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Zoznam použitých skratiek
MNO – Ministerstvo národnej obrany

št. prap. – štábny práporčík

ČSR – Československá republika

por. – poručík

VHA – Vojenský historický archív

npor. – nadporučík

VV – vyššie veliteľstvo

kpt. – kapitán

VVV – vrchné vojenské veliteľstvo

mjr. – major

ZVV – zemské vojenské veliteľstvo

pplk. – podplukovník

ZVV pre Slovensko – Zemské vojenské veliteľstvo pre Slovensko

plk. – plukovník
brig. gen. – brigádny generál

ZVV Košice – Zemské vojenské veliteľstvo
Košice

genmjr. – generálmajor
genpor. – generálporučík

ZVV Bratislava – Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava

arm. gen. – armádny generál

ZVV pre Podkarpatskú Rus – Zemské vojenské veliteľstvo pre Podkarpatskú Rus

km – kilometrov
m – metrov

ZSR – zemské stavebné riaditeľstvo

napr. – napríklad

ZSR Košice – Zemské stavebné riaditeľstvo
Košice

tzv. – takzvaných
ESČ – Elektrotechnický svaz český

DOV – doplňovacie okresné veliteľstvo
VKÚ – vojenský kúpeľný ústav
f. – fond
Šk. – škatuľa
Inv. č. – inventárne číslo
čs. – československý, -á, -é
voj. – vojenský, -á, -é
HŠ – hlavný štáb
Taj. – tajné
Dôv. – dôverné
Oddel. – oddelenie
VSO – vojenská stavebná odbočka
Zb. z. – zbierka zákonov
gen. – generál
rtm. – rotmajster
prap. – práporčík
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Úvod
Témou tejto publikácie je urbanizmus a armáda, pričom som sa zamerala na východné Slovensko
v medzivojnovom období. V tejto oblasti pôsobilo Zemské vojenské veliteľstvo Košice, pod ktoré
spadala oblasť 12. divízie a oblasť 11. divízie. Oblasť 11. divízie bola zmenšená o Dolnokubínsky okres,
Ružomberský okres a okres Turčianskeho Svätého Martina. Ostatné oblasti Slovenska spadali pod
pôsobnosť Zemského vojenského veliteľstva Bratislava. Toto územné členenie krajiny nastalo v roku
1918, po vzniku Československej republiky. Hoci išlo o krajinské členenie na území Slovenska, no
v tomto prípade ide o zaužívaný pojem „zemské stavebné riaditeľstvo“ či „zemské vojenské veliteľstvo“, preto sa tento pojem objavuje v celej práci. Publikácia poskytuje informácie o armáde na našom území, informácie o vzniku prvej Československej republiky, o formovaní československej brannej moci, o vzájomných vzťahoch armády a civilného obyvateľstva, o bytovej situácii vtedajšej doby
či stavebnej činnosti armády. Práca je zameraná na oblasť východného Slovenska, čiže oblasť pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva so sídlom v Košiciach. Hoci sa Košice stali sídlom Zemského
vojenského veliteľstva až v roku 1925, publikácia prináša informácie už spred tohto obdobia, od roku
1919/1920. V tom čase existovalo Zemské vojenské veliteľstvo v Užhorode, pod ktoré spadala aj oblasť
východného Slovenska. Práve preto sa stal centrom záujmu aj výskum oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.
Tam bolo možné pozorovať najväčšiu stavebnú aktivitu armády v mestách, ako Mukačevo, Užhorod,
Chust, Berehovo a iné. Na našom území publikácia zachytáva stavebnú činnosť armády v mestách –
Košice, Spišská Nová Ves, Michalovce, Poprad, Prešov, Humenné, Čemerné pri Vranove, Levoča, Číž,
Tatranské Matliare, Sabinov, Jelšava, Bardejov, Krompachy, Rimavská Sobota, Trebišov, Betliar, Podolínec, Rožňava, Tornaľa, Nový Smokovec či Kamenica nad Cirochou.
Predkladaná publikácia je časovo obmedzená na obdobie medzi dvoma svetovými vojnami a ohraničená je aj teritoriálne na oblasť Slovenska, ktorá spadala pod pôsobnosť Zemského stavebného
riaditeľstva Košice. Ide o tému, ktorá nie je v slovenskej historiografii širšie spracovaná a nevenovala
sa jej relevantná pozornosť. Armáda zohrala v živote civilného obyvateľstva veľkú úlohu, čo dokladajú
aj archívne pramene. V období obsadenia Slovenska a Podkarpatskej Rusi bolo vojsko jediným reprezentantom štátu, ktorý mal vo svojich rukách skutočnú moc. Všetky úrady, spolky, inštitúcie a podniky boli do veľkej miery odkázané na pomoc vojska. Veľkú úlohu zohralo vojsko aj na národnostnom
poli. Posádky vytvárali spoločenské strediská, ktoré boli čisto československé, čo malo veľký význam
v prostredí, kde prežíval stále silný maďarónsky duch. Napríklad v Chuste sa pplk. Bláha na prelome
rokov 1923 – 1924 zaslúžil o stavbu slovanského strediska – tzv. Slovanský dom, kde sa potom koncentroval všetok kultúrny život a mohli tak prúdiť tieto myšlienky aj do okolia. Podobne to fungovalo vo
všetkých posádkach či už v menších obciach alebo mestách. Dusnú atmosféru medzi civilným obyvateľstvom a vojskom vytvárali okolnosti, keď bolo vojsko nútené zasiahnuť v záujme štátu. Predovšetkým to bola boľševická, resp. maďarská a protičeská propaganda a iredenta.
Vojsko bolo nápomocné aj na vedeckom poli. V roku 1924 pridelil generál Gajda technickú rotu
Pešieho pluku 321 na práce v Jasove, kde sa upravovali tamojšie nápisy a pri slávnostnom otvorení
1 	Peší pluk 32 – pluk vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci, zlúčením 34. streleckého pluku talianskych légií
a 34. pešieho pluku domáceho vojska na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa
nachádzalo v Košiciach (Štefánikove kasárne), podliehalo veliteľstvu 22. pešej brigády, od októbra 1920 veliteľstvu 21. pešej brigády
a od januára 1938 veliteľstvu 11. pešej divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou,
pomocnou rotou, technickou rotou a plukovnou hudbou, I. peší prápor, II. peší prápor, III. peší prápor, náhradný prápor, od októbra
1935 rota doprovodných zbraní a od januára 1938 rota veľkých guľometov proti lietadlám. Všetky jednotky boli umiestnené spolu
s veliteľstvom pluku, okrem I. pešieho práporu a II. pešieho práporu. 24. októbra 1923 získal pluk čestné pomenovanie „Gardský“.
FIDLER, J. – SLUKA, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. Praha : Nakladateľstvo Libri, 2006, s. 497-498.

6

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období

jaskýň, 20. júla 1924, tam účinkovala aj časť hudby Pešieho pluku 32. Úprava jaskýň a ich sprístupnenie širšiemu okoliu sa z veľkej časti uskutočnili práve zásluhou vojska. V roku 1923 bola dokončená
stavba kúpeľov a štadión v Košiciach, pri Hornáde, blízko Ťahanoviec. Stavbu realizovala odbočka
Zväzu československých dôstojníkov v Košiciach za účinnej podpory veliteľa divízie generála Gajdu,
ako aj samotného mesta Košíc. Aj československý Červený kríž mal zo strany vojska značnú pomoc.
Jeho členmi sa stávali gážisti, vojenskí lekári konali prednášky, a vojenské nemocnice boli Červenému krížu v mnohých smeroch k dispozícii. Predsedom Červeného kríža v Košiciach bol generál Josef
Šnejdárek, ktorý mu obzvlášť vychádzal v ústrety.
Armáda pomáhala civilnému obyvateľstvu v biede aj nešťastiach. Boli to najmä požiare, pri ktorých vojsko zasahovalo. V auguste 1921 zasahovalo pri požiari v Sabinove, kde začala horieť stodola
a požiar sa rýchlo šíril. Na pomoc prišiel Horský prápor 10 2. Požiar sa podarilo uhasiť, no zničené boli
tri obytné budovy, niekoľko stodôl a stajní. O dva dni neskôr, 3. augusta, museli hasiť požiar lesov len
12 km od Sabinova, v Olejníkove. 20. marca 1922 vypukol požiar v Ľubici, ktorý sa rozšíril na celú ulicu.
V apríli 1925 bolo nutné zasahovať v tabakovej továrni v Košiciach, v máji toho istého roka v Trebišove,
kde požiar zasiahol 30 obytných budov a 44 stodôl. Vojsko pomáhalo nielen pri požiaroch, ale aj pri
povodniach, víchriciach a snehových závejoch 3.
Celá publikácia je tematicky rozdelená na jedenásť kapitol. Pri zostavovaní textu som sa snažila
skĺbiť chronologické, teritoriálne a tematické hľadiská. Mojím cieľom je prehĺbiť poznatky slovenskej
historiografie o stavebnej činnosti armády a jej začlenení do spoločnosti v medzivojnovom období.
Vychádzajúc z tohto kontextu sa v prvej kapitole primárne venujem všeobecnej situácii po vzniku Československej republiky a začleňovaniu Slovenska do novovzniknutého štátu. Slovensko a Česko boli
hospodársky, kultúrne, ako aj sociálne rozdielnymi krajinami a vytvorenie spoločného štátu spôsobilo
veľa ťažkosti vo vnútornej politike. Slovensko čakal neľahký proces budovania štátnej administratívy,
vytvorenia terminológie a vyškolenia nových úradníkov, ktorí mali pôsobiť vo verejnej správe.
Druhá kapitola je venovaná brannej moci v Československu so zameraním na postupné formovanie brannej moci, vzťah armády a postavenie Slovenska v rokoch 1918 – 1939, unifikáciu československej armády a Ministerstvo národnej obrany. Formovanie československej armády prebiehalo v zložitých podmienkach, čo spôsobovala vnútropolitická nestabilita republiky. Povojnová situácia bola dosť
komplikovaná a na plánovanie organizovania stálej armády sa v počiatkoch nedalo ani pomyslieť.
Armáda sa formovala podľa francúzskeho vzoru. Branný systém spoločného štátu a medzinárodné
postavenie republiky vo formujúcej sa Európe určovali význam armády v štruktúre mocenských orgánov Československa v medzivojnovom období. Výstavba československej armády na nových organizačných základoch sa začala od druhej polovice roka 1919. Nemalé komplikácie v armáde vyvolávalo
rôznorodé zloženie československých ozbrojených síl, čo sa následne prejavilo v nejednotnosti administratívy a organizácii jednotiek. Proces unifikácie armády sa začal vo februári 1920. Dňa 19. marca
1920 bol prijatý branný zákon, ktorý ustanovil úlohy a postavenie československej armády pri obrane
územnej celistvosti a slobody republiky proti vonkajšiemu nepriateľovi a zároveň vymedzoval povinnosť pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti vo vnútri štátu.
2 	Horský prápor 10, vojskové teleso pechoty – prápor vznikol 1. januára 1921 premenovaním 1. práporu Horského pešieho pluku 4
na základe výnosu MNO čj. 43418-org.1920. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Sabinove a podliehalo veliteľstvu Horského
pešieho pluku 4. Súčasťou práporu boli veliteľstvo práporu s hospodárskou správou a horskou technickou rotou, 1. horská
pešia rota, 2. horská pešia rota, 3. horská pešia rota, horská guľometná rota a náhradná rota. Všetky podriadené jednotky
boli umiestnené spolu s veliteľstvom práporu, s výnimkou 2. horskej pešej roty. Na základe výnosu MNO čj. 1536/Dôv.-hl.št./1.
oddel.1933 bol prápor 15. septembra 1933 premenovaný na 1. prápor Horského pešieho pluku č. 4. FIDLER, J. et al. Encyklopedie
branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 265.
3 	VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode. 1919 – 1925.
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V tretej kapitole je v centre pozornosti vojenské územné členenie Československej republiky.
V októbri 1918, po vzniku spoločnej republiky, došlo k novému vojenskému územnému členeniu krajiny. To sa malo opierať o zemské (krajinské) členenie so zemskými vojenskými veliteľstvami. Vojenská
činnosť na území Slovenska sa skladala z dvoch skupín, a to Zemského vojenského veliteľstva, ktoré
malo na starosti organizáciu a vývoj armády, a druhú skupinu tvorilo Vrchné vojenské veliteľstvo,
zaoberajúce sa operačnými záležitosťami. Po roku 1920 pôsobili na Slovensku dve zemské vojenské
veliteľstvá so sídlami v Bratislave a Užhorode. Po roku 1925 bolo Zemské vojenské veliteľstvo zrušené
v Užhorode a nahradilo ho Zemské vojenské veliteľstvo v Košiciach, ktoré existovalo až do roku 1937.
Zemské stavebné riaditeľstvo v Košiciach bol vojenský úrad stavebnej služby. Nachádzalo sa v Košiciach, v odborných veciach podliehalo 32. oddeleniu Ministerstva národnej obrany (MNO) a od januára
1927 4. oddeleniu 4. odboru MNO, v ostatných veciach Zemskému vojenskému veliteľstvu v Košiciach.
Riaditeľstvo ukončilo svoju činnosť 1. januára 1937, keď bolo zrušené na základe výnosu Ministerstva
národnej obrany 4.
Štvrtá kapitola je tematicky zameraná na spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období.
Priblížené sú v nej bytové podmienky daného obdobia, rozmiestnenie obyvateľstva, povojnová obnova krajiny a začlenenie Slovenska do ekonomického priestoru nového spoločného štátu Čechov
a Slovákov. Do popredia sa dostávala bytová otázka, ktorá bola vyvolaná nepriaznivými bytovými
podmienkami obyvateľstva. Medzi hlavné ciele povojnovej republiky patrilo odstránenie bytového
deficitu, pričom čiastočné zlepšenie situácie priniesli zákony týkajúce sa stavebného ruchu. Tie obsahovali rôzne spôsoby podpory bytovej výstavby. Čo sa týka povojnovej obnovy republiky, musela
sa juhovýchodná podniková sféra Slovenska preorientovať na západ, do českých krajín a západných
krajín Európy. Málo rozvinuté hospodárstvo sa muselo postupne prispôsobiť náročným podmienkam
ekonomického priestoru nového štátu, čo sa nezaobišlo bez značných problémov.
Piata kapitola približuje vzťah armády a mestskej spoločnosti. Do tohto obdobia spadajú počiatky
modernizácie spoločnosti. Zaujímavý je bližší náhľad vzťahu armády a civilného obyvateľstva. Život
na našom území bol po roku 1918 poznamenaný už viac ako polstoročím modernizácie, ktorá ho približovala k vtedajšiemu civilizačnému vzorcu západnej Európy. Modernizačná etapa nám tu zanechala
nielen materiálnu základňu v podobe železníc, ciest, výrobných objektov, budov, meliorácií, ale aj sústavy zákonov, inštitúcií, úradov a vzdelávacieho systému. V oblasti architektúry, ktorá výrazne stvárňovala životné prostredie, sa postupne presadil funkcionalizmus, vyznačujúci sa v slovenských pomeroch aroganciou, necitlivou deštrukciou historických prostredí. Fungovanie ako aj celkovú štruktúru
miest ovplyvňovala aj armáda. Život a formovanie miest ovplyvnila zavedená všeobecná branná moc
v roku 1868, s čím súvisela nevyhnutnosť prejsť na kasárenské ubytovanie vojska. Pôsobenie stálej
posádky a vyšších veliteľstiev sa prejavovalo vo viacerých sférach, a to v rovine armáda a ekonomika
mesta, vo výstavbe kasární a urbanizme, v kultúrnom živote mesta a v pôsobení posádky na politickú
a národnostnú situáciu v meste. Pozitívny vzťah miest k vytváraniu stálych posádok pramenil najmä
z hospodárskych dôvodov. Vojaci pôsobili aj v iných oblastiach života civilného obyvateľstva, a to napríklad v oblasti kultúry, kde vynikla a stala sa obľúbenou vojenská hudba. Po počiatočnom odmietaní
a ľahostajnosti, ktoré boli zapríčinené vojnovou skúsenosťou, národnostnými alebo štátoprávnymi
dôvodmi, sa armáda postupne stávala zase súčasťou života mesta. Zmenil sa aj charakter armády
4	V rámci územného členenia krajiny treba spomenúť aj činnosť Stavebného riaditeľstva VI. zboru Košice, keďže som veľa
informácií čerpala aj z archívnych dokumentov tohto fondu. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach bolo vojenským
úradom stavebnej služby. Riaditeľstvo vzniklo 1. januára 1937 na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./4.
oddel.1936. Nachádzalo sa v Košiciach (veliteľská budova), v odborných záležitostiach podliehalo 4. oddeleniu /stavebnému/
4. odboru Ministerstva národnej obrany, v ostatných veciach Veliteľstvu VI. zboru v Košiciach. Jeho súčasťou boli riaditeľstvo
s kanceláriou a Stavebná správa Užhorod. Stavebný riaditeľ bol plukovník stavebníctva Ing. Emrich Horák. FIDLER, J. et al.
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 592.
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a stále viac prenikala do tkaniva kultúrneho, sociálneho aj politického života. Počas vojny a po nej
výstavba bytov stagnovala. O katastrofálnom ubytovaní profesionálnych vojakov sa zachovali správy
zo starých aj nových posádok. Bytová núdza nútila vojenskú správu stavať byty vo vlastnej réžii.
Šiesta kapitola približuje pôsobnosť Košíc ako sídla Zemského stavebného riaditeľstva. Táto kapitola poskytuje informácie o architektúre Košíc, začlenení mesta do novovzniknutej Československej
republiky, o bytovej situácii v medzivojnovom období a prestavbe barakov v barakovom tábore v Barci.
Siedma kapitola je zameraná na mapovanie pozemkovej reformy a činnosť vojenskej správy. Pozemková reforma posilnila najmä vrstvu stredných roľníkov. Právne normy boli z rokov 1918 – 1919.
Dňa 6. apríla 1919 bol prijatý rámcový zákon č. 215/1919 zb. z. a n. o pozemkovej reforme, tzv. „Záborový
zákon“. Pozemková reforma bola významným zásahom do súkromno-vlastníckych vzťahov v ČSR. Týkala sa predovšetkým veľkostatkov a jednotlivcov, predsa sa však stávali prípady, že vojenská správa
bola nútená vo svojom záujme zasiahnuť do prídelu pôdy, aby sa ďalšie získavanie už rozdelenej pôdy
zbytočne nekomplikovalo. Ďalej táto kapitola poskytuje informácie o vojenských správach budov
a vojenských objektoch, ktoré pod tieto správy spadali. Pri každom vojenskom objekte či kasárňach je
určený aj právny pomer objektu, kto bol majiteľom objektu, pozemku, či išlo o vlastníctvo vojenskej
správy alebo o nájom a podobne. Súpis vojenských objektov bol zostavený na základe výskumu zachovaných archívnych prameňov.
Ôsma kapitola je venovaná stavbám a ubytovaniu vojska vo východnej časti našej krajiny pred
rokom 1925, teda v období existencie Zemského vojenského veliteľstva Užhorod. Ubytovacie pomery
boli v tomto období veľmi nepriaznivé, preto bolo nutné začať čo najskôr so stavbou barakov. Stavebné riaditeľstvo muselo vyvinúť intenzívnu činnosť, začali sa rekonštruovať staré budovy a začalo
sa aj so stavbou novostavieb. V tabuľke, zostavenej na základe informácií z archívnych prameňov,
sa nachádzajú údaje o vojenských stavbách v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva
Košice v rokoch 1919 – 1925. Na našom území tabuľka zachytáva stavebné akcie v mestách – Humenné, Michalovce, Trebišov, Stará Ľubovňa, Čemerné pri Vranove, Sečovce, Podolínec, Rimavská Sobota
a Bardejov. V Zakarpatskej Ukrajine je zachytená stavebná činnosť v mestách Užhorod, Mukačevo,
Chust a Berehovo. Pri zostavovaní tabuľky som vychádzala z údajov z Kroniky Zemského vojenského
veliteľstva Užhorod, z Kroniky Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode,
zo Zemského stavebného riaditeľstva Košice 1908 – 1940, z Denníkov Horského práporu VI. – IX., 1920
– 1933, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Podolínec, z Kroniky Hraničiarskeho práporu 10, Trebišov, 1920
– 1930 z fondu (f.) Vojenská správa budov 1931 – 1938, Levice, Parkan, Šahy a f. Hraničiarsky prápor 11,
Parkan.
Deviata kapitola prináša informácie o stavbách, ubytovaní vojska a vojenských nehnuteľnostiach
po roku 1925. V tom čase už existovalo Zemské stavebné riaditeľstvo Košice. Tabuľky, ako v predchádzajúcej kapitole, boli zostavené na základe archívneho výskumu prameňov, informácie som doplnila na základe údajov z Kroniky Zemského vojenského veliteľstva Košice po roku 1925. Prvá tabuľka
poskytuje informácie vojenských správ budov a im pridelených objektov po roku 1926. Druhá tabuľka
prináša informácie o konkrétnych lokalitách, jednotlivých vojenských objektoch, v rokoch, keď sa stavebné akcie uskutočňovali, a termínoch odovzdania vojenských objektov do užívania. Tretia tabuľka
zachytáva zmeny úradných názvov vojenských objektov v danom období.
Desiata kapitola je venovaná nemocniciam. V medzivojnovom období pôsobili vo východnej časti
nášho územia Divízna nemocnica 11, Divízna nemocnica 12 a Posádková nemocnica v Prešove. Po
vzniku Československej republiky už neplnili nemocnice takú funkciu ako počas prvej svetovej vojny
a mnoho z nich aj zaniklo. K napísaniu tejto kapitoly poslúžili podklady z archívneho výskumu prameňov f. Zemského stavebného riaditeľstva 1908 – 1940, f. Zborová nemocnica 11, Košice 1918 – 1919,
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f. Záložné nemocnice Prešov, Ružomberok, Trnava, f. Posádková nemocnica Ružomberok 1920 – 1927,
1928 – 1939 a f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice.
Jedenásta kapitola prináša informácie o vojenských liečebných ústavoch v danej oblasti, zameraná je konkrétne na tri ústavy, a to Vojenský liečebný ústav v Číži, Vojenský liečebný ústav pre pľúcne
choroby v Tatranských Matliaroch a kúpele v Košiciach. Zachytáva vznik a vývin kúpeľov, ich dejiny
a stavebné úpravy, ktoré boli vo vymedzenom časovom období vykonané.
Cieľom publikácie je čitateľov bližšie oboznámiť s menej známou témou našich dejín – urbanizmom a armádou v medzivojnovom období v oblasti, ktorá spadala pod pôsobnosť Zemského vojenského stavebného riaditeľstva so sídlom v Užhorode, neskôr v Košiciach. Hoci sa história venuje
stavebnej činnosti a architektúre na Slovensku, vojenským stavbám a bytovým podmienkam vojakov
v medzivojnovom období Československej republiky je však venovaná malá pozornosť. Publikácia
chce poukázať na prínos armády v rokoch 1918 – 1939, podať obraz o jej všestrannom pôsobení a činnosti v rôznych oblastiach života. Snažila som sa priblížiť jej vzťah s civilným obyvateľstvom, poukázať na bytovú situáciu v danej dobe a najmä zmapovať stavebnú činnosť armády, či už išlo výstavbu
nových vojenských objektov a kasární, alebo rekonštrukciu starších predvojnových vojenských budov.
Pevne verím, že publikácia bude prínosom a rozšíri obzory čo najširšej verejnosti so záujmom o históriu a vojenské dejiny.
Mojím cieľom bolo analyzovať, interpretovať a v konečnom dôsledku priblížiť tie javy, udalosti,
ktoré sa odohrali v súvislosti s činnosťou armády, jej stavebnými aktivitami a začlenením sa do spoločnosti, čo určilo následne ďalšie smerovanie a pôsobenie slovenskej armády na území Slovenska,
ktoré sa stalo centom pozornosti sledovanej problematiky v prinášanej monografii. Výskum predmetnej problematiky som časovo ohraničila, avšak nezamerala som sa na všetky vojenské objekty v danej
oblasti v určenom časovom rozmedzí, pretože by si to vyžadovalo oveľa väčší priestor, a to vzhľadom
na šírku predmetnej problematiky, ako aj stav jej doterajšieho spracovania. Veľký dôraz som kládla
na primárny archívny výskum, ale aj zhromaždenie odbornej literatúry. Základný výskum som zamerala na fondy Vojenského historického archívu v Bratislave, kde sa nachádza množstvo archívneho
materiálu, ktorý umožňuje detailne skúmať všetky aspekty týkajúce sa stavebnej činnosti a pôsobenia armády v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice.
Mojím úsilím bolo vytvoriť tematicky ucelený a vyvážený text o formovaní armády, jej začleňovaní do
mestského spôsobu života a priereze stavebnej činnosti armády v medzivojnových rokoch v oblasti
pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice. Snažila som sa pritom prihliadať aj na viaceré
okolnosti, ktoré doposiaľ stáli skôr v úzadí tejto problematiky a neboli doposiaľ komplexne systematicky spracované. Konkrétne mám na mysli tie aspekty života armády, ktoré sa prelínajú so životom
civilného obyvateľstva. Zaujímavé bolo sledovať aj to, ako ovplyvňovala vojenská stavebná činnosť
ostatný chod života miest. Prítomnosť armády v mestách úzko súvisela nielen s hospodárskym, kultúrnym rozvojom mesta, ale aj s ubytovacími pomermi v danej oblasti. V rámci jednotlivých kapitol boli zohľadnené tematické, chronologické, ako aj teritoriálne hľadiská, práve preto sa niektoré
identické momenty môžu nachádzať či už priamo alebo nepriamo vo viacerých kapitolách. Čitatelia
sa môžu oboznámiť s danou problematikou na základe primárnych dokumentov, pričom archívne
pramene uvádzajú čitateľov bezprostrednejšie do dejinnej skutočnosti, a rovnako som sa opierala aj
o inú literatúru, zameranú na toto obdobie, aby som dotvorila celkový obraz práce. Archívne pramene
sú konkrétnejšie, a mnohostrannejšie približujú vtedajšie myslenie, konanie, dobový spôsob vyjadrovania, vzťahy medzi ľuďmi, čiže faktory, ktoré reflektujú celkovú spoločensko-ekonomickú situáciu,
vzdelanosť a kultúru určitého prostredia a obdobia, ale aj všednosť každodenného života jednotlivca
ale aj rôznych spoločenských vrstiev. Spracovanie danej problematiky je v súčasnej slovenskej i čes-
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kej vojenskej historiografii len veľmi okrajové. Odborná verejnosť ako aj iní nadšenci vojenskej histórie tu majú k dispozícii pomerne rozsiahly informačný zdroj, ktorý môže rozšíriť ich obzor a poznatky
z danej oblasti.
Publikácia si kladie za cieľ priniesť v rámci možnosti najkomplexnejšie spracovanie danej problematiky a rozšíriť stav poznania z doposiaľ menej pertraktovanej oblasti dejín československej armády
v medzivojnovom období vo východnej časti našej krajiny. Publikácia je doplnená aj obrazovou prílohou, ktorá obsahuje predovšetkým projektovú dokumentáciu – mapy, plány, schémy, náčrty a nákresy
vojenských objektov z oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice. Ilustračná časť
monografie má slúžiť na vizuálne dokreslenie a lepšiu predstavu o činnosti armády a stavebných
aktivitách v medzivojnovom období na vytýčenom území.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať svojmu zamestnávateľovi VHÚ za podporu a vytvorenie
vhodných podmienok, ktoré mi boli pri práci na tejto monografii vytvorené. Poďakovať sa chcem aj
ďalším kolegom a kolegyniam z VHÚ, ktorí mi boli pri tejto práci nápomocní, moja vďaka patrí aj recenzentom za ich cenné rady a pripomienky.
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1. Všeobecná situácia
1. 1 Slovensko v Československej republike
Vznik Československej republiky (ďalej ČSR), 28. októbra 1918, bol výsledkom politického úsilia českého
a slovenského národa. Avšak boli to rozdielne účelové hľadiská, ktoré obe strany motivovali vstúpiť
do spoločného štátneho zväzku. Spojenie so Slovákmi ponúkalo Čechom možnosť vytvorenia určitej
protiváhy voči susednému Nemecku a znamenalo by tiež posilnenie slovanskej zložky v pomere
k vyše trojmiliónovej nemeckej menšine, ktorá sa stala súčasťou republiky. Na druhej strane Slováci
očakávali od nového štátu ochranu pred asimilačným tlakom vládnuceho maďarského národa
v Uhorsku, ktorý sa vystupňoval začiatkom 20. storočia do takej miery, že ohrozoval našu národnú
existenciu.5
Oba národy vstupovali do novej republiky z rozdielnej východiskovej základne. Na rozdiel od
slovenského národa poskytol predchádzajúci historický vývoj českému národu veľa príležitostí na
tvorbu vlastnej politiky a kultúry. Z toho dôvodu bol v Čechách režim pripravený na novú štátnosť,
mali vybudované školstvo aj administratívu vedenú v češtine a skúsenosti v rakúskom parlamente.
Tieto všetky okolnosti dávali českým občanom väčší pocit sebavedomia a možnosť bez väčších
ťažkostí osvojiť si novú štátnosť, ktorá bola pre nich plynulým pokračovaním ich národného vývoja
a jeho vyústením do podoby vlastného štátu.6
Vstup do spoločného štátneho zväzku s Čechmi bol pre Slovákov úplne novým začiatkom po
pretrhnutí tisícročného spojenia s uhorským štátom, ktorý opustili po tom, ako jeho majetnícke
praktiky siahali na samotnú podstatu ich národného bytia. Koncom 19. storočia Slováci v dôsledku
maďarizačného tlaku postupne stratili všetky kultúrne inštitúcie, vrátane základného školstva so
slovenským vyučovacím jazykom. Pred rokom 1910 sa na území obývanom Slovákmi z 30 000 štátnych
zamestnancov hlásila k slovenskej reči len necelá desatina.7
Po vzniku ČSR čakala Slovensko neľahká úloha, a to vybudovať od základov štátnu administratívu,
vytvoriť terminológiu, vyškoliť tisícky nových ľudí, ktorí budú schopní zastávať miesta vo verejnej
správe, bolo potrebné zvýšiť počet slovenských učiteľov. Toto všetko tvorilo súčasť procesu prekonania
deformácií slovenskej spoločnosti v záujme ďalšieho rozvoja. Slováci v novom spoločnom štáte našli
najmä možnosť a priestor urýchlene dobehnúť to, čo im maďarizácia a nedemokratický režim Uhorska
nedovolili rozvinúť.8
Veľká časť slovenskej politickej reprezentácie vstúpila do republiky s predstavou, že sa novo
formujúci štátny útvar bude skladať z dvoch autonómnych celkov, pričom sa postupne vytvorí aj
slovenská samospráva. Českí politici mali na to však iný názor a neprejavovali ochotu rešpektovať
rozdielnosť vývojových stupňov, na ktorých sa pri zrode republiky obidva národy nachádzali. Delenie
správy na menšie celky považovali za celkové oslabenie štátu. Medzivojnová Československá

