovej 
činnosti.

 Ferdinand Vrábel

ŠENKIRIK, Rastislav a kol. (ed.): 
VEĽKÁ VOJNA A BRATISLAVSKÁ ŽU-
PA. Zborník príspevkov z konferencie 
Bratislavského samosprávneho kraja. Bra
tislava : Bratislavský samosprávny kraj, 
2016, 111 s., fotografie v texte. ISBN 978
8097243326.

Medzi viaceré vedecké konferencie 
k 100. výročiu prvej svetovej vojny sa za
radilo aj podujatie Bratislavského samo
správneho kraja, Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky a Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratislave „Veľká vojna 
a Bratislavská župa“, ktoré sa uskutočnilo na 
jeseň roku 2014 na Zochovej chate v Modre. 
Z konferencie vydali teraz zborník, ktorý 
je dôkazom, že aj pri skromnom rozsahu, 
možno uverejniť prínosné príspevky, ktoré 
obohacujú poznanie.

Na konferencii odzneli viaceré zau jímavé 
príspevky renomovaných odbor níkov priná
šajúcich nové pohľady: Bra tislavská župa 
v politických plánoch Do hody a česko
slovenského zahraničného odboja (Dušan 
Kováč), Veľká vojna ako akcelerátor mo
dernizačných procesov v spoločnosti 
(Miroslav Marcelli), Ohrozenie z neba. 

Odraz 1. svetovej vojny v mestskom plá
novaní a architektúre Bratislavy (Peter 
Szalay), Prvá svetová vojna a výnimočný 
režim v Bratislave/Prešporku ako centre 
župy (Gabriela Dudeková, Ľudské straty 
Veľkej vojny na príklade Senca vo svetle 
vybraných prameňov (Gábor Strešňák), 
Tvorba architekta D. S. Jurkoviča v kon
texte Veľkej vojny (Dana Bořutová), Pom
níky I. svetovej vojny v Bratislavskej župe 
(Jaroslav Formanko) a ďalšie.

Objavné a doteraz málo známe infor
mácie uverejňuje vo svojej štúdii o leteckej 
vojne Peter Szalay a prekvapujúce je aj 
pomerne presné spracovanie a štatistika 
pomníkov padlým v 1. svetovej vojne 
z pera Jaroslava Formanka a Zuzany 
Zvarovej. Treba len ľutovať, že takéto 
prehľady nemáme zatiaľ pre všetky kraje, 
resp. župy na Slovensku. V príspevku Zu
zany Zvarovej sa, žiaľ, viackrát opakuje 
mylné tvrdenie v súvislosti s pomníkom 
v Devínskej Novej Vsi, kde autorka uvádza, 
že na pylóne pomníka bol v socialistickej 
ére „znak ČSR“ (strany 104 a 107). V sku
točnosti ide o znak ČSSR, ktorý bol 
schválený v súvislosti so zmenou názvu 
štátu a prijatím socialistickej Ústavy – 
ústavným zákonom č. 100/1960 Zb. z 11. 
júla 1960 v roku 1960, deviata hlava. Tento 
socialistický znak v tvare husitskej pavézy, 
s hviezdou a s povstaleckou vatrou pod 
Kriváňom v roku 1963 nahradil pôvodný 
reliéf Milana Rastislava Štefánika. Odstrá
nili ho až v rámci rekonštrukcie pomníka 
v 90. rokoch minulého storočia, ale reliéf 
Štefánika neobnovili, preto je pylón hladký.

 
 Ferdinand Vrábel

HLAVINKA, Ján. „DÔJSŤ SI LOU-
MOCOU NA SLOVENSKO A INFOR-
MOVAŤ…“ DIONÝZ LÉNARD A JEHO 
ÚTEK Z KONCENTRAČNÉHO TÁBORA 
MAJDANEK. Bratislava : Historický ústav 
SAV, 2015, 150 s. ISBN 9788022414814

Meno Dionýza Lénarda zostávalo dlhé 
roky v tieni Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, 
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ktorým sa podarilo utiecť z koncentračného 
tábora Osvienčim a ich správou presvedčivo 
informovať svetovú verejnosť o genocíde 
páchanej na územiach okupovaného Poľska. 
O osude „zabudnutého“ D. Lénarda, ktoré
mu sa podobný husársky kúsok podaril te
mer o dva roky skôr, doposiaľ vedela len 
úzka skupina historikov zaoberajúcich sa 
holokaustom. Vďaka najnovšej publikácii 
pracovníka Historického ústavu SAV Já
na Hlavinku má možnosť dozvedieť sa 
o živote tohto obyčajnéhoneobyčajného 
mladého muža židovského pôvodu aj širšie 
publikum.