5


ČAPLOVIČ,
M. – HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku. In Vojenské dejiny
Slovenska IV. zv. 1914 – 1939. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre
v Edícii publikácii s historickou tematikou, 1996, s. 130.
Pozri aj ŠPIESZ, A. Dejiny Slovenska. Na ceste k sebauvedomeniu. Bratislava : PERFEKT, 1999, s. 189-207.

6

C
 AMBEL, S. Dejiny Slovenska V (1918 – 1945). Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1985, s. 25-27.
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LIPTÁK, Ľ. Slovensko v 20. storočí. Slovensko medzi dvoma svetovými vojnami. In MANNOVÁ, E. Krátke dejiny Slovenska. Bratislava :
Academic Eletronic Press, 2003, s. 265-268.
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republika sa sformovala ako unitárny, centralistický štát, v ktorom mal jednoznačnú prevahu český
národ.9
Vznik Československej republiky bol postavený na základe idey národného štátu s národnostnými
menšinami, pričom nosný pilier mal predstavovať jednotný československý národ pozostávajúci z českej
a slovenskej vetvy.10 Závažný podnet na ústavné uzákonenie existencie československého národa
tkvel nielen v snahe o ustálenie vnútropolitických pomerov, ale aj v úsilí o upevnenie medzinárodnej
prestíže štátu, v ktorom Česi a Slováci tvorili dokopy len o niečo viac ako 65 % obyvateľstva. Rovnako
aj časť slovenských politikov si myšlienku československého národa v politickom zmysle veľmi rýchlo
osvojila v záujme snahy odpútať Slovensko od hlboko zakorenených zväzkov s Uhorskom, čím by sa
posilnilo sebavedomie Slovákov. Druhá časť slovenských politikov, prevažne katolícky orientovaných,
videla však v čechoslovakizme prameň voľnomyšlienkárstva a pokrokárskych vplyvov prichádzajúcich
z Čiech, ktoré ohrozovali slovenskú spoločnosť.11
Hoci politický čechoslovakizmus v boji proti habsburskej monarchii a v čase vzniku Československej
republiky zohral do určitej miery pozitívnu úlohu, na druhej strane bolo jeho sprievodným znakom
popieranie národnej svojbytnosti Slovákov so všetkými z toho vyplývajúcimi štátoprávnymi,
ekonomickými, jazykovými a ďalšími nepriaznivými dôsledkami. Čechoslovakizmus necitlivým
vstupom svojich prejavov do verejného života čoraz viac prežíval a stal sa akoby ospravedlním
centralizmu a nadvlády nad Slovenskom.12
Pri náčrte postavenia Slovenska v medzivojnovej Československej republike bolo nutné zohľadniť
aj dôležitú skutočnosť, že sa Slováci stali súčasťou tvoriaceho sa demokratického štátu, výrazným
úsilím rozvíjaným zo strany Čechov, ktorý vytváral neporovnateľne priaznivejšie podmienky na
národný, politický a kultúrny rozvoj slovenského národa, než polofeudálne Uhorsko. Nový štátny
celok poskytoval širšie možnosti na uplatnenie ľudských práv a schopností človeka, a to nielen oproti
minulosti, ale aj v porovnaní s okolitými krajinami. Bolo uzákonené všeobecné, tajné a rovné volebné
právo, vyhlásená formálna rovnosť občanov pred zákonom, občania získali náboženskú a národnostnú
rovnoprávnosť a ochranu menšín.13
Ústava zaručovala slobodu zhromažďovania, spolčovania a tlače, zákonom sa upravili aj pracovné
podmienky.14 Československá republika sa radila svojou liberálno-demokratickou politickou sústavou
medzi moderné, demokratické štáty vtedajšej Európy. Kompromisná spolupráca piatich najsilnejších
centralistických politických zoskupení15 zabezpečovala fungovanie štátneho systému v ČSR.16
Československá republika bola podľa ústavy parlamentnou republikou s dvojkomorovým národným
9

J e teda otázne, či Slováci boli v spoločnej republike spolu s Čechmi vládnucim národom, alebo spolu s Nemcami, Maďarmi,
Poliakmi, Podkarpatskými Rusmi národnosťou ovládanou Čechmi. In ŠPIESZ, A. Dejiny Slovenska. Na ceste k sebauvedomeniu, s.
196.

10 LETZ, R. Slovenské dejiny IV (1914 – 1938). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010, s. 266-270.
11 Pozri

aj CAMBEL, S. Dejiny Slovenska V (1918 – 1945), 600 s.
DEÁK, L. Miesto Slovenska v československom štáte v rokoch 1918 – 1938 z medzinárodného hľadiska. In Slovensko
v Československu 1918 – 1939. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 15-34.
12 LIPTÁK, Ľ. Slovensko v 20. storočí. Slovensko medzi dvoma svetovými vojnami. s. 269.
Pozri

aj ČAPLOVIČ, D. – ČIČAJ, V. – KOVÁČ, D. – LIPTÁK, Ľ. – LUKAČKA, J. Dejiny Slovenska. Bratislava : ASAP, 2000, s. 225-228.
ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 131.
13 ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 131.
14 P
 rijatím ústavy (29. februára 1920) sa založili princípy, ktoré z Československa urobili na dvadsať rokov jednu
z najdemokratickejších krajín. Stanovili sa základné charakteristiky štátu, Československej republiky, v ktorej sa stal ľud
jediným zdrojom štátnej moci. PETRANSKÝ, A. I. Slovensko v Československu (1918 – 1939). In HABAJ, M. – HRNKO,
A. – LUKAČKA, J. – MRVA, I. – SEGEŠ, V. Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. Bratislava : PERFEKT, 2015, 337 s.
15 S
 ociálnych demokratov, agrárnikov, národných socialistov, lidovcov a národných demokratov, ktorí spravidla vytvárali
koaličnú vládu. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 132.
16 CAMBEL, S. et al. Dejiny Slovenska V (1918 – 1945), s. 49.
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zhromaždením, no v praxi sa vyznačovala nevšednosťami, vyplývajúcimi z osobnosti a postavenia prvého
prezidenta ČSR. Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol verejnosťou považovaný za tvorcu samostatného
štátu, a s jeho menom spájali nádeje na spravodlivejšie štátne usporiadanie, nebol členom žiadnej
politickej strany.17 K prezidentovi T. G. Masarykovi sa priamo hlásili sociálni demokrati a členovia
národno-socialistickej strany, do ktorej vstúpil Masarykov najbližší spolupracovník E. Beneš. Hrad,
skupina okolo Masaryka a Beneša, zohral významnú úlohu pri udržiavaní stability parlamentného
systému prvej Československej republiky, v ktorom sa počas jeho dvadsaťročnej existencie vyskytlo
veľa otrasov a odohrali sa mnohé výrazné zmeny. Zmeny však nikdy neboli takého charakteru, aby
režim zásadne vybočil z prijatého liberálno-demokratického rámca.18
Celková územná rozloha Československej republiky predstavovala 140 000 km², z čoho územie
Slovenska zaberalo 49 000 km², a zo súhrnného počtu 13,5 milióna obyvateľov republiky žilo na
Slovensku v roku 1921 3 000 000.19 Politická reprezentácia maďarskej menšiny uskutočňovala
jednoznačnú opozičnú politiku. Keď sa začali vyvíjať snahy o pripojenie slovenského územia
obývaného prevažne maďarskou menšinou k Maďarsku, čiže črty iredentizmu, Slovensko sa stávalo
javiskom ostrých národnostných zápasov. V spoločenskom, ako i politickom živote Slovenska
hrali dôležitú úlohu Česi, ktorých počet sa na sklonku 20. rokov ustálil na 120 000.20 Demokratický
systém prvej ČSR poskytoval možnosti a priestor, čo sa prejavilo v prudkom kultúrnom, politickom
a spoločenskom rozvoji Slovenska.21 Nacionálne, stavovské a skupinové záujmy našli vonkajší výraz vo
vzniku najrozličnejších organizácií a spolkov, no predovšetkým politických strán. V prvom desaťročí
republiky sa práve na ich vzostupe, prípadne poklese, hlavne vo voľbách, prejavovalo názorové
rozvrstvenie slovenskej society.22

17 N
 apriek tomu, že prezident T. G. Masaryk nepatril medzi členov žiadneho politického zoskupenia, prostredníctvom širokého
okruhu svojich stúpencov, významných osobností z radov univerzitných hodnostárov, žurnalistov, podnikateľov, dôstojníkov
a finančníkov, ktorí boli rozlične politicky orientovaní, darilo sa mu uplatňovať svoj vplyv vo všetkých stranách a inštitúciách,
a tak usmerňoval politické a hospodárske dianie v republike a prípadne miernil protiklady. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs.
armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 132.
Pozri aj CAMBEL, S. et al. Dejiny Slovenska V (1918 – 1945), s. 49-52.
LETZ, R. Slovenské dejiny IV (1914 – 1938), s. 114-120.
18 P
 olitický systém Československej republiky, problematiku centralizmu a čechoslovakizmu pozri aj – ČAPLOVIČ, D. et al. Dejiny
Slovenska, 307 s.
19 Z
 nich 2,3 milióna tvorili občania slovenskej národnosti, 148 000 sa hlásilo k nemeckej a 90 000 k ukrajinskej, resp. rusínskej
národnosti. Vo vnútri nových hraníc republiky sa ocitla aj vyše polmiliónová maďarsky hovoriaca a cítiaca menšina, ktorá
sa len veľmi ťažko vyrovnávala so zmenou svojho predchádzajúceho postavenia privilegovaného národa. ČAPLOVIČ, M. et al.
Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, 132 s.
O národnostných pomeroch viac LETZ, R. Slovenské dejiny IV (1914 – 1938), s. 266-270.
20 H
 lavnú skupinu spomedzi nich tvorili najmä učitelia, vojaci, finančníci a zamestnanci verejnej správy, ktorí pre nedostatok
domácich kvalifikovaných síl svojím počtom ešte v roku 1930 prevyšovali Slovákov. In ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády
po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 132.
21 V
 rozpätí desiatich rokov sa vybudovala sieť slovenského školstva od základných škôl až po univerzitu. V 20. rokoch na
Slovensku vychádzalo spolu 8 denníkov, skoro štyri desiatky týždenníkov a 70 ďalších časopisov. Začal vysielať slovenský
rozhlas a trvalou súčasťou kultúrneho života sa stalo národné divadlo. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení
ozbrojených bojov na Slovensku, s. 132.
22 Č
 APLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 132.
Viac o tom aj LETZ, R. Slovenské dejiny IV (1914 – 1938), s. 120-152.
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2. Československá branná moc
2. 1 Začiatky formovania československej brannej moci
V novej republike Čechov a Slovákov sa postupne vyformovalo Národné zhromaždenie ČSR, bola
vymenovaná nová československá vláda, zvolený prezident republiky a 15. novembra 1918 sa zriadilo
aj Ministerstvo národnej obrany (MNO). Ministerstvo národnej obrany predstavovalo najvyšší
orgán vojenskej správy a československá vláda ho riadila prostredníctvom ministra. Medzi hlavné
vytýčené úlohy ministerstva patrili budovanie a organizovanie branných síl, skvalitňovanie bojovej
pripravenosti armády a zabezpečovanie obranyschopnosti nového mladého štátu. Povojnová situácia,
ktorá sa vyznačovala najmä likvidáciou dôsledkov vojny a neustálenými pomermi v prvých mesiacoch
existencie Československej republiky, nedovoľovala ešte určovať si ciele na podrobné a plánované
organizovanie brannej moci. Vzhľadom na túto situáciu boli nútené vedenie MNO, na čele s prvým
ministrom Václavom Klofáčom, a Hlavné veliteľstvo československého vojska, ktoré malo na starosti
vojenské operácie, improvizovať. Československá vláda prevzala nielen základné rakúsko-uhorské
branné predpisy, ale aj bývalé vojenské členenie na doplňovacie okresy. Bolo nutné prihliadať
na prispôsobenie sa bývalého rakúsko-uhorského systému novým mocenským a teritoriálnym
podmienkam. Postupne sa začala obnovovať činnosť náhradných vojenských telies, formovali
a pripravovali sa aj poľné jednotky, ktoré sa následne posielali do českého pohraničia, do Tešínska
a najmä na Slovensko. Okrem rakúsko-uhorského základu sa nezávisle rozvíjali len niektoré útvary
zbraní a orgány služieb, ktoré na československom území neboli zastúpené.23
Čo sa týka vojenského systému bývalej monarchie, ten sa mohol najmä pri vojenských telesách
takmer bez zmeny aplikovať, no jeho využitie pri formovaní riadiacich a kontrolných mechanizmov
československej armády neprichádzalo do úvahy. 13. novembra 1918 bola vyhlásená pražským Národným
výborom prvá dočasná ústava Československej republiky, ktorá vytvorila určité právne predpoklady na
riadenie a kontrolu. Rovnako ďalším administratívnym predpokladom bolo aj intenzívne budovanie
aparátu Ministerstva národnej obrany. Práve ústava určovala, že prezident republiky, ako najvyšší
veliteľ československej brannej moci, bol aj najvyššou ústavnou inštanciou vo vzťahu k armáde.
Z toho vyplývalo, že prezident mohol prijímať aj vydávať zásadné rozhodnutia vo vojenských veciach.
Na začiatku roka 1919 bola zriadená Vojenská kancelária prezidenta republiky na zabezpečenie
vojenských záležitostí patriacich do pôsobnosti prezidenta ČSR, ktorá slúžila ako pomocný a poradný
orgán bez vlastnej rozhodovacej právomoci. Od 1. januára 1919 plnil funkciu všeobecnej kontroly
nad budovaním armády generálny inšpektorát, na čele s generálnym inšpektorom československej
brannej moci Jozefom Scheinerom.24
V rámci vývoja československej armády podnikli v prvej etape Ministerstvo národnej obrany
a Hlavné veliteľstvo československej brannej moci, predchodca Hlavného štábu Ministerstva národnej
23 Týkalo sa to hlavne organizácie a technického budovania leteckého zboru a postavenia vojenského školstva na nových
základoch. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 134.
Pozri aj DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006.
KOVÁČ, D. Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. Skalica : Adut, 1999, 608 s.
24 Č
 APLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 134-135.
Pozri aj ORTH, E. Vojenské dejiny Československa (od roku 1918 do roku 1939), III. diel. Praha : Naše vojsko, 1987.
SLUKA, V. Československá armáda v datech II. (1921 – 1934). In Historie a vojenství, 1995, č. 6, s. 118-165.
ČAPLOVIČ, M. Branné organizácie v Československu 1918 – 1939. Bratislava : Ministerstvo národnej obrany SR, 2001, s. 203.
DANGL, V. – ČAPLOVIČ, M. – SEGEŠ, V. a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. (Slovensko v ČSR 1918 – 1939). Praha : Ottovo
nakladateľstvo v spolupráci s VHÚ Bratislava, 2015.
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obrany, prvé čiastkové kroky na stmelenie všetkých bojových jednotiek a dobrovoľných formácií, ktoré
boli k dispozícii na československom území. Väčšina českej a slovenskej spoločnosti podľahla ilúzii,
že nová republika armádu nepotrebuje, a cieľom týchto bojových jednotiek a dobrovoľných formácií
bolo prekonať odpor nielen časti mužstva demoralizovaného dlhotrvajúcou vojnou, ale aj odpor
spoločnosti. Na splnenie tejto úlohy bol vydaný aj dočasný disciplinárny poriadok československého
vojska, ktorý vychádzal z poriadku československých légií bojujúcich v Rusku. Okrem disciplinárneho
poriadku to boli ešte nariadenie o prísahe vojsk československých25 a presné smernice týkajúce
sa zriaďovania dobrovoľníckych jednotiek, doplnené výnosom z 3. decembra 1918 o prechodnej
organizácii pechoty a jazdectva. 9. decembra 1918 hlavné veliteľstvo vydalo dvanásťbodové Direktívy
pre obsadenie Slovenska.26 Vznikali viaceré dočasné vojenské riadiace a kontrolné orgány v dôsledku
pohybu československých vojsk, ktoré sa do polovice roka 1919 charakterom, štruktúrou a poslaním
v Čechách a na Slovensku líšili. V českých krajinách vznikli, aj keď len na určité obdobie, vojenské
inšpektoráty ako vyššie veliteľstvá podliehajúce Ministerstvu národnej obrany.27
Významnú úlohu pri organizovaní stálej armády v západnej časti štátu zohrali v prvej polovici
roka 1919 inšpektoráty s právomocou divíznych veliteľstiev. Počas postupného obsadzovania
územia republiky sa vynorila potreba zlučovať jednotlivé bojujúce pešie, delostrelecké a jazdecké
formácie do vyšších veliteľských taktických zväzov, brigád a skupín.28 V druhej polovici decembra
1918 postupne prichádzali prvé jednotky československého zahraničného vojska z Talianska
a v súvislosti s týmito udalosťami bolo Vyššie veliteľstvo prebudované na skupinové veliteľstvo.
Skupinovému veliteľstvu podliehali jednotky, z ktorých sa vytvorili I. a III. brigáda československého
domáceho vojska. Veliteľstvo talianskeho legionárskeho armádneho zboru postupne prebralo všetky
kompetencie skupinového veliteľstva, pričom jeho prvým sídlom bolo moravské mesto Kroměříž.
V januári 1919 sa jeho názov zmenil na Vrchné veliteľstvo československých vojsk na Slovensku.
V marci toho istého roka sa jeho sídlom stala Bratislava, pričom začalo vykonávať postupnú
rozsiahlu reorganizáciu jednotiek, ktoré mu boli podriadené. Na prechodný čas boli okrem vyšších
vojenských veliteľských orgánov zriadené, na dôležitých komunikačných smeroch, aj železničné
traťové a staničné veliteľstvá, rôzne strážne útvary, a na exponovanom slovenskom území pôsobili
vojenská polícia a četníctvo.
V centre pozornosti velenia československej brannej moci stála aj iná naliehavá oblasť,
a to nové vojenské územné členenie ČSR. Územná nesúrodosť spôsobila zrušenie starého
rakúsko-uhorského systému zborových oblastí, ktoré hlavne na Morave a Slovensku29
zasahovali na teritórium cudzích štátov. Z týchto príčin bolo nutné realizovať návrh, ktorý
sa opieral o zemské (krajinské) členenie republiky so zemskými vojenskými veliteľstvami
(ZVV), podriadenými Ministerstvu národnej obrany. 28. októbra 1918 začalo ako prvé pracovať
Zemské vojenské veliteľstvo pre Čechy a jeho sídlom sa stala Praha. Zo začiatku malo aj
postavenie a pôsobnosť Hlavného veliteľstva československých vojsk na domácom území,
25 T oto nariadenie bolo neskôr upravené zákonom č. 169/1919 Zb. z. 26. marca 1919. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po
skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 135.
26 S
 LUKA, V. Československá armáda v datech II. (1921 – 1934), s. 118-165.
27 R
 iadiace orgány boli po veliteľskej línii nadriadené všetkým útvarom v Čechách a na Morave, s výnimkou telegrafného
a železničného pluku, ktorý bol v priamej podriadenosti MNO. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených
bojov na Slovensku, s. 135.
28	Ako prvá vyššia taktická jednotka na území republiky vzniklo Vrchné veliteľstvo operujúceho československého vojska na
Slovensku, ktoré sídlilo najskôr v Uherskom Hradišti a následne sa presunulo do Žiliny. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády
po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 135.
29 B
 ývalý V., čiže bratislavský, a VI., čiže košický, c. a k. zbor. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov
na Slovensku, s. 136.
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a rozhodnutím z 9. novembra 1918 sa zriadilo aj Zemské vojenské veliteľstvo pre Moravu
a Sliezsko so sídlom v Brne. Obidve zemské vojenské veliteľstvá pôsobili v uvedených mestách
až do zániku republiky.
Dňa 8. januára 1919 vzniklo Zemské vojenské veliteľstvo na Slovensku, ktoré malo sídlo
v Košiciach. Toto veliteľstvo nahradilo bývalé vojenské veliteľstvo v Bratislave a prislúchala mu
právomoc nad všetkými útvarmi, s výnimkou operujúcich poľných jednotiek československého
zahraničného vojska z Talianska. 15. januára 1919, po vzniku Zemského vojenského veliteľstva
pre Slovensko, sa zrušil vojenský referát Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
v Žiline. V prvých mesiacoch roka 1919 uskutočnilo Zemské vojenské veliteľstvo v Košiciach
nevyhnutné opatrenia, ktoré smerovali k vybudovaniu mierovej organizácie československej
armády na Slovensku. Predovšetkým tu bola snaha o obnovenie úradov vojenskej evidencie –
doplňovacích okresných veliteľstiev (DOV)30, dohľad nad zriaďovaním náhradných telies a zrušenie
dobrovoľníckych jednotiek.31
Podľa pokynov Ministerstva národnej obrany v Prahe vytvorilo veliteľstvo vhodné podmienky
na postavenie delostreleckých, ženijných plukov a stotín, čiže rôt, ako aj muničných parkov pre
oblasť Slovenska. Bratislava sa stala v máji 1919 sídlom Zemského delostreleckého inšpektorátu.
Keďže maďarská červená armáda stále postupovala, Zemské vojenské veliteľstvo sa 10. júna 1919
presťahovalo z Košíc do Žiliny. V januári 1919 sa československé legionárske divízie vrátili z Francúzska
do vlasti a následne boli nasadené popri domácich jednotkách do bojov o Tešínsko. V bojoch zotrvali
až do uzavretia prímeria a stanovenia demarkačnej čiary. Takto vznikajúca doplnená československá
armáda splnila základnú úlohu, ktorou bolo vojensky zabezpečiť územie republiky. V druhej etape sa
tak mohlo MNO sústrediť na vlastnú vnútornú výstavbu armády.32
Pri budovaní armády bol potrebný väčší počet skúsených štábnych odborníkov a schopných
veliteľov vyšších jednotiek, čo bol problém, keďže českí a slovenskí dôstojníci, ktorí slúžili v bývalej
armáde monarchie, zastávali prevažne len nižšie veliteľské funkcie.33 Do úvahy teda prichádzali
hlavne dva štáty – Francúzsko a Taliansko. Riešenie tohto problému vytvárala aj československofrancúzska medzinárodná zmluva o vyslaní Francúzskej vojenskej misie do ČSR. Napriek tomu, že
francúzska vojenská misia mala plniť poradnú funkciu, onedlho už plnila úlohu rozhodujúceho
činiteľa pri výstavbe československej armády. Francúzska vojenská misia postupne oslabila
a zatlačila do úzadia Taliansku vojenskú misiu v ČSR, čo spôsobilo aj ochladenie československo-

30 D
 oplňovacie okresné veliteľstvo (DOV) bol vojenský úrad doplňovacej služby. Základnými úradmi doplňovacej služby (tzv. úrady
I. stolice) boli doplňovacie okresné veliteľstvá, ktorých počas dvadsiatych rokov vzniklo dovedna 48, z toho 20 v Čechách, 12 na
Morave a v Sliezsku, 16 na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Každé veliteľstvo zahŕňalo niekoľko politických okresov štátnej
správy, v ktorých zabezpečovali odvody brancov podľa evidencie pripravenej úradmi štátnej správy. Nadriadeným orgánom
boli oddelenie doplňovacej služby jednotlivých zemských vojenských veliteľstiev (úrady II. stolice) a následne 9. oddelenie
/doplňovacie/ Ministerstva národnej obrany (október 1919 – marec 1922), 30. oddelenie /doplňovacie/ MNO (marec 1922 –
január1927) a 3. oddelenie /doplňovacie a stavu počtov/ 1. odboru MNO (od januára 1927), ako úrad III. stolice. FIDLER, J. et al.
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 166-167.
31 P
 atrila sem aj prvá slovenská jednotka československého domáceho vojska – 1. pluk slovenskej slobody, pôsobiaci od novembra
1918 do marca 1919. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 136.
32 D
 ANGL, V. et al. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. (Slovensko v ČSR 1918 – 1939), s. 592.
33 N
 eboli dostatočne pripravení do funkcií veliteľov vyšších jednotiek a na veliteľsko-štábnu službu. Hoci naše najpočetnejšie
zahraničné vojsko, československé légie v Rusku, malo dostatok vynikajúcich veliteľských kádrov z radov Čechov a Slovákov,
no stále sa nachádzalo ďaleko za hranicami vlasti. Bolo nutné, v čo najkratšej dobe, preklenúť tento nedostatok, a ako
najlepšia cesta sa javila možnosť, aby organizačnú a veliteľskú prípravu československej armády zabezpečili kvalifikovaní
dôstojníci armád víťazných štátov Dohody. SEGEŠ, V. a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom aj obrazom. Bratislava :
Ministerstvo obrany SR a Vojenský historický ústav v Bratislave, 2013, s. 407.
Pozri aj SLUKA, V. Československá armáda v datech II. (1921 – 1934). In Historie a vojenství, 1995, č. 6.
BÍLEK, J. Vojenské dejiny Československa III. zv. (od roku 1918 o roku 1939). 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1987, 583 s.