Život D. Lénarda nebol až do roku 1942 
ničím výnimočný a nebyť jeho odvážneho 
počinu, zostal by len jednou súčiastkou 
súhrnného počtu obetí tragédie Židov po
čas druhej svetovej vojny. D. Lénard sa 
narodil 23. septembra 1912 v Budapešti 
v rodine Adolfa Lénarda, ktorá sa po 
vzniku Československa usídlila v Žiline. 
Mladý Dionýz prežil spoločne so sestrou 
pekné a bezproblémové detstvo. Mal ume
leckú dušu, rád čítal, v knižnici trávil dlhé 
hodiny a inklinoval aj k spevu. Dráha 
profesionálneho umelca mu však nevyšla 
a dal sa na čašnícke remeslo.

Rodina Lénardovcov bola sionistického 
presvedčenia; v Palestíne sa im však na
priek opakovanej snahe nikdy nepodarilo 
usadiť. Sám Dionýz roku 1933 do Palestíny 
skutočne aj vycestoval, no nedostal potrebné 
povolenie a ako nelegálny imigrant bol 
vysídlený naspäť do Československa. D. 
Lénard sa musel vrátiť naspäť do Žiliny. 
Amatérsky sa venoval písaniu poézie, kto
rú ocenil i známy umelec Štefan Bednár, 
na ktorého sa mladý Dionýz počas krát
keho letného pobytu v Prahe roku 1937 
nakontaktoval.

D. Lénard sa však v umeleckej obci 
nepresadil a vrátil sa k fyzickej práci. Pro
tižidovské zákony, vydávané postupne od 
apríla 1939, napokon nič iné ani nedo
voľovali. Dionýz sa v planej nádeji na 
vysťahovanie do Palestíny zapojil v lete 
1939 do prípravného kempu mladých sio
nistov v Brezne, na jar 1940 odišiel žiť na 

východné Slovensko, kde opäť s mladými 
sionistami, podobne ako na Pohroní, pra
coval ako robotník. To už židovskej komu
nite na Slovensku svitali krušné časy. Dis
kriminačné opatrenia sa priamo dotkli aj 
ekonomicky slabnúcej rodiny A. Lénarda, 
ktorému podnikanie nevynášalo a vari i pre
to sa D. Lénard rozhodol zabezpečiť si ži
vobytie v tom čase najistejšou profesiou – 
robotníckymi prácami. Jeho životné plány, 
medzi ktoré na jar 1942 patril okrem iného 
sobáš so snúbenicou Alicou, narušil začiatok 
deportácií Židov z územia Slovenskej repub
liky v réžii slovenskej vlády.

D. Lénard putoval cez Kremnicu a No
váky do lublinskej oblasti na východe oku
povaného Poľska. Do koncentračného tábo
ra Majdanek dorazil niekedy na prelome 
marca a apríla 1942, teda jedným z prvých 
transportov. V tábore strávil niekoľko 
týždňov, počas ktorých pochopil, čo sa na
ozaj skrýva za proklamovanou snahou 
o „socializáciu“ Židov a ich „naučenie 
pracovným návykom“. Ako uvádza  
J. Hlavinka, podmienky v Majdaneku boli 
od počiatku katastrofálne a ilúzie Židov 
o ceste do „nových domovov“ sa rýchlo 
rozplynuli. Aj keď v čase Lénardovho prí
chodu v Majdaneku ešte nejestvovali 
plynové komory, z prístupu strážcov, ži
votných podmienok v lágri pod úrovňou 
hospodárskych zvierat, úmornej práce, vša
deprítomného hladu a chorôb pochopil, že 
zotrvanie v tábore znamená skôr alebo neskôr 
istú smrť. Preto sa rozhodol utiecť a „vplývať 
na sily, ktoré sú v stave zabraňovať rozšíreniu 
tejto katastrofy, dôjsť silou-mocou na 
Slovensko a informovať ešte doma ostalých 
známych a ostatné židovstvo o najväčšom 
podvode svetových dejín“. Týmto najväčším 
podvodom boli dezinformácie o realite 
v „nových domovoch“, ktoré na Slovensku 
šírila vládna tlač a publikovaná správa re
daktora nemeckého periodika Grenzbote 
Fritza Fialu.