17

Katarína Mináriková

talianskych diplomatických vzťahov.34 Misia mala veľký vplyv na menovanie francúzskych dôstojníkov
do najvyšších československých armádnych funkcií, zemských vojenských veliteľov, a zo začiatku
jej pôsobenia sa obzvlášť na Slovensku presadzovalo aj menovanie veliteľov divízií, brigád, peších
plukov a delostreleckých oddielov. Prvý náčelník hlavného štábu československej armády francúzsky
generál M. C. J. Pellé sa stal aj zástupcom vrchného veliteľa dohodových vojsk v ČSR.35
Po etablovaní sa Francúzskej vojenskej misie v ČSR sa je činnosť pri MNO pozitívne prejavila.
Potom ako boli vo februári 1919 vydané smernice na výcvik a výchovu v armáde sa M. Pellé rozhodol
podať návrh na dočasnú organizáciu československej armády. V návrhu sa uvádzalo, aby bolo
postupne sformovaných 12 peších divízií. Čoraz viac sa prejavoval zväčšujúci sa francúzsky vplyv
v československej armáde, ale i profrancúzska orientácia politického vedenia štábu, čo sa odrazilo
v rozkaze MNO, ktorý bol vydaný koncom mája 1919.36
Mierový proces vytvárania organizačných štruktúr československej armády bol zabrzdený
v dôsledku ozbrojeného stretnutia československého vojska s vojskom Maďarskej republiky rád,
postupujúcim na naše územie.37 Za týchto okolností bolo hlavnou úlohou najvyšších vojenských
orgánov riešiť operatívne úlohy vyvolané vojensko-politickou situáciou na Slovensku. 5. júna bola na
Slovensku vyhlásená vojenská diktatúra, pričom Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska
ako i všetky civilné, župné aj okresné úrady na Slovensku prešli pod právomoc veliteľov vojenských
skupín.38 Generál Pellé sa dostal na pozíciu vrchného veliteľa všetkých československých branných síl.
10. júna 1919 vydal nariadenie, ktorým sa celá ČSR rozdelila na územie operačnej armády, čiže územie
Slovenska a územie zázemné, pod ktoré spadali Čechy, Morava a Sliezsko. Rovnako aj východná
skupina československej armády na Slovensku sa od 1. júna do 8. júla 1919 delila na dve skupiny –
karpatskú a košickú. Začiatočné obdobie formovania československých branných síl uzavrel koniec
vojny s Maďarskou republikou rád, pričom sa v týchto zložitých medzinárodných aj vnútropolitických
podmienkach postupne upevňovali pozície novej československej štátnosti.39

2. 2 Československá armáda a Slovensko v rokoch 1918 – 1939
Počiatočné obdobie formovania československej armády od vzniku Československa40 až do leta
1919 prebiehalo v zložitých podmienkach, ktoré by sa dali charakterizovať nielen vnútropolitickou
nestabilitou republiky, ale aj absenciou pevných, medzinárodno-právne garantovaných

34 T áto vojenská misia sa mala podieľať predovšetkým na dotvorení organizačnej štruktúry MNO, zriadení hlavného štábu,
budovaní základov československého vojenského školstva podľa francúzskeho vzoru, ale aj na odbornej príprave najvyššieho
československého veliteľsko-štábneho zboru podľa poznatkov francúzskej stratégie, operačného umenia a taktiky. KOVÁČ, D.
a kol. Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí, s. 123.
35 Z
 lúčením Vrchného veliteľstva československých vojsk na Slovensku s III. odborom MNO vznikol v máji 1919 Hlavný štáb.
V rámci MNO mal zvláštne postavenie, pretože disponoval veliteľskou pôsobnosťou ministerstva. Jeho hlavné úlohy súviseli
so všeobecnou prípravou obrany štátu, s riadením výcviku a vydávaním organizačných smerníc o budovaní československej
armády. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 138.
Pozri aj SEGEŠ, V. a kol. Slovensko. Vojenská kronika, s. 94-95.
36 S
 pomínaným rozkazom bolo zrušené Vrchné veliteľstvo československých vojsk na Slovensku v Bratislave, kde dovtedy
dominovali predovšetkým taliansky vplyv a súčasne vytvorené veliteľstvo Západnej a Východnej skupiny československého
vojska. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 138.
37 D
 EÁK, L. Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918 – 1920. Martin 1995.
Pozri aj PEJŠA, R. Vztahy Československa a Maďarska 1918 – 1939. Praha : Karlova univerzita, 2017, 180 s.
38 KOVÁČ, D. et al. Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí, s. 98-240.
39 ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 138.
40 28. októbra 1918.
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hraníc.41 Komplikovaná povojnová situácia nedovoľovala najvyšším orgánom formujúcej sa
československej politickej a vojenskej správy ani len pomýšľať na plánované organizovanie
stálej armády. Pozornosť bolo treba zameriavať hlavne na vojenské zabezpečenie štátnej moci
na celom území ČSR, s dôrazom na územie Slovenska, nemecké pohraničné oblasti v českých
krajinách a spornú oblasť Tešínska v Sliezsku.
Najvyšší orgán československej vojenskej správy predstavovalo Ministerstvo národnej obrany, ktoré
bolo zriadené 15. novembra 1918 v Prahe.42 Medzi najpálčivejšie problémy, ktoré museli predstavitelia
MNO na čele s prvým ministrom V. J. Klofáčom v tomto období riešiť, patril nedostatok vojenských
síl a prostriedkov na hladké prevzatie štátnej moci na celom území a zabezpečenie hraníc. Z tohto
dôvodu sa muselo vypomáhať realizovaním viacerých improvizačných opatrení. Medzi tieto opatrenia
možno zaradiť napríklad vytváranie a organizovanie dobrovoľníckych jednotiek československého
domáceho vojska.43
Okrem nedostatočného počtu branných síl nevyhnutných na zabezpečenie hraníc republiky,
pokoja a poriadku vnútri štátu museli najvyšší činitelia československej vojenskej správy zápasiť aj
s nedostatočným množstvom kvalitných veliteľských kádrov z radov Čechov a Slovákov. Na preklenutie
tohto problému sa ako optimálna cesta javila možnosť, aby organizačnú a veliteľskú prípravu
československej armády zabezpečili kvalifikovaní dôstojníci armád víťazných štátov Dohody. Práve
z tohto dôvodu bola 20. januára 1919 podpísaná v Paríži zmluva medzi československou a francúzskou
vládou o vyslaní Francúzskej vojenskej misie do ČSR. Francúzsku vojenskú misiu viedol generál
Maurice C. J. Pellé a do našej krajiny prišla 13. februára 1919.44 Popri plánovanej poradnej funkcii začala
plniť aj úlohu rozhodujúceho činiteľa pri výstavbe mierovej československej armády. Pod jej vedením
sa dotvorila prvá organizačná štruktúra MNO a v máji 1919 bol zriadený Hlavný štáb. V období od
jesene 1919 do jari 1920 dosiahlo francúzske velenie v československej armáde maximálny rozmach.
Nárast personálnej základne francúzskej vojenskej misie súvisel s odchodom talianskych dôstojníkov
z Československa, k 1. júnu 1919.45
Podľa francúzskeho vzoru sa postupne budovalo československé vojenské školstvo a organizovala
sa odborná príprava najvyššieho československého veliteľsko-štábneho zboru, pričom vychádzala
z najnovších poznatkov francúzskej stratégie, operačného umenia a taktiky. Až do konca roka

41 D
 ANGL, V. et al. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. (Slovensko v ČSR 1918 – 1939).
Pozri aj FERENČUHOVÁ, B. Lingvistický, geografický a mocenský rozmer stanovenia hraníc Slovenska po roku 1918. In Slovensko
v labyrinte moderných európskych dejín. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, 738 s.
42	Vzniklo krátko po zriadení revolučného Národného zhromaždenia, zvolení prezidenta T. G. Masaryka a vymenovaní prvej
československej vlády, ktorú viedol ministerský predseda Karol Kramář.
	BYSTRICKÝ, V. Slovensko v politickom systéme Československa: materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991.
Bratislava 1991, s. 235.
Pozri aj MALÝ, K. Dejiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vyd. Příbram : Leges, 2010, 640 s.
LIPSCHER, L. K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Bratislava 1966, 239 s.
43	
Spomínaným jednotkám sa do konca roka 1918 podarilo obsadiť zmiešané česko-nemecké pohraničné kraje v Čechách
a podstatnú časť územia Slovenska, ktoré bolo dovtedy pod kontrolou maďarských úradov a vojska. Zlepšenie tejto nepriaznivej
situácie priniesol až postupný návrat československého zahraničného vojska – talianskych, francúzskych a ruských légií,
ktoré mali viac ako 100 000 mužov, ale aj 55 československých domobraneckých práporov z Talianska do vlasti. ČAPLOVIČ, M.
Československá armáda a Slovensko v rokoch 1918 – 1939. In BYSTRICKÝ, V. – ZEMKO, M. Slovensko v Československu (1918 – 1939).
Bratislava : VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004, s. 241-242.
44 Č
 APLOVIČ, M. Československá armáda a Slovensko v rokoch 1918 – 1939, s. 243.
Pozri aj STRAKA, K. – KYKAL, T. Historie československé armády 2. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918 – 1932.
Praha : Ministerstvo národní obrany a Vojenský historický ústav Bratislava, 2013, 199 s.
45 T ento odchod si vyžiadali predovšetkým neúspechy česko-slovenskej armády v bojoch o Slovensko s maďarskou červenou
armádou v druhej polovici mája 1919. Generál Pellé ako aj najvyššie vedenie MNO v Prahe to prisudzovali talianskemu
vojenskému veleniu pod vedením generála Luigiho Giuseppa Piccioneho, ktorému od 25. decembra 1918 podliehali nielen
česko-slovenské legionárske divízie z Talianska, ale aj všetky ostatné česko-slovenské vojenské jednotky na území Slovenska.
ČAPLOVIČ, M. Československá armáda a Slovensko v rokoch 1918 – 1939, s. 244.
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1925 mali predstavitelia Francúzskej vojenskej misie vplyv na menovanie jej členov do najvyšších
veliteľských funkcií v československej armáde, vrátane postu náčelníka Hlavného štábu. Okrem
pozitív Francúzskej vojenskej misie si československé veliteľské špičky v nemalej miere osvojili aj
viaceré negatívne stránky, ktoré sa stále výraznejšie začali prejavovať od prvej polovice tridsiatych
rokov 20. storočia. Hlavne išlo o malý dôraz kladený na motorizáciu armády, nedocenenie výstavby
samostatného tankového vojska či budovanie finančne náročnej pevnostnej línie pozdĺž hraníc
republiky.46

2. 3 Unifikácia československej armády a jej výsledky
na Slovensku
Vo výstavbe československej armády na nových organizačných základoch sa pracovalo od druhej
polovice roka 1919. Mierové podmienky vytvorili priestor československej vláde a MNO na zlepšenie
vycvičenosti, organizovanosti vojska, ako aj na zabezpečenie jeho materiálnych podmienok. Vnútri
armády sa však vyskytovali aj javy, ktoré brzdili ďalší vývoj. Išlo predovšetkým o nedisciplinovanosť,
nechuť vykonávať vojenskú službu a nerešpektovanie autority nadriadených veliteľov, čo sa
prejavovalo hlavne v niektorých náhradných telesách pechoty a delostrelectva na Slovensku. Určité
komplikácie v armáde vyvolávalo aj rôznorodé zloženie československých ozbrojených síl, čo sa
prejavovalo v nejednotnosti v administratíve a v organizácii jednotiek. Začala sa vyskytovať dokonca
rivalita a nerešpektovanie legionárskych dôstojníkov dôstojníkmi bývalej rakúsko-uhorskej armády,
ako aj dôstojníkmi 55 domobraneckých práporov. Prápory sa sformovali z vojnových zajatcov Čechov
a Slovákov v Taliansku, ktorí sa ešte do konca augusta 1919 vrátili do vlasti. Bolo nutné odstrániť tieto
rušivé javy, pričom predstavitelia MNO zastávali názor, že jediným možným východiskom by mal byť
program postupnej unifikácie domácich a zahraničných útvarov československej armády.47
Od polovice roka 1919 takýto návrh zlučovania pripravovala francúzska vojenská misia. Celý proces
unifikácie československej armády si vyžiadal celý rad legislatívnych opatrení vojenského charakteru,
medzi ktoré patrilo vydanie nových príslušných rozkazov, nariadení, predpisov, ako aj zvýšenie kvóty
čerpania rozpočtových prostriedkov štátu.48 V októbri sa stanovilo aj pomenovanie dôstojníckych
a generálskych hodností, bola schválená nová organizačná štruktúra MNO a na konci roka 1919 sa
začali spresňovať aj prvé plány eventuálneho použitia armády v prípade vnútorných nepokojov.
Okrem iných zmien sa v priebehu leta 1919 uskutočnila postupná demobilizácia starších ročníkov,
ktoré slúžili v československej armáde.49
V prípravnej etape unifikácie armády bolo nutné hlavne výrazne zjednodušiť vnútornú organizáciu
ozbrojených síl.50 Ďalší krok znamenal rozpustenie veliteľstva divízie československých légií
46 Č
 APLOVIČ, M. Československá armáda a Slovensko v rokoch 1918 – 1939, s. 244-245.
47 S
 EGEŠ, V. et al. Slovensko. Vojenská kronika, s. 94-95.
48 O
 rganizačné oddelenie hlavného štábu v júli 1919 predložilo návrh mierovej dislokácie československej brannej moci. V rozkaze
MNO z polovice júla sa hovorilo o sformovaní a čiastočnej reorganizácii delostreleckých plukov. MNO takisto zabezpečovalo
aj preklad francúzskych vojenských predpisov do češtiny. V auguste bol schválený nový predpis, ktorý sa týkal rovnošiat.
Francúzska vojenská misia docielila zvýšenie finančného rozpočtu MNO na druhú polovicu roka 1919, pričom práve toto
obdobie bolo rozhodujúce z hľadiska budovania mierovej československej armády. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po
skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 139.
Pozri aj DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 2006.
ŠIMUNIČ, P. – ŠTEFANSKÝ, V. – VIMMER, P. Prvá československá armáda na Slovensku. Bratislava 1991.
49 ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 139.
50 P
 ostupne sa zrušili veliteľstvá skupín, ktoré operovali na území Slovenska a Tešínska, pričom ich nahradili veliteľstvá troch
novozriadených divízií. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 139.
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z Francúzska a zlúčenie legionárskych francúzskych jednotiek s už existujúcimi domácimi útvarmi,
a to v septembri 1919.51
V prvej polovici októbra 1919 vydalo Ministerstvo národnej obrany výnos, ktorým sa upravovala
organizácia a kompetencia vyšších vojenských veliteľstiev. Územie štátu sa tak definitívne rozdelilo
na štyri zemské (krajinské) vojenské obvody a tie sa ďalej členili na 12 divíznych oblastí a 24 brigádnych
veliteľstiev, ktoré boli podriadené veliteľstvám divízií. 31. októbra 1919 bolo ministerským výnosom
zrušené Zemské vojenské veliteľstvo v Žiline, no už 25. októbra toho istého roka bolo toto veliteľstvo
vo východnej časti štátu nahradené novozriadeným ZVV pre Slovensko so sídlom v Bratislave, a ZVV
pre Podkarpatskú Rus vzniklo v Užhorode. Koncom leta 1925 sa udiali ďalšie zmeny, keď na základe
dekrétu prezidenta republiky T. G. Masaryka52 sa uskutočnila územná reorganizácia ZVV v Užhorode,
pričom sa tam ZVV zrušilo a vytvorilo sa nové ZVV v Košiciach, ktoré začalo svoju činnosť 15. septembra
1925. Po vzniku ZVV v Košiciach sa územná kompetencia tohto veliteľstva posunula ešte viac na západ
a okrem Podkarpatskej Rusi zahŕňala aj oblasť východného Slovenska. V dôsledku tohto rozhodnutia
sa následne pôsobnosť ZVV v Bratislave obmedzila na územie západného a stredného Slovenska.
K ustáleniu zemských vojenských hraníc na Slovensku, v Podkarpatskej Rusi a sídla ZVV došlo v druhej
polovici 20. rokov a v nezmenenej podobe pretrvali až do jesene 1938.
Z hľadiska vojensko-politických a bezpečnostných záujmov ČSR sa špecifický význam slovenského
územia zvýrazňoval aj tým, že sa projekt prezbrojovania hlavných zbraní (pechoty, delostrelectva,
jazdectva a letectva) v rokoch 1926 – 1929 realizoval vo východnej časti štátu.53 Podmienky umožňujúce
splynutie československého zahraničného a domáceho vojska sa vytvorili ku koncu roka 1919 a MNO
rozhodlo, že aj armádny zbor československých légií v Rusku, ktorý bol stále za hranicami, sa začne
od februára 1920 po transportoch zo Sibíri presúvať do vlasti.
Celý proces unifikácie súvisel priamo s vyriešením zásadnej koncepcie budúcej československej
armády.54 Medzi obyvateľmi sa udržiavala ilúzia o trvalom zabezpečení mieru a panovala tu predstava,
že armáda predstavuje len zbytočne drahý symbol štátnej moci. V dôsledku toho nebola verejnosť
zo začiatku naklonená myšlienke výstavby pravidelnej armády založenej na všeobecnej brannej
povinnosti.55 Prihliadajúc na vojensko-politické súvislosti, ktoré sprevádzali zabezpečenie územnej
celistvosti a nezávislosti spoločného štátu, hlavne však na Slovensku, ako aj pretrvávajúce územné
nároky, opakované spochybňovanie hraníc ČSR zo strany susediacich štátov, dali jednoznačnú
odpoveď na otázku, ako by sa malo ďalej orientovať vymedzenie branných potrieb republiky. Prijatie
Ústavy Československej republiky 29. februára 1920 sa stalo prvým významným právnym medzníkom.56
Spoločný štát sa vnímal ako národný štát Čechov a Slovákov a v parlamente sa diskutovalo najmä
o tom, do akej miery by sa mala povinnosť vojenskej služby vzťahovať na príslušníkov národnostných
51 N
 a Slovensku bola v priebehu augusta obmedzená vojenská diktatúra a rozpustili sa všetky dobrovoľnícke útvary, kombinované
pešie pluky a vycvičené skupiny. Po tomto kroku bolo nutné budovať nové zložky československej armády, ktoré sa začali
formovať na báze niektorých domácich útvarov, ako napr. hraničiarske prápory určené na ochranu hraníc a na Slovensku aj
dve horské brigády. DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 2006.
Pozri aj ŠIMUNIČ, P. – ŠTEFANSKÝ, V. – VIMMER, P. Prvá československá armáda na Slovensku. Bratislava 1991.
ORTH, E. Vojenské dejiny Československa (od roku 1918 do roku 1939). III. diel, 584 s.
52 Č. 1036 prez. I25 z 25. mája 1925.
53 SEGEŠ, V. et al. Slovensko. Vojenská kronika, s. 97.
54 N
 a riešenie tejto otázky existovali už od vzniku republiky dva protichodné názory. Prvý z nich, ktorý zastávali odborné vojenské
kruhy a vládni predstavitelia, trval na vybudovaní pravidelnej armády, a ten druhý názor, ktorý zastávali parlamentné
strany socialistickej orientácie, striktne preferoval vytvorenie miličnej armády. S týmto názorom sympatizovala aj väčšina
československej verejnosti. SEGEŠ, V. et al. Slovensko. Vojenská kronika, s. 97.
55 ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 140.
56 V
 § 127 sa zakotvila povinnosť, že každý spôsobilý štátny občan ČSR je povinný absolvovať vojenský výcvik a poslúchnuť výzvu
k obrane štátu. Ústavná listina ČSR z roku 1920. KLIMKO, J. Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918 – 1938).
Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1986, s. 46.
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menšín. Výsledkom parlamentných rokovaní bolo schválenie branného zákona č. 193/20 Zb. z 19. marca
1920.57 Rozhodujúci vplyv na prípravu branného zákona mala najmä francúzska vojenská misia.
Pri presadzovaní myšlienky na zavedenie brannej formy miličného typu tu narastal čoraz väčší
tlak, čo dosvedčovalo, s akou intenzitou sa zdôvodňovala potreba pravidelnej armády v dôvodovej
správe k vládnemu návrhu branného zákona. Vzhľadom na to, že sa zahraničnopolitická situácia
v Európe v tomto období neustále menila a taktiež boli nutné aj nové organizačné prvky pri budovaní
armády, branný zákon sa počas medzivojnového obdobia ČSR ešte štyrikrát novelizoval.
Osobitný zákon č. 196/1920 Zb. z 19. marca 1920 určoval mierový početný stav československej
brannej moci na 150 000 mužov.58 Vtedajší skutočný početný stav armády bol oveľa vyšší, preto musel
prezident ČSR v záujme dosiahnutia počtu stanoveného zákonom vydať v októbri 1920 demobilizačný
patent. Celý proces demobilizácie bol dovŕšený vo februári 1921. Nominálny početný stav vojakov
z povolania sa zachovával až do konca prvej polovice 30. rokov. Vybudovanie pravidelnej armády
založenej na rámcovom systéme umožnili práve legislatívne opatrenia. Rozkaz prezidenta T. G.
Masaryka z 31. decembra 1919 potvrdil zámer vybudovať jednotnú armádu, ako aj rozkaz ministra
národnej obrany Václava Klofáča, kde sa zdôrazňovalo, že od 1. januára 1920 sa branná moc stala
jedným telesom.
Proces unifikácie sa začal vo februári 1920. Novej organizácii, ktorá sa vytvárala, sa postupne
prispôsobili aj útvary služieb. Jednotky zahraničného vojska sa postupne zlúčili s domácimi útvarmi
a stali sa tak základom armády.59 Jednotlivé zložky československej armády mali svoje poslanie,
podľa toho sa potom delili na útvary zbraní a orgány služieb. Vojenské útvary zbraní sa členili na
hlavné a pomocné zbrane.60 Každá zo služieb mala svoje špecifické zameranie, podľa neho sa členili
na technické, čiže na službu zbrojnú, leteckú, ženijnú, telegrafnú (neskôr spojovaciu), automobilovú,
stavebnú, železničnú, vozatajskú a ostatné služby.61 Medzi ostatné služby sa radili služba zdravotnícka,
duchovná, hospodársko-správna (intendačná), justičná, doplňovacia, počtová, remontná a veterinárna.
V armáde existovala aj osobitná skupina, ktorú tvorili vojenské školstvo, vojenské vedecké a výskumné
ústavy. Na jeseň 1920 boli na základe branného zákona povolaní do vojenskej prezenčnej služby prví
branci, čím sa naplnili predpoklady na pôsobenie armády na nových základoch. 1. novembra 1920 bola
vyhlásená nová organizácia MNO. Podľa branného zákona sa československá branná moc členila
podľa stupňa brannej pohotovosti na aktívnu armádu a na I. a II. zálohu.62

57 B
 ranný zákon sa postaral o rozšírenie, doplnenie ako aj spresnenie všeobecných ustanovení Ústavy ČSR, ktoré sa dotýkali
armády a zároveň sa stal zákonným východiskom pri budovaní unifikovanej armády. Branný zákon ustanovil úlohy a postavenie
československej armády pri obrane územnej celistvosti a slobody republiky proti vonkajšiemu nepriateľovi a zároveň
vymedzoval povinnosť pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti vo vnútri štátu. Armáda sa mala podieľaj aj pri poskytovaní
pomoci pri živelných pohromách ohrozujúcich životy a majetok civilného obyvateľstva. Ustanovenie tohto zákona podľa
Ústavy ČSR znamenalo zavedenie oficiálneho názvu pre armádu, a to československá branná moc, a bola určená aj všeobecná
branná povinnosť pre všetkých československých štátnych občanov. Branný zákon č. 193/1920 Zb. z. a n. z 19. marca 1920. ČAPLOVIČ,
M. Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (so zreteľom na Slovensko), s. 202.
58 „ Mírový početný stav československého vojska stanoví se na dobu prvních čtyř let ode dne zaŕadění prvních podle nového
branného zákona odvedených branců počtem 150.000 mužů.“ In Zákon zo dňa 19. marca 1920. Sbírka zákonů a nařízení státu
československého. Roč. 1920. ASPI ISSN 2336-517X – http://ftp.aspi.cz/opispdf/1920/041-1920.pdf.
59 U
 nifikácia prebiehala takým spôsobom, že sa spájal jeden legionársky pluk s jedným, prípadne dvomi domácimi plukmi. Inou
možnosťou bolo vytváranie nových plukov s novým číslom, ktoré vznikali z domácich plukov. Nová armáda bola budovaná na
základe rakúsko-uhorského vojenského modelu, ktorý bol však rozšírený o niektoré francúzske prvky, hlavne ak sa to týkalo
organizácie vyšších veliteľstiev, vnútorného členenia štábov a vojenského školstva. STRAKA, Historie československé armády 2.
Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918 – 1932.
60 H
 lavné zbrane tvorili pechota, jazdectvo, delostrelectvo a letectvo a boli určené na priame vedenie boja. Pomocné zbrane boli
ženijné, automobilové vojsko, vozatajstvo, telegrafný a železničný pluk a ich úlohou bolo pomocnými operáciami podporovať
v boji útvary hlavných zbraní. ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 144.
61 ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 144.
62 SEGEŠ, V. Slovensko. Vojenská kronika, s. 96.
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Zo základnej územnej pôsobnosti vojenskej správy, ktorá mala štyri zemské vojenské
veliteľstvá a 12 divíznych oblastí, vychádzal doplňovací systém československej armády. V záujme
dopĺňania vojska bolo územie štátu rozdelené na doplňovacie okresy a v nich pôsobili doplňovacie
okresné veliteľstvá ako výkonné orgány. Branný zákon ako aj príslušné vojenské predpisy stanovili
definitívnu sieť doplňovacích okresov na 48. Do roku 1920 bol pôvodný stav doplňovacích okresných
veliteľstiev 40 a v priebehu nasledujúcich piatich rokov sa zvýšil na 48, z toho sa na Slovensku
nachádzalo 13.63
Hoci proces organizačného zjednocovania československej armády musel čeliť nejednej prekážke,
najvyššie vojenské velenie dokázalo splniť základné ciele unifikácie ešte v prvej tretine roka 1922.64
Po základnom dobudovaní mierovej organizácie československej armády, v rokoch 1920 – 1922, sa
územie Slovenska členilo na tri divízne oblasti. Na čele divíznych oblastí stáli divízne veliteľstvá,
ktoré podliehali Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave.65 V roku 1925 bolo zriadené Zemské
vojenské veliteľstvo v Košiciach a následne do jeho podriadenosti prešli 11. pešia divízia, spolu
s podriadenými brigádami, a samostatná 2. horská brigáda. Čo sa týkalo útvarov, orgánov a úradov
technickej služby sa na Slovensku koncom roka 1922 nachádzali štyri divízne zbrojnice, dva zbrojnotechnické úrady, ktoré mali na starosti kontrolu výroby zbrojných tovární, jeden letecký, jeden
telegrafný a jeden hlavný stavebný sklad, tri vojenské stavebné odbočky a jedna odbočka hlavného
ženijného skladu vojenského železničného skladiska a automobilovej zbrojovky.
Z ostatných služieb na našom území pôsobili tri divízne nemocnice, sedem posádkových
nemocníc, jeden vojenský ústav pre pľúcne choroby, dva vojenské kúpeľné ústavy, štyri vojenské
zásobárne, ktoré boli od roku 1924 premenované na divízne proviantné sklady66, jedno vojenské
oddelenie štátnych žrebčincov, štyri veliteľstvá evidencie koní, tri divízne a tri brigádne súdy a tri
vojenské väznice. Východiskom pre ďalšie systematické budovanie a trvalé zdokonaľovanie armády
bolo organizačné zjednotenie a rozmiestnenie útvarov československej brannej moci. Súčasťou
tohto procesu, zavŕšeného koncom 20. rokov 20. storočia, bolo taktiež budovanie veliteľského zboru
a zabezpečovanie materiálnej základne československej armády.
Branný systém nového štátu, ako aj medzinárodné postavenie republiky vo formujúcej sa Európe,
určoval význam armády v štruktúre mocenských orgánov Československa v medzivojnovom období.
Zameranie ideových základov československej armády podmieňovali ekonomická a vojenská sila
československého štátu, ako aj jeho vnútropolitické, parlamentno-demokratické štátne usporiadanie.
Od začiatku sa vylučovalo uplatňovanie kultu armády a pestovanie výbojného agresívneho ducha, čo
63 Č
 APLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 146.
64 S
 EGEŠ, V. et al. Slovensko. Vojenská kronika, s. 96.
65 V
 eliteľstvo 9. pešej divízie dislokované v Trnave malo v podriadenosti 17. pešiu brigádu, čiže veliteľstvo Bratislava, 18. pešiu
brigádu (Žilina) a 9. poľnú delostreleckú brigádu (Bratislava). Sídlom 10. pešej divízie, ktorej podliehali 19. pešia brigáda, 20.
pešia brigáda a 10. poľná delostrelecká brigáda, bola Banská Bystrica. Veliteľstvo 11. pešej divízie so sídlom v Košiciach malo
v podriadenosti 21. pešiu brigádu (Košice), 22. pešiu brigádu (Rožňava) a 11. poľnú delostreleckú brigádu (Košice). ČAPLOVIČ,
M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 147.
66 V
 oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice pôsobili dva proviantné sklady, a to Divízny proviantný
sklad 11 a Divízny proviantný sklad 12. Divízny proviantný sklad 11 vznikol 1. januára 1924 premenovaním Divíznej zásobárne
11 na základe výnosu MNO čj. 126.499-9.oddel.1924. Nachádzal sa v Košiciach a podliehal veliteľstvu 11. divízie. Súčasťou
skladu boli veliteľstvo skladu s hospodárskou správou a pomocnou čatou, proviantný sklad, pekáreň, Odbočka divízneho
proviantného skladu Liptovský Mikuláš do júna 1926, Odbočka divízneho proviantného skladu Poprad od júna 1936 a Odbočka
divízneho proviantného skladu Užhorod do októbra 1933. 9. januára 1937 bol premenovaný na Zborový proviantný sklad 11,
a to na základe výnosu MNO čj. 10.356/Dôv.-V./2.oddel.1936. veliteľom skladu bol podplukovník proviantníctva Adolf Bohanes,
neskôr podplukovník proviantníctva Bohumil Hofšnajdr. Divízny proviantný sklad 12 vznikol 20. októbra 1933 premenovaním
Odbočky divízneho proviantného skladu Užhorod na základe výnosu MNO čj. 2.247/Dôv.-hl.št./1.oddel.1933. Nachádzal sa
v Užhorode a podliehal veliteľstvu 12. divízie. Súčasťou skladu boli veliteľstvo skladu s hospodárskou správou a pomocnou
čatou, proviantný sklad, pekáreň a Odbočka divízneho proviantného skladu Michalovce. Na základe výnosu MNO čj. 10.356/
Dôv.-V./2.oddel.1936 bol sklad 1. januára 1937 premenovaný na Zborový proviantný sklad 12. Veliteľom skladu bol podplukovník
proviantníctva František Maršík. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 152-156.
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bolo typické pre veľké štáty s dlhodobou vojenskou tradíciou. Hlavnými úlohami bolo zbaviť armádu
monarchisticko-byrokratických spôsobov a zaviesť aj do vojenskej organizácie prvky občianskej
spoločnosti.67
Vytvorenie spoločného štátu, dvoch krajín hospodársky, kultúrne a sociálne rozdielnych
zapríčinilo mnohé ťažkosti vo vnútornej politike, no zo zahraničnopolitického hľadiska sa zlepšili
podmienky na medzinárodné presadenie sa republiky. Príslušnosť Slovenska k novému spoločnému
štátu umožňovala českým krajinám vymaniť sa z úzkeho stredoeurópskeho rámca, a pre Slovensko to
znamenalo zase príklon k západoeurópskym demokraciám.68

2. 4 Ministerstvo národnej obrany ako vrchol
vojensko-správnej pyramídy
Československá armáda nevznikla paralelne, respektíve v nadväznosti na samostatný vznik
Československej republiky v jeseni roku 1918. Korene brannej moci siahajú do obdobia prvej
svetovej vojny.69 Centrálne neinštitucionalizovanú armádu tvorili jednotky légií ako súčasť
zahraničných ozbrojených zborov, vojaci rakúsko-uhorskej armády a domobranecké útvary,
utvorené z českých a slovenských vojenských zajatcov v Taliansku.70 MNO ako najvyšší vojenskosprávny orgán republiky vznikol v novembri 1918 (po zrušení Vrchného vojenského veliteľstva),
ČSR bola vyhlásená o niečo skôr, 28. októbra 1918. Tieto fakty častokrát vedú k mylným záverom,
že takmer dva mesiace po vzniku štátu neexistoval žiadny orgán, ktorý by sa zaoberal vojenskými
záležitosťami na najvyššej úrovni. Takýto záver je však zavádzajúci. 30. októbra totiž z rozhodnutia
Národného výboru vznikol v mimoriadnom postavení vo vzťahu k tomuto výboru, Výbor národnej
obrany, ktorý mal ako výkonnú zložku najvyššieho správcu československých vojsk. Vrchné vojenské
veliteľstvo v Prahe bolo následne poverené velením. Najvyšší správca spolu s vrchným veliteľom
tvorili Vrchné vojenské veliteľstvo, ktoré bolo zrušené 18. decembra 1918, a všetka vojenská
i obranná agenda prešla na novo konštituované Ministerstvo národnej obrany.71 Ministerstvo
národnej obrany vzniklo ako jedno z niekoľkých ministerstiev na základe § 1 zákona č. 2/1918 Sb.72
MNO sa nachádzalo v Prahe a sídlilo vo viacerých budovách – Hrad, Ernestinum, bývalá kadetka,
Pohořelecké kasárne. Až v máji 1926 sa podarilo z väčšej miery sústrediť jeho jednotlivé články do
novostavby ministerskej budovy.

67 ČAPLOVIČ, M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 144.
P
 ozri aj PICHLÍK, K. Československo a jeho armáda: 1918 – 1989. Praha : Správa sociálneho riadenia Federálneho ministerstva
obrany, 1991, 78 s.
68 ČAPLOVIČ,

M. et al. Budovanie čs. armády po skončení ozbrojených bojov na Slovensku, s. 156.
69 A
 rmáda České republiky. Generálni štáb 1919 – 201.cz/historie/generalný-stab3. /online/ /cit. 2. 3. 2014/ Dostupné z_ http://
www.acr.army stab- 1919 – 2013 – 3849. Viac tu: http://www.epolis.cz/clanek/vojenska-sprava-v ceskoslovenske-republice
-v-letech-1918-1938.html# ftn1© e-Polis.cz.
70 MALÝ, Karel. Ďějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydanie. Příbram : Leges, 2010, s. 391. Viac tu: http://www.epolis.cz/clanek/vojenska-sprava-v-ceskoslovenske-republice-v-letech-1918-1938.html# ftn1 © e-Polis.cz.
71 LÁNIK, Jaroslav. Ministerstvo obrany 1918 – 1989. /online/ Ministerstvo obrany ČR /cit. 2. 3. 2014/. Dostupné z: www.mocr.army.
cz/clanek/ vojenska-sprava-v-ceskoslovenske-republike-v-letech-1918-1989-5316/ Viac tu: http://e-polis.cz/clanek/vojenskasprava-v-ceskoslovenske-republice-v-letech-1918-1938.html# ftn1© e-Polis.cz.
72 Z
 ákon č. 2/1918 Sb., ktorým sa zriaďujú najvyššie Správne úrady v štáte československom; SCHELLE, Karel, Schelleová Ilona,
Schelleová Andrea, ed. Dejiny českej verejnej správy. Plzeň : Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, 2009, s. 6. Viac tu: http://
www.e-poliscz/clanek/vojenska-sprava-v-ceskoslovenske-republice-v-letech-1918-1938.html# ftn1© e-Polis.cz.
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Spočiatku existovalo v agende dvojvládie, spolu s MNO paralelne fungovalo aj Československé
ministerstvo vojny v Paríži, na čele ktorého stál Milan Rastislav Štefánik. Po jeho smrti zostal
post ministra vojny neobsadený a celé ministerstvo tak de facto prestalo existovať.73 MNO bolo
niekoľkokrát reorganizované, počty a označenie jednotlivých odborov a oddelení sa trikrát zásadne
zmenili. MNO sa stalo ústredným orgánom československej štátnej správy v oblasti vojenských
záležitostí a v prípade agendy obrany republiky. V rámci prvých etáp stabilizácie Československa sa
jeho primárnymi úlohami stalo vybudovanie a zjednotenie armády. Rovnako bola vyvíjaná aj aktivita
smerom k návratu zahraničných légií späť do republiky a k príprave na vojenské obsadenie sporných
území v pohraničných oblastiach novo vzniknutého štátu. V neposlednom rade sa oblasťou záujmu
tohto orgánu stalo budovanie vojenského priemyslu. Do roku 1927 sa ministerstvo muselo vyrovnať
s frekventovanými zmenami a zásahmi do jeho organizačnej štruktúry. K stabilizácii celkovej situácie
došlo v roku 1927, po ktorom sa už neprejavili žiadne zásadné zmeny.
Základnou súčasťou ministerstva sa v rámci reorganizácie z októbra 1919 stali kabinet
ministra, Prezídium MNO, Politicko-právny odbor MNO, Odbor telesnej a mravnej starostlivosti
MNO (do septembra 1920), Všeobecný vojenský odbor MNO, Technický odbor MNO (do novembra
1920), Technický a dopravný odbor MNO, Zbrojný odbor MNO, Nákupný a výrobný odbor MNO,
Správny odbor MNO a niekoľko samostatných oddelení, Hlavný štáb brannej moci, Generálny
inšpektorát československých vojsk, Likvidačný úrad zahraničných vojsk a pomocné úrady.
Po reorganizácii v marci 1922 bolo ministerstvo tvorené kabinetom ministra, Prezídiom MNO,
Politicko-právnym odborom MNO, Všeobecným vojenským odborom MNO, Vzduchoplaveckým
odborom MNO, Leteckým odborom MNO, Technickým odborom MNO, Delostreleckým a zbrojným
odborom MNO, Správnym odborom MNO a niekoľkými samostatnými oddeleniami, Hlavným
štábom brannej moci, Generálnym inšpektorátom československých vojsk, Hospodárskosprávnou kontrolou, Kontrolným zborom vojenskej správy, Likvidačným úradom zahraničných
vojsk a Kanceláriou československých légií. Definitívna organizácia MNO bola vytvorená
v januári 1927 a jej súčasťou boli kabinet ministra, Francúzska vojenská misia v ČSR74, Generálny
inšpektorát brannej moci75, Kontrolný zbor vojenskej správy76, Kancelária československých