D. Lénard sa po 32dňovom putovaní na 
Slovensko dostal v júli 1942. Žil pod faloš
nou identitou, ktorú napokon úrady odhalili. 
Dňa 8. júla 1943 sa dostal do židovského 
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tábora v Seredi, kde bol až do februára 
1944. 13. februára 1944 zo Serede ušiel. 
Od tých čias sú stopy po D. Lénardovi len 
útržkovité: po úteku zo Serede sa určitý 
čas zdržiaval v Maďarsku, asi v máji 1944 
sa vrátil na Slovensko, v novembri 1944 ho 
zaistili bezpečnostné orgány v Turčianskom 
Sv. Martine, bol eskortovaný do židovského 
tábora v Seredi a odtiaľ do Sachsenhausenu 
v transporte, ktorý na miesto určenia dorazil 
6. decembra 1944. V januári 1945 sa D. 
Lénard dostal do Buchenwaldu ako väzeň 
číslo 85 936 a 2. februára 1945 do vedľajšieho 
tábora Ohrdruf. Ešte 7. marca 1945 D. Lé
nard žil (jeho meno sa objavuje v zozname 
väzňov v miestnej táborovej ošetrovni), 
potom sa však už istá stopa za ním stráca. 
Pravdepodobnú smrť slovenského Žida nie
kedy na sklonku vojny alebo tesne po nej 
dokumentuje fakt, že svojej sestre, s ktorou 
príležitostne udržiaval styk do novembra 
1944, sa nikdy viac neozval.

„Bojovník Dionýz Lénard“, ako hlavného 
protagonistu publikácie nazval autor úvod
nej biografickej štúdie J. Hlavinka, za
nechal o svojom osude pomerne rozsiahle 
svedectvo, ktoré tvorí rozsiahlu druhú časť 
knižky (s. 57 – 123). Lénardovo svedectvo 
bolo už v minulosti publikované, až doteraz 
však nie v slovenskom jazyku a v takto 
rozsiahlej, i keď stále fragmentárnej podobe, 
uloženej v Moreshet Archive v izraelskom 
Givat Haviva pod signatúrou A.1564. 
Otázne zostáva, o čom z Lénardových 
„zážitkov“ mali vedomosť slovenské 
bezpečnostné orgány (Ústredňa štátnej 

bezpečnosti) a hlavne najvyšší predstavitelia 
štátu. Rovnakou otázkou je, do akej mie
ry boli s Lénardovými skúsenosťami 
z Majdaneku oboznámení predstavitelia 
židovskej komunity na Slovensku (keďže 
sa časť z Lénardovho listu prvýkrát objavila 
v archíve Yad Vashem v denníku rabína 
Armina Friedera, je vysoko pravdepodobné, 
že ho registrovali).

Z výsledku možno usudzovať, že D. Lé
nard v protiklade so svojím predsavzatím 
neinformoval, resp. nemal možnosť in
formovať príslušné miesta v rozsahu, 
ako si pôvodne zaumienil. V atmosfére 
všeobecného strachu zrejme aj samotní 
činitelia židovských náboženských obcí na 
Slovensku jeho príbeh považovali za podvrh 
a D. Lénarda za nasadeného provokatéra. 
O to trpkejšie bolo zistenie, potvrdené Lé
nardovými „nasledovníkmi“ R. Vrbom  
a A. Wetzlerom, že na východných územiach 
skutočne dochádza k priemyselnej etnickej 
čistke nekontrolovaných rozmerov.

Publikácia J. Hlavinku rozširuje doteraj
šie poznanie osudov prenasledovanej ži
dovskej komunity na Slovensku počas 
druhej svetovej vojny. Je cenná nielen 
snahou autora vyťažiť z minima maximum 
a čitateľom formou drobnokresby priblížiť 
osud „jedného z tisícok“, ale predovšetkým 
komentovanou prílohou – svedectvom D. 
Lénarda o pomeroch v koncentračnom tábore 
Majdanek, ktorý sa pre tisícky slovenských 
Židov stal poslednou životnou zastávkou.

 Anton Hruboň
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KRONIKA
DOBRUDŽA 1916 – 2016

 
V rámci projektu „Legie 100“ usporiadali v dňoch 24. augusta – 4. septembra 2016 

Ministerstvo obrany Českej republiky a Československá obec legionárska pri príležitosti 
stého výročia vstupu Rumunska do prvej svetovej vojny a bojov srbských a českých 
dobrovoľníkov po boku ruskej a rumunskej armády v Dobrudži pietnu púť na miesta 
bojov. Výprava postupne navštívila osem krajín – Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čiernu 
Horu, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko a vo viac ako dvoch desiatkach 
miest sa zúčastnila na pietnych aktoch na počesť padlých Čechov, Slovákov, Srbov, 
Rumunov, Rusov a príslušníkov ďalších národov v tomto konflikte.