73 SCHELLE, Dejiny českej verejnej správy, s. 107. Viac tu: http://www.e-poliscz/clanek/vojenska-sprava-v-ceskoslovenske-republice-vletech-1918-1938.html# ftn1
74 F rancúzska vojenská misia v ČSR bol vojenský úrad, ktorý vznikol 20. januára 1919 na základe zmluvy medzi francúzskou vládou
a československou vládou. Na základe doplňujúcej zmluvy z 26. januára 1919 mali príslušníci misie zabezpečiť vznik ústredných
vojenských úradov, vojenských škôl a výcvikových zariadení. Náčelník misie mal zároveň na určitú dobu vykonávať funkciu
náčelníka generálneho štábu a technického poradcu ministra národnej obrany. Predstavitelia misie prišli do ČSR 13. februára
1919. Misia sa nachádzala v Prahe a podliehala priamo ministrovi národnej obrany. Misiu tvorili na základe zmluvy kancelária
náčelníka, štáb so 4 oddeleniami, hlavný stan, pechotný odbor, delostrelecký odbor, vzduchoplavecký odbor, ženijný odbor,
zdravotný odbor, intendačný odbor. Po vymenovaní náčelníka misie za hlavného veliteľa brannej moci /4. júna 1919/ sa misia
stala štábom hlavného veliteľstva. Od 27. októbra 1919 sa však vrátila k pôvodnej organizácii. FIDLER, J. et al. Encyklopedie
branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 218.
75 G
 enerálny inšpektorát brannej moci vznikol nanovo 30. apríla 1927 na základe výnosu MNO čj. 1332.-hl.št./3. oddel.1927. Nachádzal
sa v Prahe a podliehal priamo ministrovi národnej obrany. Vznik tejto inštitúcie priamo súvisel so snahou ministra obrany
Udržala o posilnenie vplyvu predstaviteľov domáceho vojska. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé
1920 – 1938, s. 236.
76 K
 ontrolný zbor vojenskej správy vznikol 1. apríla 1925 premenovaním z Hospodárskej správnej kontroly MNO na základe
výnosu MNO čj. 39032.-prez.šéf.1924. Nachádzal sa v Prahe a podliehal priamo ministrovi národnej obrany ČSR. FIDLER, J. et al.
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 340.
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légií77, Vojensko-zdravotnícky poradný orgán, Úsporný komisár vojenskej správy78, Hlavný štáb
brannej moci, Prezídium MNO79, Prezidiálny odbor MNO, Prvý odbor MNO, Druhý odbor MNO,
Tretí odbor MNO, Štvrtý odbor MNO, Piaty odbor MNO, Šiesty odbor MNO, Osobné oddelenie
MNO. Čiže po viacerých reformách sa počet ministerských odborov nakoniec ustálil na šesť,
a samostatné oddelenia boli postupne včleňované do už existujúcich odborov. V roku 1927
existovali na ministerstve len osobné oddelenia.80
V sústave MNO získal mimoriadny význam Hlavný štáb81, ktorý fungoval nezávisle od 1. januára
1921 do 9. marca 1922.82 Hlavný štáb československej brannej moci sa delil na niekoľko oddelení
– organizačné, spravodajské, operačné, etapové, školské a výcvikové. Na čele štábu stál náčelník
so svojimi zástupcami. Prvým náčelníkom bol francúzsky divízny generál M. Pellé, druhým divízny
generál Eugéne Mittelhauser. V roku 1926 sa náčelníkom stal generál Jan Syrový.83
77 K
 ancelária československých légií vznikla 31. decembra 1922 vyčlenením zo zrušeného Likvidačného úradu zahraničných
vojsk na základe výnosu MNO čj. 39514-pres.1922. Nachádzala sa v Prahe a podliehala priamo ministrovi národnej obrany. Jej
základnou úlohou bola evidencia príslušníkov zahraničného vojska, vydávanie legionárskych osvedčení, finančné vyrovnanie
s jednotlivými príslušníkmi zahraničného vojska a praktické naplnenie tzv. zákonov o legionároch. FIDLER, J. et al. Encyklopedie
branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 323.
78 Ú
 sporný komisár vojenskej správy – funkcia úsporného komisára a jeho zástupcu vznikla 15. júla 1931 na základe výnosu
MNO čj. 4090/Dôv.-V./šéf.1931. Komisár podliehal priamo ministrovi národnej obrany, vykonával kontrolu rozpočtov všetkých
zložiek armády a na starosti mal aj hospodárenie štátnych podnikov vojenskej správy, navrhoval úspory. Jeho nariadeniam
v hospodárskych veciach s rozpočtovými úvermi boli povinné podrobiť sa všetky zložky brannej moci a štátne podniky vojenskej
správy. Na základe výnosu MNO čj. 4576/Dôv.-pres.odb.1936 bola funkcia úsporného komisára 3. júla 1936 zrušená. FIDLER, J. et
al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 664.
79 P
 rezídium MNO vzniklo nanovo 14. novembra 1918 na základe denného rozkazu ministra národnej obrany čj. 1/1918. Nachádzalo
sa v Prahe a podliehalo priamo ministrovi národnej obrany. 20. januára 1930 bolo na základe domáceho rozkazu ministra
národnej obrany premenované na Prezidiálny odbor MNO. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920
– 1938, s. 534.
80 M
 inistri národnej obrany: Václav Jaromír Klofáč (november 1918 – máj 1920), Vlastimil Tusar (máj – júl 1920), JUDr. Ivan Markovič
(júl – september 1920), generál V. hodnostnej triedy Ing. Otakar Husák (september 1920 – september 1921), František Udržal
(september 1921 – december 1925), Jiří Stříbrný (december 1925 – marec 1926), generál IV. hodnostnej triedy Jan Syrový (marec
– október 1926), František Udržal (október 1926 – september 1929), JUDr. Karel Viškovský (september 1929 – október 1932),
Bohumír Bradáč (október 1932 – jún 1935), František Machník (jún 1935 – september 1938), armádny generál Jan Syrový (od
septembra 1938). FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 413.
81 H
 lavný štáb brannej moci bol vojenský úrad, vznikol 15. októbra 1919 zlúčením Vojenského odboru MNO a štábu Hlavného
veliteľstva brannej moci na základe výnosu MNO čj. 13591-pol.práv.1919. Nachádzal sa v Prahe a podliehal priamo ministrovi
národnej obrany. Súčasťou štábu boli kancelária náčelníka, kancelária podnáčelníka, kancelária zástupcov, 1. oddelenie
Hlavného štábu brannej moci /organizačné/, 2. oddelenie Hlavného štábu /spravodajské/, 3. oddelenie Hlavného štábu /
operačné/4. oddelenie Hlavného štábu /etapné/, Výcvikový odbor Hlavného štábu, Výchovný odbor Hlavného štábu, 5.
oddelenie Hlavného štábu, Oddelenie brannej výchovy Hlavného štábu brannej moci a pomocná kancelária. V podriadenosti
sa nachádzali Generálny sekretariát Medziministerského zboru pre veci národnej obrany, Generálny sekretariát obrany štátu,
Riaditeľstvo opevňovacích prác, Kurz pre výchovu dôstojníkov generálneho štábu, Vojenská škola a Vysoká škola vojenská
s Kurzom pre vyšších veliteľov. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 247.
82 LÁNIK, Ministerstvo obrany 1918 – 1989. /online/ Ministerstvo obrany ČR /cit. 2. 3. 2014/. Dostupné z: www.mocr.army.cz/clanek/
vojenska-sprava-v-ceskoslovenske-republice-v-letech-1918-1989-5316/ Viac tu: http://e-polis.cz/clanek/vojenska-sprava-vceskoslovenske-republice-v-letech-1918-1938.html# ftn1
83 SCHELLE, Vývoj českej verejnej správy, s. 355-356. Viac tu: http://www.e-polis.cz/clanek/vojenska-sprava-v-ceskoslovenskerepublice-v-letech-1918-1938.html# ftn1© e-Polis.cz.
Jan Syrový (1888-1970), armádny generál. V apríli 1908 odišiel ako armádny technik do Ruska, kde dosiahol vysoké postavenie
v štátnej stavebnej firme vo Varšave. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa prihlásil ako dobrovoľník do Československej
družiny, dosiahol dôstojnícku hodnosť, postupne velil čate, polrote a rote v rámci Československej družiny, Československého
streleckého pluku a 1. streleckého pluku ruských légií. Krátko pred zahájením útoku pri Zborove bol ťažko zranený šrapnelom
a prišiel o oko. V októbri 1917 sa stal veliteľom práporu a v marci 1918 zástupcom veliteľa 1. streleckého pluku ruských légií,
od apríla 1918 velil 2. streleckému pluku ruských légií, neskôr sa stal veliteľom Severozápadnej skupiny. Bol povýšený na
plukovníka, v auguste 1918 na generála. Začiatkom septembra 1918 sa stal veliteľom Československého armádneho zboru
v Rusku a od januára 1919 veliteľom Československého vojska v Rusi. V júli 1920 sa vrátil naspäť do vlasti, o necelý mesiac
neskôr bol vymenovaný na čelo Zemského vojenského veliteľstva pre Čechy. Od januára 1924 zastával funkciu podnáčelníka
Hlavného štábu brannej moci, v januári 1926 sa stal náčelníkom Hlavného štábu brannej moci. V druhej úradníckej vláde J.
Černého bol od marca do októbra 1926 na čele Ministerstva národnej obrany. V decembri 1933 sa stal generálnym inšpektorom
brannej moci. Počas brannej pohotovosti štátu na jeseň 1938 bol vymenovaný do funkcie ministerského predsedu a stal sa
ministrom národnej obrany. Jeho vláda rozhodla o prijatí podmienok Mníchovskej dohody a následne vyhlásila autonómiu
východných častí republiky. Od októbra 1938 stál na čele MNO a dočasne zastával funkciu vrchného veliteľa brannej moci. Po
okupácii Čiech a Moravy odišiel do ústrania a celé obdobie okupácie bol pod policajným dozorom. Neskôr bol vyhlásený za
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Prezidiálny odbor MNO84 zastával tiež výsadné postavenie. Išlo o súčasť, v ktorej sa koncentrovala
všeobecná problematika, ktorá bola spoločná pre celé MNO. Bol tvorený troma oddeleniami –
vojenským, politickým a administratívnym. V roku 1926 bolo z prezidiálneho odboru vyčlenené
zahraničné oddelenie s kompetenciami v oblasti vojenských pridelencov a včlenilo sa do spravodajského
oddelenia Hlavného štábu.85

kolaboranta a postavený pred Národný súd. V apríli 1947 bol odsúdený na 20-ročné väzenie. V roku 1960 bol oslobodený na
základe všeobecnej amnestie. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 602-603.
84 P
 rezidiálny odbor MNO vznikol 20. januára 1930 premenovaním Prezídia MNO na základe domáceho rozkazu ministra národnej
obrany č. 17/1930. Nachádzal sa v Prahe a podliehal priamo ministrovi národnej obrany. Jeho súčasťou bola kancelária
prednostu, 1. oddelenie /vojenské/ Prezidiálneho odboru MNO, 2. oddelenie /politické/, 3. oddelenie /všeobecné/, Odvolací
súdny výbor MNO a pomocná kancelária. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, 2006, s.
534.
85 M
 edzi ďalšie odbory patrili: I. Pechota, útočná vozba, jazdectvo; služby – veterinárna, zdravotnícka, doplňovacia, justičná
a duchovná. II. Delostrelecký a zbrojný odbor, ktorý sa zaoberal problematikou delostrelectva. III. Letecký odbor – oblasť
leteckých vojenských síl a protivzdušnej obrany.

IV. technický odbor – do jeho kompetencie patrili vojsko ženijné, železničné, telegrafné a služby stavebné a ubytovacie.
V. Správny odbor, ktorý bol v roku 1937 premenovaný na Intendačný odbor, mal na starosti rezortný rozpočet a platby. VI.
Politicko-právny odbor; tu bola vyvíjaná legislatívna aktivita MNO, odbor pripravoval návrhy zákonov zo zverenej agendy,
spravoval personálne záležitosti a podobne. Okrem uvedených odborov boli súčasťou MNO aj špeciálne vojenské úrady.
L ÁNIK, Ministerstvo obrany 1918 – 1989. /online/ Ministerstvo obrany ČR /cit. 2. 3. 2014/. Dostupné z: www.mocr.army.cz/clanek/
vojenska-sprava-v-ceskoslovenske-republike-v-letech-1918-1989-5316/ Viac tu: http://e-polis.cz/clanek/vojenska-sprava-vceskoslovenske-republice-v-letech-1918-1938.html# ftn1© e-Polis.cz.
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3. Vojenské územné členenie
Československej republiky
po roku 1918
Po vzniku Československej republiky, v októbri 1918, došlo k novému vojenskému územnému členeniu
spoločného štátu. To sa malo opierať o zemské (krajinské) členenie so zemskými vojenskými
veliteľstvami (ZVV). Prvým najväčším vojenským veliteľstvom po prevrate bolo Vrchné veliteľstvo
československej brannej moci, ktoré vzniklo 1. novembra 1918. Dňa 10. novembra bolo pre obsadzovanie
Slovenska zriadené Veliteľstvo operujúcich československých vojsk na Slovensku, najskôr stál na
čele generál J. Štika86 a od 25. novembra plukovník F. Schöbl87. Vojenská situácia sa počas zimných
mesiacov november – december dosť zmenila. Plk. F. Schöbl chcel hlavne čo najrýchlejšie obsadiť
Slovensko a zabrániť tak odovzdaniu materiálov Maďarom. Z tohto dôvodu opustil s vojskom Uherské
Hradiště a premiestnil sa do Žiliny. Vojská postupovali smerom na Poprad, Podolínec a na Zvolen.
V tomto období sa vytvorilo Ministerstvo národnej obrany, a Vrchné veliteľstvo československej
brannej moci bolo 30. decembra zrušené. Do celkovej situácie výrazne zasiahol aj príchod légií, hlavne
talianskej légie. Vojaci išli na Slovensko obsadiť demarkačnú čiaru a veliteľstvo si vybralo za svoje
sídlo Kroměříž. 25. novembra prebral po F. Schöblovi velenie taliansky generál L. G. Piccione88. Pri
Vrchnom veliteľstve v Kroměříži bolo zriadené etapné oddelenie. Plk. F. Schöbl, ako veliteľ skupiny,
po obsadení Košíc odišiel. MNO výnosom čj. 454 org. z 8. januára 1919 zriadilo v Košiciach Zemské

86 J ozef Štika sa narodil 26. augusta 1862 v Strašiciach a zomrel 28. júla 1937 v Znojme. V rokoch 1873 – 1878 študoval na štátnom
gymnáziu v Plzni a Jihlave. Vojenské vzdelanie: v rokoch 1878 – 1881 Kadetná škola pechoty v Prahe, v rokoch 1900 – 1901
Zborová dôstojnícka škola vo Viedni. Dôstojnícke hodnosti: 1881 kadet rakúsko-uhorskej brannej moci, 1884 poručík rakúskouhorskej brannej moci, 1888 nadporučík rakúsko-uhorskej brannej moci, 1895 stotník, 1908 major, 1912 podplukovník, 1915
plukovník, 1918 generálmajor, 1919 generál V. hodnostnej triedy, od roku 1923 vo výslužbe. Vojenský ústredný archív v Prahe, f.
Kvalifikačné listiny vojenských osôb. www.valka.cz
87 F rantišek Schöbl, generál V. hodnostnej triedy, narodil sa 6. júna 1868 v meste Jindřichův Hradec, zomrel 8. júla. Absolvoval
reálne gymnázium v mieste narodenia a Theresianische Militär-Akademie vo Wiener Neustadt, v auguste 1880 bol vymenovaný
za veliteľa čaty Infanterie-Regiment Nr. 75 a v rokoch 1892 – 1895 študoval na Krieg-Schule vo Viedni. V apríli 1897 bol
menovaný za pobočníka veliteľa 16. Infanterie-Brigade, od mája 1898 velil rote Infanterie-Regiment Nr. 70, v máji 1900 sa
stal operačným dôstojníkom štábu VII. Korps a od mája 1904 pôsobil v Bureau für militarsche Beschreibung des Inlandes ako
mapový dôstojník. Od novembra 1907 velil rote Infanterie-Regiment Nr. 36, v máji 1910 sa stal veliteľom III. prápora InfanterieRegiment Nr. 79, s ktorým vstúpil do bojov prvej svetovej vojny na srbskom fronte a vyznamenal sa v bojoch o Dunaj, za čo
mu bol ako jedinému z neskorších československých generálov v službe udelený rytiersky kríž Maria-Theresia-Orden. Od
decembra 1914 velil Infanterie-Regiment Nr. 75 na srbskom a ruskom fronte, v máji 1915 sa stal veliteľom Infanterie-Regiment
Nr. 21 na talianskom fronte a od októbra 1916 velil 7. Gebirgs-Brigade na talianskom fronte. V auguste 1917 bol vymenovaný
za veliteľa 72. Infanterie-Brigade na talianskom fronte, od augusta 1918 tam velil 37. Infanterie-Brigade a v septembri 1918 sa
stal veliteľom zlúčených náhradných telies v Prahe, dosiahol hodnosť plukovníka generálneho štábu. V októbri 1918 vstúpil do
československej brannej moci a prevzal velenie 75. pešieho pluku domáceho vojska, od novembra 1919 bol postavený na čelo
Veliteľstva československých vojsk na Slovensku, v januári 1919 prevzal funkciu veliteľa Zemského vojenského veliteľstva na
Slovensku a v marci 1919 mu bola, ako prvému v rámci domáceho vojska, udelená generálska hodnosť. Od októbra 1919 velil
9. pešej divízii domáceho vojska, v januári 1920 sa stal veliteľom 5. divízie a v októbri 1923 odišiel do výslužby. FIDLER, J. et al.
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 579-580.
88 L uigi Guiseppe Piccione, narodil sa v roku 1866 v Borgo Ticino, zomrel 11. apríla 1942 v Terste. Bol to taliansky generál, počas
prvej svetovej vojny náčelník štábu a divízie, v roku 1917 pridelený k vrchnému veliteľstvu. V roku 1918 veliteľ 5. pešej divízie,
neskôr náčelník štábu 7. armády. Od konca októbra 1918 bol veliteľom Československej divízie v Taliansku, v novembri 1918 ju
reorganizoval na Československý armádny zbor v Taliansku. Po vzniku ČSR bol náčelníkom talianskej vojenskej misie, od roku
1919 vrchným veliteľom československých vojsk na Slovensku. Po príchode Francúzskej vojenskej misie sa v júni 1919 vrátil
do Talianska. Tam bol veliteľom divízie a zboru II. armády. V roku 1927 mu bola udelená čestná hodnosť československého
generála. GALANDAUER, J. a spol. Slovník prvního českolovenského odboje 1914-1918. Praha : Historický ústav armády Českej
republiky: Český zväz bojovníkov za slobodu: nakl. Hermes, 1993, s. 165.
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vojenské veliteľstvo pre Slovensko,89 a zemským vojenským veliteľom sa stal F. Schöbl. Výnos určoval
aj to, že ZVV začalo svoju činnosť 15. januára 1919 a podliehalo priamo MNO.90
Vznikla tu situácia, že od 15. januára 1919 sme mali pre Slovensko dve veliteľstvá, a to Vrchné
veliteľstvo československých vojsk na Slovensku na čele s L. G. Piccionem a Zemské vojenské veliteľstvo
na čele s F. Schöblom. 13. februára 1919 prišla do Prahy francúzska misia s generálom M. Pellem91.
Čoskoro došlo medzi VVV a ZVV k nedorozumeniam. Prvé konflikty vznikli ohľadom kompetencií. ZVV
prináležala všetka agenda predchádzajúceho vojenského veliteľstva a niektoré telesá a ústavy, ktoré
nepatrili k operujúcej armáde na Slovensku. Operačné veci prináležali zase výhradne VVV. Z prehľadu
agendy bolo možné ľahko určiť, aké odbory malo ZVV.92
V polovici marca sa generál L. G. Piccione presídlil do Bratislavy s operačným oddelením
a intendancie, etapné oddelenie zostalo ešte určitý čas v Kroměříři. Vrchné vojenské veliteľstvo si
v pozícii k Zemskému vojenskému veliteľstvu vyhradzovalo príliš veľa, z toho dôvodu dochádzalo
k rôznym konfliktom a situácia sa zdala byť už neudržateľná. Práve kvôli tomu sa rozhodol Materna
vycestovať do Košíc a dohodol, že ZVV si nechá doplňovaciu a ubytovaciu agendu, a ostatnú agendu
povedie etapné oddelenie.