Púť sa začala návštevou pomníka a hrobov padlých vojakov v prvej svetovej vojne 
v slovinskom Maribore, kde sú pochovaní vojaci viacerých národností, okrem iného aj príslušníci 
rakúskouhorskej armády českej a slovenskej národnosti. Ďalšou zastávkou bol mestský cintorín 
v Záhrebe, kde je okrem francúzskych a talianskych vojakov pochovaný aj československý 
legionár – novodružiník Augustín Kmoško, ktorý bol 12. augusta 1916 popravený v Záhrebe. 
O jeho hrob sa stará združenie českých krajanov, žijúcich v Chorvátsku, Česká beseda.

Niekoľko pietnych aktov na rôznych miestach v Srbsku a Čiernej Hore (Bajakovo, 
Sriemská Mitrovica, Dublje, Šabac, Belehrad, Avala, Tekeriš, Valjevo, Lajkovac, Čačak, 
Kraljevo atď.) pripomenulo ako boje srbskej a čiernohorskej armády v rokoch 1914 – 1915, 
tak aj „srbskú Golgotu“, strastiplný ústup srbskej armády cez čiernohorské a albánske 
hory a Skadarské jazero na ostrov Korfu. Spolu so Srbmi vtedy ustupovali aj tisíce 
rakúskouhorských zajatcov českej a slovenskej národnosti, z ktorých veľké množstvo 
zahynulo. V ústupových bojoch sa zúčastnil ako francúzsky pilot aj Milan Rastislav 
Štefánik. Pri ústupe od Niša jeho lietadlo havarovalo, a zraneného Štefánika následne 
evakuoval do Albánska francúzsky pilot Paulhan. Z Albánska Štefánika dopravili do 
Ríma, kde sa podrobil operácii. Počas ústupu, ktorý patrí k najväčším tragédiám srbského 
národa, zanechávali kolóny vojakov aj civilistov za sebou povozy so zničenými delami, 
muníciou a ďalším materiálom. V chudobnej Čiernej Hore zahynulo mnoho ustupujúcich 
Srbov, ale aj zajatcov hladom a mrazom. Cez Skadarské jazero prevážali srbské vojsko 
lode do Skadaru a ďalej do Mediny, odkiaľ vypravovali evakuačné lode mimo Balkán. 
Srbská armáda na tomto ústupe stratila okolo 150 000 vojakov a dôstojníkov.

V Srbsku sa výprava poklonila aj pamiatke 8. júna 1918 na Stanovljanskom poli 
popravených štyridsiatich štyroch príslušníkov náhradného práporu trenčianskeho 71. 
pešieho pluku v Kragujevci. Žiaľ, areál pomníka nie je v najlepšom stave a treba len 
dúfať, že sa tu situácia čoskoro zlepší a pomník i hroby budú dôstojne udržiavané.

Po pietnom akte na cintoríne v Kotore pri pomníku na pamiatku vzbury a popravy jej 
vodcov – námorníkov rakúskouhorskej flotily, 1. – 3. februára 1918 pod vedením českého 
dôstojníka Františka Rascha, pokračovala výprava vo svojej ceste cez Niš a Gradinje 
do Sofie a Bukurešti. Veľmi zaujímavé bolo porovnať historickú tradíciu a spracovanie 
prvej svetovej vojny podávané v srbských a rumunských múzeách na jednej stranne a vo 
vojenskom múzeu v Sofii na strane druhej. Pohľad bývalých protivníkov na balkánske 
vojny a aj na prvú svetovú vojnu sa, samozrejme, odlišuje.

Zvyšky srbskej armády sa reorganizovali na ostrove Korfu, v Tunisku a na ostrove 
Asinara, ale nové vojsko sa rodilo na území Ruska, kde sa z dobrovoľníkov sformovali 
juhoslovanské dobrovoľnícke pluky. K výprave vedenej plukovníkom Stevanom 
Hadžićom sa pridalo aj okolo 600 Čechov. Dovedna v srbskej armáde bojovalo 1 365 
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Čechov a Slovákov. Srbská divízia sa stala súčasťou ruského XLVII expedičného zboru, 
ktorému velil generál Andrej Medardovič Zajončkovskij; neskôr sa stal veliteľom celej 
Dobrudžskej armády. V bojoch v Dobrudži, ktorá sa stala podobným pojmom ako Zborov, 
Piava či Doss Alto, padlo okolo 60 vojakov a dôstojníkov českej národnosti.