89 Z
 emské vojenské veliteľstvo pre Slovensko bolo vyššie veliteľstvo brannej moci. Zemské veliteľstvo vzniklo 15. októbra 1919
premenovaním veliteľstva Západnej armádnej skupiny na základe výnosu MNO čj. 37420-org.1919. Nachádzalo sa v Bratislave
(budova zemského veliteľstva) a podliehalo priamo náčelníkovi Hlavného štábu brannej moci. Jeho súčasťou boli veliteľstvo
so štábom a pomocnou rotou, veliteľstvo 2. divízie (január – október 1920), veliteľstvo 3. divízie (január – máj 1920)veliteľstvo 9.
divízie (január 1920 – september 1925), veliteľstvo 10. divízie (január 1920 – september 1925), veliteľstvo 11. divízie (január 1920 –
september 1925), Veliteľstvo zemského delostrelectva pre Slovensko (júl 1920 – september 1925), veliteľstvo 1. horskej brigády
(apríl 1920 – september 1925), veliteľstvo 2. horskej brigády (apríl 1920 – september 1925), veliteľstvo 3. jazdeckej brigády
(január 1921 – september 1925), Veliteľstvo zemského ženijného vojska pre Slovensko (január 1922 – september 1925), Letecký
pluk 3 (september 1920 – september 1925), Telegrafný prápor 3 (august 1921 – september 1925), Vozatajský prápor 4 (december
1920 – september 1925), Automobilový prápor 3 (február 1921 – september 1925), Vojenský kúpeľný ústav Číž (1924 – september
1925), Vojenský kúpeľný ústav Trenčianske Teplice (1920 – september 1925), Vojenský ústav pre pľúcne choroby v Tatranských
Matliaroch (1920 – september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Bratislava (máj 1920 – október 1927), Doplňovacie okresné
veliteľstvo Košice (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Levice (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie
okresné veliteľstvo Liptovský Svätý Mikuláš (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Lučenec (máj 1920
– september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Nitra (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Nové
Zámky (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Prešov (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie okresné
veliteľstvo Rimavská Sobota (máj 1920 – september 1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Trenčín (máj 1920 – september
1925), Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava (máj 1920 – september 1925) a Doplňovacie okresné veliteľstvo Žilina (máj 1920
– september 1925). Zemskí vojenskí velitelia: poľný podmaršal, od novembra 1919 generál IV. hodnostnej triedy Eugéne Desiré
Antoine Mittelhausser (október 1919 – december 1920), général de brigade Pierre Victor Fournier (december 1920 – júl 1923),
generál V. hodnostnej triedy Maximilián Pauk (júl – august 1923), Général de brigade, od februára 1925 generál IV. hodnostnej
triedy Claude Martin Francois Joseph Spiré (august 1923 – september 1925). FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 737-738.
90 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. č. 9. Kronika.
91 M
 aurice César Joseph Pellé, narodil sa r. 1863, zomrel r. 1924, géneral de division. Absolvoval École Polytechnique D´application
de ľartillerie et du génie v Fontainebleau, od októbra 1885 velil čate 12e régiment ďartillerie, v rokoch 1888 – 1889 absolvoval
École ďapplication de cavalerie v Saumure a bol vymenovaný za inštruktora vo Fontainebleau. V novembri 1891 sa stal
veliteľom čaty 11 e régiment ďartillerie, od apríla 1892 pôsobil ako plukovník pobočník 16e régiment ďartillerie a v rokoch
1893 – 1895 študoval na École Supérieure de guerre. Následne pôsobil ako referent na État-Major Général, vo februári 1898 sa
stal veliteľom batérie 12e régiment ďartillerie, od decembra 1899 pôsobil vo funkcii náčelníka štábu vojenského veliteľstva
v Madagaskare a v decembri 1903 sa stal veliteľom I. oddielu 15e régiment ďartillerie. Od januára 1906 pôsobil na ÉtatMajor Général, v marci 1909 sa stal vojenským pridelencom v Berlíne, v septembri 1912 prevzal funkciu veliteľa 8e régiment
ďartillerie a v decembri 1912 bol vymenovaný za náčelníka štábu vojenskej správy v Maroku. Po vypuknutí prvej svetovej vojny
sa stal zástupcom náčelníka štábu Grand Quartier Général, v októbri 1914 získal generálsku hodnosť a od decembra 1915
zastával funkciu podnáčelníka štábu pre mimofrancúzske bojisko. V januári 1917 sa stal veliteľom 153e division dʼinfanterie,
od mája 1917 velil Ve corps ďarmée, od uzatvorenia prímeria bol v januári 1919 postavený na čelo Francúzskej vojenskej misie
v ČSR a vo februári 1919 pricestoval do Prahy. Tam bol vymenovaný do funkcie náčelníka Hlavného štábu brannej moci, po
vpáde maďarských boľševikov na Slovensko sa stal hlavným veliteľom domáceho vojska, a prezident republiky mu dočasne
odovzdal časť kompetencií vrchného veliteľa. V októbri 1919 sa stal prvým náčelníkom Hlavného štábu brannej moci, a túto
funkciu vykonával až do januára 1921. V tom istom roku bol vymenovaný do funkcie Haut Commisaire de la République
francaise `a Constantinople, v auguste 1923 zostal na zdravotnej dovolenke a v marci 1924 zomrel. FIDLER, J. et al. Encyklopedie
branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 484.
92 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Dňa 24. marca presídlilo etapné oddelenie z Bratislavy do Košíc a zlúčilo sa so Zemským vojenským
veliteľstvom v Košiciach. Agenda ZVV slúžila na organizáciu, osobné aj materiálne vybavenie,
okrem zdravotnej služby, náhradných telies a dočasných oblastných veliteľstiev, na smernice, na
doplňovanie vojska a prepúšťanie vojakov zo služby. V tejto dobe nepodliehal zdravotnej službe ZVV
žiadny zdravotný ústav ani žiadny dôstojník zdravotníctva, pretože celú službu, nielen pri operujúcom
vojsku, ale aj v etape a pri náhradných telesách riadili len prednosta zdravotnej služby a vrchný
veliteľ vojsk na Slovensku.93
Vojenskú činnosť na Slovensku možno členiť na dve zložky – Zemské vojenské veliteľstvo,
ktoré sa staralo o organizáciu a vývoj armády,94 a Vrchné vojenské veliteľstvo, ktoré malo na
starosti operačné veci. Hlavné pole operačnej činnosti predstavovalo susedstvo s Maďarskom. Na
druhej strane ZVV nemalo priamy styk s vonkajším nepriateľom, ale skôr s vnútornými pomermi,
maďarskou iredentou a neuvedomelosťou niektorých slovenských elementov.95 10. júna 1919 bolo
ZVV presťahované v dôsledku postupu maďarskej armády z Košíc do Žiliny. O Zemskom vojenskom
veliteľstve pre Slovensko v Žiline sa nezachovalo veľa správ. ZVV bolo ubytované v reálke, čo bola
budova na rohu Hurbanovej a Legionárskej ulice. Pri presídlení ZVV z Košíc do Žiliny bola situácia
v Žiline veľmi kritická. Hlavný prúd evakuovaných civilných osôb, ako aj internovaných diel, išiel
cez Žilinu, a rovnako aj vojenské transporty na front a z frontu boli organizované priamo cez
mesto. Problémom boli aj nedostatok personálu, nevyhovujúce miestnosti a zariadenie. Povolením
zemského veliteľa bol posádkovému veliteľstvu pridelený Hynek Veselý, ktorý prebral ubytovací
referát.
Čo sa týka personálu ZVV, nastali určité zmeny.96 Okrem Zemského vojenského veliteľstva pôsobilo
v Žiline aj Veliteľstvo 4. československej pešej divízie. Dňa 1. júla 1919 bola zriadená výcviková skupina
č. IV. v priestore Veľká Bytča – Ilava. Táto skupina bola takticky podriadená priamo operačnému
oddeleniu MNO. Ohľadne vykonávania vojenskej diktatúry spadala výcviková skupina č. VI. do obvodu
posádkového veliteľstva v Žiline, na ktoré bola odkázaná. Poľné útvary pridelené výcvikovej skupine
boli ubytované teritoriálne v priestore od Kotešovej až po Dubnicu. Za veliteľa výcvikovej skupiny bol
ustanovený plukovník Böttner97.

93 G
 enerál Dr. Červíček zastával funkciu prednostu zdravotnej služby Veliteľstva vojska na Slovensku, v januári 1919 bol
vymenovaný na post prednostu zdravotnej služby ZVV na Slovensku a od októbra 1919 zastával funkciu prednostu zdravotnej
služby ZVV pre Slovensko. Pridelený mu bol mjr. Dr. Lechnýř. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9.
Kronika.
94 Sem patrili náhradné telesá a DOV. VHA Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9.
95 V
 HA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
96 M
 edzi zmeny patrilo napríklad to, že náčelníkom štábu v Žiline bol pplk. Bartoš, ako dôstojník štábu sa uvádzal kpt. Eminger,
Kálal a Vítěz. Osobnú skupinu mal pplk. Fiedler, justičný referát mjr. Pittauer, ďalej dvaja dôstojníci vozatajstva, viac
intendantov a dôstojníkov účtovnej kontroly a iní. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
97 K
 arol Böttner, narodil sa v roku 1864 a zomrel roku 1933, generál V. hodnostnej triedy. Absolvoval Landwehr-InfanterieKadetten-Schule vo Viedni, od októbra 1883 velil čate Landwehr-Infanterie-Bataillon Nr. 46, v máji 1886 sa stal veliteľom čaty
Landwehr-Infanterie-Bataillon Nr. 20, v decembri 1887 inštrukčným dôstojníkom Landwehr-Infanterie-Bataillon Nr. 33 a od
novembra 1895 velil rote Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 23. Od novembra 1905 velil rote a práporu Landwehr-InfanterieRegiment Nr. 25a v októbri 1911 bol postavený na čelo práporu Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 23, s ktorým vstúpil do
prvej svetovej vojny na srbskom fronte. Vo februári 1915 bol vymenovaný za veliteľa Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 23 na
srbskom fronte, od októbra 1915 zastával funkciu zástupcu veliteľa brigádnej skupiny na albánskom fronte a v novembri 1917
sa stal veliteľom pozemnej obrany vojenského prístavu v Kotore, dosiahol hodnosť plukovníka pechoty. V júni 1919 vstúpil do
československej brannej moci a bol vymenovaný za veliteľa operačnej skupiny Východnej armádnej skupiny vo vojne proti
maďarským boľševikom, v októbri 1919 bol vymenovaný za veliteľa 2. pešej brigády domáceho vojska a od januára 1920 velil
8. pešej brigáde. V decembri 1920 zastával funkciu veliteľa 4. divízie a v januári 1921 získal generálsku hodnosť, ale už vo
februári 1923 odišiel do výslužby. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 62.
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Po likvidácii boľševického vpádu zostalo ZVV v Žiline a už sa do Košíc nevrátilo, pretože namiesto
neho vznikli Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave a Zemské vojenské veliteľstvo v Užhorode.98
Riaditeľstvo Zemského stavebného riaditeľstva v Užhorode vzniklo 1. januára 1920 na základe
výnosu MNO čj. 9.954-16.oddel.1919. Nachádzalo sa v Užhorode (veliteľská budova). V odborných
veciach podliehalo 16. oddeleniu (stavebnému a opevňovaciemu) MNO a od marca 1922 32. oddeleniu
(stavebnému) MNO, v ostatných veciach Zemskému vojenskému veliteľstvu pre Podkarpatskú Rus.
Súčasťou riaditeľstva boli kancelária riaditeľa, projekčná kancelária, plánovací kalendár, pomocná
kancelária a stavebný dvor. Na základe výnosu MNO čj. 4.447-hl.št./1.oddel.1925 bolo riaditeľstvo
15. septembra 1925 zrušené. Vo funkcii zemského stavebného riaditeľa bol štábny kapitán inžinier,
od decembra 1922 major inžinier – Ing. Václav Landmann.99
Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave bolo vyšším veliteľstvom brannej moci. Vzniklo 15. októbra
1925 premenovaním zo Zemského vojenského veliteľstva pre Slovensko. Nachádzalo sa v Bratislave
a podliehalo priamo náčelníkovi hlavného štábu brannej moci.100 Zemské vojenské veliteľstvá sa delili
na viaceré oddelenia:
I. Vojenské oddelenie – 1. Prezídium, 2. Skupina generálneho štábu, 3. Pomocné úrady,
II. Zdravotné oddelenie,
III. Technické oddelenie (ženijné, strojné, telegrafné, letecké, automobilové, železničné),
IV. Zbrojné oddelenie,
V. Vozatajské oddelenie,
VI. Zverolekárske oddelenie,
VII. Správne oddelenie.
Pomocnými orgánmi boli: justičný referát, vojenský duchovný referát, stavebný referát, zemská
inšpekcia vojenských hrobov, úrad pre sprostredkovanie práce vojakom.101
Stavebná služba vznikla 1. apríla 1920 na základe výnosu MNO čj. 50.572-org.1920 a stala sa
súčasťou technickej služby. Úlohou stavebnej služby bolo zaobstarávanie, spravovanie a udržiavanie
vojenských pozemkov a stavieb a ich vnútorného zariadenia. Jej náplňou bolo opravovanie nových
objektov a zaobstarávanie ubytovania vojska. Riadiacim orgánom služby bolo 16. oddelenie MNO,
od marca 1922 to bolo 32. oddelenie Ministerstva národnej obrany a od januára 1927 4. oddelenie
4. odboru MNO. Podliehali im Zemské vojenské stavebné riaditeľstvá v Prahe, Brne, Bratislave,
Užhorode a v Košiciach, ďalej Vojenské stavebné odbočky 1. až 12. Od januára 1937 ich nahradili
Stavebné riaditeľstvo 1. až 7. zboru a Stavebné správy Bratislava, České Budějovice, Hranice, Josefov,
Komárno, Milovice, Plzeň, Terezín, Užhorod a Žilina. Príslušníci služby nosili na rovnošate vz. 21 výložky
trávovo zelenej farby so šedým lemom a na rovnošate vz. 30 výložky trávovo zelenej farby bez lemu.102

98 Z
 emské vojenské veliteľstvo pre Podkarpatskú Rus bolo vyššie veliteľstvo brannej moci. Vzniklo 10. októbra 1919 premenovaním
z veliteľstva Východnej skupiny na základe výnosu MNO čj. 37420-org.1919. Nachádzalo sa v Užhorode (budova veliteľstva)
a podliehalo priamo náčelníkovi štábu brannej moci. Jeho súčasťou boli veliteľstvo so štábom a pomocnou rotou, veliteľstvo
12. divízie, Doplňovacie okresné veliteľstvo Chust, Doplňovacie okresné veliteľstvo Michalovce, Doplňovacie okresné
veliteľstvo Mukačevo a Doplňovacie okresné veliteľstvo Užhorod. Zemskí vojenskí velitelia: général de division Edmond
Charles Adolphe Hennocque, plukovník pechoty, od apríla 1921 generál V. hodnostnej triedy Marie Constantin Robert Paris,
generál V. hodnostnej triedy Pascal Marie Léon Pierre Castela.
VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
99 F IDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 734.
100 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 734.
101 V
 HA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9.
102 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 592.
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Zemské vojenské stavebné riaditeľstvo v Bratislave vzniklo 1. januára 1920 na základe výnosu
Ministerstva národnej obrany čj. 9.954-16.oddel.1919. Nachádzalo sa v Bratislave, v odborných veciach
podliehalo 16. oddeleniu Ministerstva národnej obrany, od marca 1922 32. oddeleniu MNO a od januára
1927 4. oddeleniu 4. zboru MNO, v ostatných veciach Zemskému vojenskému veliteľstvu pre Slovensko
a od septembra 1925 Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave. Súčasťou riaditeľstva boli
kancelária riaditeľa, projekčná, plánovacia kancelária, plánovací kalendár, vojenský stavebný dvor,
Vojenská stavebná odbočka 9103, Vojenská stavebná odbočka 10104 a Vojenská stavebná odbočka 11105
(do septembra 1925). Na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./4.oddel.1936 bolo
riaditeľstvo 1. januára 1937 zrušené. Zemský stavebný riaditeľ bol major inžinier, od decembra 1921
podplukovník inžinier, od decembra 1922 plukovník inžinier, od decembra 1927 plukovník stavebnej
služby Ing. Josef Piffl.106
Zemské vojenské veliteľstvo v Košiciach bolo vyšším veliteľstvom brannej moci. Vzniklo
15. septembra 1925 na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 4.447-hl.št./1.oddel.1925.
Nachádzalo sa v Košiciach (veliteľská budova), podliehalo priamo náčelníkovi Hlavného štábu
brannej moci. Podriadeným orgánom ZVV bolo Zemské vojenské stavebné riaditeľstvo v Košiciach,
ktoré v odborných veciach podliehalo 32. oddeleniu (stavebnému) Ministerstva národnej obrany a od
januára 1927 4. oddeleniu (stavebnému) 4. odboru MNO, v ostatných veciach Zemskému vojenskému
veliteľstvu v Košiciach. Súčasťou riaditeľstva boli kancelária riaditeľa, projekčná kancelária, plánovacia
kancelária a pomocná kancelária, vojenský stavebný dvor, Vojenská stavebná odbočka 11 a Vojenská
stavebná odbočka 12107. Na základe výnosu MNO čj. 121/Taj.-IV./4.oddel.1936 bolo riaditeľstvo 1. januára
1937 zrušené. Funkciu zemského stavebného riaditeľa vykonávali: major inžinier, od decembra 1927
podplukovník stavebnej služby Ing. Václav Landmann (september 1925 – december 1930), podplukovník
stavebnej služby, od januára 1931 plukovník stavebnej služby Ing. Emerich Horák (december 1930 –
január 1937).108

103 V
 ojenská stavebná odbočka 9 bol vojenský úrad stavebnej služby. Odbočka vznikla nanovo 1. januára 1920 na základe výnosu
Ministerstva národnej obrany čj. 9954-16.oddel.1919. Nachádzala sa v Bratislave (veliteľská budova) a podliehala Zemskému
vojenskému stavebnému riaditeľstvu v Bratislave. Odbočka zabezpečovala výstavbu a údržbu vojenských objektov v oblasti
9. divízie. Na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./2.oddel.1936 bola odbočka 1. januára 1937 zrušená.
FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 694.
104 V
 ojenská stavebná odbočka 10 bol vojenský úrad stavebnej služby. Odbočka vznikla nanovo 1. januára 1929 na základe
výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 9954-16.oddel.1919. Nachádzala sa v Banskej Bystrici (veliteľská budova) a podliehala
Zemskému vojenskému stavebnému riaditeľstvu v Bratislave. Odbočka zabezpečovala výstavbu a údržbu vojenských objektov
v oblasti 10. divízie. Na základe výnosu Ministerstva obrany čj. 121/Taj.-IV./2. oddel.1936 bola odbočka 1. januára 1937 zrušená.
FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 694.
105 V
 ojenská stavebná odbočka 11 bol vojenský úrad stavebnej služby. Odbočka vznikla 1. januára 1920 na základe výnosu
Ministerstva národnej obrany čj. 9954-16.oddel.1919. Nachádzala sa v Košiciach (veliteľská budova, podliehala Zemskému
vojenskému stavebnému riaditeľstvu v Bratislave a od septembra 1925 Zemskému vojenskému stavebnému riaditeľstvu
v Košiciach. Odbočka zabezpečovala výstavbu a údržbu vojenských objektov v oblasti 11. divízie. Na základe výnosu
Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./2. oddel.1936 bola odbočka 1. januára 1937 zrušená. FIDLER, J. et al. Encyklopedie
branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 694.
106 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 733.
107 V
 ojenská stavebná odbočka 12 bola vojenský úrad stavebnej služby. Odbočka vznikla 15. septembra 1925 na základe výnosu
Ministerstva národnej obrany čj. 4447-hl.št./1.oddel.1925. Nachádzala sa v Užhorode (veliteľská budova) a podliehala Zemskému
vojenskému stavebnému riaditeľstvu v Košiciach. Odbočka zabezpečovala výstavbu a údržbu vojenských objektov v oblasti
12. divízie. Na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./2.oddel.1936 bola odbočka 1. januára 1937 zrušená.
FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 694.
108 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 734.
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Obvod veliteľstva obsahoval oblasť 12. divízie109, oblasť 11. divízie110 a politické okresy okrem
Dolnokubínskeho, Ružomberského a okresu Turčianskeho Svätého Martina. Svoju činnosť začalo ZVV
v Košiciach 15. septembra 1925. Zemským vojenským veliteľom bol generál Josef Šnejdárek111. Súčasťou
riaditeľstva bola kancelária riaditeľa, projekčná kancelária, plánovací kalendár a pomocná kancelária,
vojenský stavebný dvor, Vojenská stavebná odbočka 11 a Vojenská stavebná odbočka 12. Stavebná
služba vznikla 1. apríla 1920 na základe výnosu MNO čj. 50.572-org.1920 a stala sa súčasťou technickej
služby. Na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./4.oddel.1936 bolo riaditeľstvo 1.
januára 1937 zrušené. Po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938, keď pripadlo mesto Košice Maďarsku,
bola nariadená evakuácia zariadení ZVV, a výnosom MNO likvidácia ZVV v Košiciach k 30. novembru
1938, čím zaniklo aj Zemské stavebné riaditeľstvo Košice ako jeho súčasť. Zemskí stavební riaditelia:
major inžinier, od decembra 1927 podplukovník stavebnej služby Ing. Václav Landmann (september
1925 – december 1930), podplukovník stavebnej služby, od januára 1931 plukovník stavebnej služby Ing.
Emerich Horák (december 1930 – január 1937).112