Hlavné pietne akty sa za účasti českej výpravy, srbskej výpravy a predstaviteľov rumunskej 
armády uskutočnili v rumunskej časti Dobrudže v mestách Cobadin a Medžgidia. Okrem 
toho si účastníci pietnej púte pozreli aj miesta bojov v auguste – októbri 1916 v Mereni, 
Amzacci a Topraisare. V Kokardžei (dnes Pietreni) sa až do dnešných dní zachovala dosť 
dlhá línia zákopov na pahorkoch juhovýchodne od obce. Práve na tomto úseku frontu došlo 
19. septembra 1916 k jednému z najzúrivejších stretnutí dobrudžskej výpravy 1. srbskej 
dobrovoľníckej divízie. Za neustálych delostreleckých súbojov a za guľometnej priehradnej 
paľby, nastúpili Srbi aj Česi do útoku na bodáky a proti nim sa zdvihli línie Bulharov tiež 
s nasadenými bodákmi. V neľútostnom boji muža proti mužovi mali obe strany veľké straty.

Keďže na pomníku v Medžgidii (postavilo ho v roku 1926 Kráľovstvo Srbov, 
Chorvátov a Slovincov, neskôr premenované na Juhosláviu; v roku 2006 sa uskutočnila 
jeho rekonštrukcia) sa pripomínajú iba padlí Srbi a Rumuni, česká strana na rokovaní na 
magistráte v Medžgidii iniciovala postavenie pomníka, ktorý by pripomínal aj padlých 
vojakov českej národnosti.

Pri spiatočnej ceste položila výprave ešte vence na vojenských cintorínoch v Békešskej 
Čabe a v Solnoku, kde sú pochovaní aj vojaci českej a slovenskej národnosti.

 Ferdinand Vrábel

TRETÍ ROČNÍK SPOMIENKOVEJ AKCIE NA ÚČASŤ OSTRAVSKÝCH 
ČETNÍKOV V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

Keď pred sedemdesiatimi dvoma rokmi 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné 
povstanie, v policajných kasárňach v ostravských Halvákoch sa sformovala jednotka osemnástich 
protektorátnych četníkov, ktorá spolu s piatimi civilistami vyrazila 12. septembra 1944 cez 
Javorníky na pomoc Slovákom. Prechod na Slovensko zorganizoval policajný čakateľ František 
Šach. Veliteľom skupiny četníkov bol Karel Holas, ktorý pochádzal z Českých Budějovíc. Časť 
z nich padla v bojoch na rôznych miestach a časť bola po zajatí Nemcami popravená.

K 70. výročiu tejto udalosti, dokumentujúcej vzájomnosť Čechov a Slovákov, založil 
v roku 2014 Český svaz bojovníků za svobodu spoločne s krajskými riaditeľstvami 
Polície Českej republiky v Ostrave a Zlíne a Slovenskej republiky v Žiline a Trenčíne 
spomienkovú akciu – pochod cez Javorníky. Pridal sa aj Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov a obecné úrady v Novom Hrozenkove, Hornej Marikovej a Štiavniku.

V dňoch 7. – 9. októbra 2016 sa uskutočnil už tretí ročník tohto podujatia – avšak 
v skromnejšom formáte. Pri logistickej podpore starostu Hornej Marikovej pána 
Miroslava Hamara sa vydalo sedem účastníkov (akcia kolidovala s voľbami v Českej 
republike) po stopách bojov partizánskych skupín v Rajeckej doline a v okolí Rajeckých 
Teplíc. Skupina si uctila padlých bojovníkov v Rajeckej Lesnej, Rajeckých Tepliciach, 
v Kunerade a nakoniec sa zastavila aj pri rodnom dome parašutistu generála Jozefa 
Gabčíka v Poluvsí. Pred domom sa od roku 2014 nachádza aj nový dôstojný pomník 
s bustou Gabčíka. Skupina zároveň prezentovala okoloidúcim aj panely s výstavou 
o odboji v Čechách a oslobodení Ostravy.

Štvrtý ročník spomienkového pochodu sa uskutoční v septembri – októbri 2017.

 Ferdinand Vrábel
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