109 12. divízia bola vyššia jednotka brannej moci, veliteľstvo divízie vzniklo 1. januára 1920 v rámci unifikácie brannej moci
premenovaním veliteľstva 10. pešej divízie domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 14002-pres.1920. Nachádzalo sa
v Užhorode, podliehalo Zemskému vojenskému veliteľstvu pre Podkarpatskú Rus, od septembra 1925 Zemskému vojenskému
veliteľstvu v Košiciach a od októbra 1935 veliteľstvu 6. zboru. Súčasťou divízie boli veliteľstvo divízie so štábom, 23. pešia
brigáda, 24. pešia brigáda, Veliteľstvo delostrelectva 12. divízie, 12. poľná delostrelecká brigáda, Hraničiarsky prápor 10,
Automobilová rota 12, Vozatajská rota 12, Vojenská stavebná odbočka 12, Divízna zbrojnica 12, Divízne zbrojné dielne 12,
Divízna nemocnica 12, Vojenská zásobáreň 12, Divízna zásobáreň 12, Divízny proviantný sklad 12. Divíznu oblasť tvorili
politické okresy Berehovo, Dovhé, Humenné, Chust, Iršava, Kosino, Kráľovský Chlmec, Medzilaborce, Michalovce, Mukačevo,
Mukačevo – mesto, Mukačevo – vidiek, Nižne Verecky, Perečín, Rachov, Rosvegovo, Sevluš, Snina, Sobrance, Stropkov, Svalava,
Teresva, Trebišov, Tačovo, Užhorod, Veľká Berezná, Veľký Bočkov, Veľké Kapušany, Volové a Vranov nad Topľou. Na základe
výnosu MNO čj. 6763/Taj.-hl.št./1.oddel.1937 bolo veliteľstvo divízie 1. januára 1938 premenované na veliteľstvo 12. pešej divízie.
FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 200.
110 11. divízia bola vyššia jednotka brannej moci. Veliteľstvo divízie vzniklo 1. januára 1920 v rámci unifikácie brannej moci
premenovaním veliteľstva 4. pešej divízie domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 14002-pres.1920. Nachádzalo
sa v Košiciach, podliehalo Zemskému vojenskému veliteľstvu pre Slovensko, od septembra 1925 Zemskému vojenskému
veliteľstvu v Košiciach a od októbra 1935 veliteľstvu 6. zboru. Súčasťou divízie boli veliteľstvo divízie so štábom, 21. pešia
brigáda, 22. pešia brigáda, Veliteľstvo delostrelectva 11. divízie, 11. poľná delostrelecká brigáda, Hraničiarsky prápor 10,
Automobilová rota 11, Vozatajská rota 11, Divízna nemocnica 11, Vojenská zásobáreň 11, Divízna zásobáreň 11, Divízny
proviantný sklad 11, Divízna zbrojnica 11, Divízny zbrojný sklad 11. Divíznu oblasť tvorili politické okresy Bardejov, Brezno,
Feledince, Gelnica, Giraltovce, Kežmarok, Košice, Košice – vidiek, Levoča, Moldava nad Bodvou, Poprad, Prešov, Revúca,
Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a Tornaľa. Na základe výnosu MNO
čj. 6763/Taj.-hl.št./1.oddel.1937 bolo veliteľstvo divízie 1. januára 1937 premenované na veliteľstvo 11. pešej divízie. FIDLER, J. et
al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 304.
111 J osef Šnejdárek (1875 – 1945) bol armádny generál. Študoval na Real-Schule v Trutnove a Infanterie-Kadetten-Schule v Prahe.
Od roku 1899 absolvoval 17 vojenských výprav a dosiahol najvyššie poddôstojnícke hodnosti. Už ako občan Francúzskej republiky
v apríli 1907 absolvoval École militaire v Saint Maixent, od septembra 1911 pôsobil ako správny dôstojník 4-e régiment de
tirailleurs algériens a v apríli 1913 bol vymenovaný za mobilizačného dôstojníka 4-e régiment colonial. Po vypuknutí prvej
svetovej vojny bol menovaný za veliteľa pochodovej roty pluku, od apríla 1915 velil rote 4-e régiment de tirailleurs algériens
a v lete 1916 bol zaradený k veliteľstvu II-e corps colonial. V novembri 1917 bol pridelený k Československej národnej rade
a vo februári 1918 sa stal pobočníkom hlavného veliteľa československých vojenských jednotiek. Dosiahol hodnosť major
pechoty. V decembri 1918 bol pridelený k československej brannej moci v hodnosti podplukovník pechoty, v januári 1919 bol
vymenovaný na čelo Veliteľstva vojsk operujúcich v Tešínsku, od mája velil 2. pešej divízii domáceho vojska v bojoch proti
maďarským boľševikom. V septembri 1919 sa stal veliteľom Veľkej Prahy, bol prevedený do stavu Francúzskej vojenskej misie
v Československej republike. V novembri 1920 dostal generálnu hodnosť a o mesiac prevzal velenie nad 9. divíziou. V januári
1923 sa stal veliteľom 7. divízie a od septembra 1925 stál na čele Zemského vojenského veliteľstva v Košiciach. Od decembra
1932 pôsobil vo funkcii veliteľa Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave a v júli 1935 bol penzionovaný. Od novembra
1935 pôsobil ako starosta Československého národného streleckého zväzu. Na jeseň 1938 počas brannej pohotovosti sa stal
jeho veliteľom. Po okupácii Čiech a Moravy odišiel do Francúzska, kde bol v roku 1940 vymenovaný za zmocnenca Francúzskočeskoslovenskej vojenskej misie. Zomrel krátko po skončení druhej svetovej vojny. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci
Republiky československé 1920 – 1938, s. 613.
112 F IDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 734.
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4. Spoločnosť a jej premeny
v medzivojnovom období
4. 1 Bytové podmienky
Po vzniku ČSR sa uskutočnili nutné povojnové opatrenia, medzi ktoré patrili aj ochrana nájomníkov
a podpora stavebného ruchu. Čoraz viac sa do popredia dostávala bytová otázka, ktorá bola
spôsobená nepriaznivými bytovými podmienkami obyvateľstva, ako aj povojnovou bytovou núdzou.
Začal sa rozvíjať funkcionalizmus, čo značilo uplatnenie nových metód v oblasti architektúry. To
znamenalo, že stavba miest sa nehodnotila len na základe estetických kritérií, ale predovšetkým
podľa toho, ako mesto zodpovedalo funkciám výroby, bývania, dopravy, kultúry, rekreácie a hlavne
hygieny a pohodlia.113 Prenajímanie bytov ovplyvňovala hlavne výška nájomného, pričom nájom za
byty s ústredným kúrením bol priveľmi vysoký na to, aby si ho mohol ktokoľvek dovoliť. Najväčší
záujem bol o malé byty a čo sa týka počtu nájomných bytov, tak ten klesal od západu na východ
republiky, kde boli sociálne pomery obyvateľstva horšie.114 Podnikatelia sa museli prispôsobiť danej
situácii a keďže chceli dopyt aspoň čiastočne uspokojiť, boli nútení deliť väčšie byty na jednotlivé
miestnosti a prenajímať ich samostatne. Takáto situácia bola predovšetkým v robotníckych štvrtiach,
kde sa aj viacčlenné rodiny tiesnili v malých priestoroch.115
Politický záujem bol nasmerovaný najmä na novú, finančne dostupnú výstavbu. Vláda mala
vytýčený hlavný cieľ, a to odstránenie bytového deficitu. K čiastočnému zlepšeniu bytovej situácie
prispeli zákony týkajúce sa stavebného ruchu, ktoré obsahovali rôzne spôsoby podpory bytovej
výstavby, napríklad zvýhodnené pôžičky vrátane záruk, daňové úľavy a podobne, vo viacerých formách
bývania a tiež upravovali aj hospodárenie s bytovým fondom v podmienkach bytovej núdze. Koncom
20. rokov 20. storočia sa mohli začať uvoľňovať reštriktívne opatrenia a ponechávať väčšiu voľnosť
pôsobeniu trhových mechanizmov. Do roku 1925 bolo v Československu s finančnou podporou štátu
postavených 21 062 rodinných domov a výstavba pokračovala ďalej, no pri nízkej úrovni predvojnového
bývania a nárokoch širších vrstiev obyvateľstva bol dopyt po bytoch, najmä v mestách, trvalý.116
V mestách dochádzalo k výraznejšej sociálno-územnej diferenciácii obyvateľstva, pričom jednotlivé
lokality obývalo špecifické, sociálne relatívne rovnorodé mestské spoločenstvo.117 V tomto období
113 V
 roku 1921 bolo v celej Československej republike v mestách, ktoré mali viac ako 20 000 obyvateľov, až 86 % bytov bez
príslušenstva. Z toho takmer v 40 % boli byty s kuchyňou a izbou, 22,6 % s jednou obytnou miestnosťou, 18 % dvojizbové
a zvyšok boli byty trojizbové a viacizbové. Až dve tretiny bytov nemali komoru a aj výskyt kúpeľne bol ojedinelý. Ak by sme sa
zamerali čisto na územie Slovenska, tak z celkového počtu 113 494 bytov malo kúpeľňu iba 18 106, vodovod 23 800 a ústredné
kúrenie len asi 2 % bytov. FALISOVÁ, A. Sféra sociálnej starostlivosti. In FERENČUHOVÁ, B. – ZEMKO, M. Slovensko v 20. storočí, III.
zväzok. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 122.
114 FALISOVÁ, A. Sféra sociálnej starostlivosti, s. 122.
115 M
 ANNOVÁ, E. Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989. Bratislava 1998, s. 280.
116 V
 lastnú bytovú výstavbu realizovali aj veľké podniky, ktoré rozlišovali medzi výstavbou bytov pre vrcholný manažment, čo boli
byty najvyššej kategórie, výstavbou pre nižších úradníkov, pre nich sa stavali najmä dvojizbové byty s príslušenstvom a byty
pre robotníkov, ktoré obsahovali základné vybavenie – izba a kuchyňa. FERENČUHOVÁ, B. – ZEMKO, M. Slovensko v 20. storočí, III.
zväzok. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 122.
117 A
 ko príklad možno uviesť obytné prostredie Bratislavy, ktoré bolo tvorené historickým a novým centrom, prostredím činžových
a rodinných domov, vilovými štvrťami, ale aj chudobnými predmestiami. Podľa toho, z akej vrstvy obyvatelia pochádzali, do
takých bytových jednotiek sa mohli ubytovať. Napríklad solventnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré boli tvorené predovšetkým
bývalou aristokraciou, inteligenciou a zbohatlíkmi, bývali v dobre vybavených bytoch priamo v centre mesta a tiež vo vilovej
štvrti. FALISOVÁ, A. Sféra sociálnej starostlivosti. FERENČUHOVÁ, B. et al. Slovensko v 20. storočí, III. zväzok. V medzivojnovom
Československu 1918 – 1939, s. 123.
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existovali rozdiely aj medzi menej majetnými vrstvami, čo sa tiež odrazilo v bytových podmienkach.
Na jednej strane existovali komfortne vybavené byty, ktoré obývali predovšetkým starousadlíci
a kvalifikovaní robotníci so stálym zamestnaním v mestských štátnych inštitúciách a na druhej strane
to boli preplnené pivničné a provizórne obydlia, známe aj ako štvrte chudoby so zvýšenou kriminalitou.
Od výšky mzdy sa odvíjali možnosti kvalitného bývania, čím bola priemerná úroveň mzdy nižšia, tým
bolo bývanie chudobnejšie. Podľa štatistiky medzinárodného úradu práce, kde sa porovnávali bytové
pomery s ostatnými európskymi krajinami, ČSR obsadila v roku 1928 štrnáste a v roku 1935 osemnáste
miesto. Najchudobnejšie vrstvy nášho obyvateľstva museli dávať až 60 % svojej mzdy na nájomné.118
Novovznikajúci trend v bytovej výstavbe bol prerušený hospodárskou krízou, pričom sa do konca 30.
rokov tento priaznivý vývoj už nepodarilo obnoviť. Počas hospodárskej krízy počet postavených bytov
postupne klesal a narastala nezamestnanosť v oblasti stavebníctva.119

4. 2 Rozmiestnenie obyvateľstva
Rovnako ako v predchádzajúcom období aj v medzivojnovom období žilo obyvateľstvo na Slovensku
hlavne v malých obciach. Najviac ľudí žilo v obciach s počtom obyvateľov 501 – 1 000, potom v obciach
s 301 – 500 obyvateľmi a na treťom mieste sa nachádzali obce s počtom obyvateľov od 1 001 –
2 000. Aj vtedy pretrvával veľký rozdiel v osídlení západného a východného Slovenska, pričom na
západe bol vyšší počet obyvateľov ako na východe krajiny. V roku 1921 bola najľudnatejšou župou na
Slovensku Bratislavská, a najmenej osídlenou Liptovská župa, rozdiel medzi oboma župami bol až
54%-ný. Počet obyvateľov mestách v medzivojnovom období na Slovensku takmer nikde nepresahoval
10 000.120 Bratislava sa na prelome medzivojnových desaťročí stala aj prvým slovenským veľkomestom
a mala viac ako 120 000 obyvateľov. Jej populácia ako aj populácia v Košiciach sa od roku 1921 zvýšili
o takmer 33 %.121
Napriek určitému nárastu počtu obyvateľov neboli ani najväčšie slovenské mestá zastavané do
takej miery ako české. Podľa počtu domov bola napríklad Bratislava zastavaná asi ako Plzeň, pričom
mala asi o polovicu väčšiu rozlohu. Rovnako aj Košice boli porovnateľné s Olomoucom, keďže mali
v tom období rovnaký počet domov, ale Košice mali dvojnásobne väčšiu rozlohu. Do roku 1930 na
Slovensku rapídne vzrástol počet obyvateľstva, napriek tomu sústredenosť obyvateľov v mestách na
Slovensku za českými krajinami výrazne zaostávala. Vo vývoji mestského obyvateľstva zaostávalo
Slovensko za európskymi krajinami o viac ako polstoročie.122

118 V
 rstva obyvateľstva nachádzajúca sa na existenčnom minime sa dostala do jedného začarovaného kruhu, buď zaplatila
nájom a nezostávalo nič na stravu alebo naopak, ak si kúpila jedlo, nezostalo na zaplatenie nájomného. FERENČUHOVÁ, B. et
al. Slovensko v 20. storočí, III. zväzok. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939, s. 123.
119 F ALISOVÁ, A. Sféra sociálnej starostlivosti, s. 123.
Pozri aj KOVÁČ, D. a kol. Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí, 608 s.
CAMBEL, S. et al. Dejiny Slovenska V (1918 – 1945), 612 s.
120 S
 čítanie ľudu v roku 1930 ukázalo, že medzi ne patrili napríklad Bardejov, Kežmarok, Kremnica, Levoča, Martin, Modra,
Pezinok, Sabinov, Rimavská Sobota a iné. Mestá s väčším počtom obyvateľov, od 10 001 – 20 000, boli Banská Bystrica, Levice,
Lučenec, Michalovce, Ružomberok, Banská Štiavnica, Trenčín, Spišská Nová Ves, Zvolen a Žilina. Do kategórie miest s počtom
obyvateľov 20 001 – 50 000 sa radilo týchto päť miest – Komárno, Nitra, Nové Zámky, Prešov a Trnava. Nad 50 000 obyvateľov
mali Košice a Bratislava. ROGUĽOVÁ, J. Vývin obyvateľstva a jeho štruktúry. In FERENČUHOVÁ, Slovensko v 20. storočí, III. zväzok.
V medzivojnovom Československu 1918 – 1939, s. 101.
121 R
 OGUĽOVÁ, J. Vývin obyvateľstva a jeho štruktúry, s. 101.
122 L ETZ, R. et al. Slovenské dejiny IV (1914 – 1938), s. 78.

35

Katarína Mináriková

Od vzniku spoločnej republiky vzrástol aj počet Slovákov v českých krajinách. Podľa štatistík žilo
v roku 1921 v Čechách, na Morave a Sliezsku 15 630 Slovákov, v roku 1930 to bolo už 44 052, čo
predstavovalo nárast o 182 %. Táto sťahovacia vlna zo Slovenska mierila z riedko osídleného územia
do husto osídlených častí štátu. Rovnako aj na Slovensku bol v roku 1930 zaznamenaný nárast Čechov,
a to najmä v mestách s väčším počtom obyvateľov: Bratislava – mesto, Košice – mesto, Bratislava –
vidiek, Trenčín, Žilina, Turčiansky Svätý Martin, Trnava, Komárno, Lučenec, Nitra, Prešov, Ružomberok,
Nové Zámky, Malacky. Výrazné zmeny v počte ako aj v etnickom zložení obyvateľstva a osídlení
Slovenska priniesli pred zánikom medzivojnového Československa Mníchovská dohoda a Viedenská
arbitráž. Po týchto udalostiach stratilo Slovensko v prospech Maďarska územie s rozlohou 10 390
km² s 854 218 obyvateľmi, Poľsku pripadlo 226 km² s 9 914 obyvateľmi, Nemecku 37 km² s 15 566
obyvateľmi. Čo sa týka demografickej skladby obyvateľstva Slovenska, tá sa výrazne zmenila hlavne
v dôsledku udalostí druhej svetovej vojny, ich negatívny vplyv sa prejavoval ešte ďalšie desaťročia.123

4. 3 Povojnová obnova a začlenenie Slovenska
do ekonomického priestoru nového spoločného štátu
Čechov a Slovákov
Po roku 1918 sa stalo prvoradou úlohou ekonomiky obnoviť normálne životné funkcie jej organizmu.
Po odstránení prvotného chaosu mohli krajiny pristúpiť k povojnovej obnove, ktorú sprevádzala krátka
konjunktúra. Počas roka 1920 sa začala povojnová hospodárska kríza, čo bolo výsledkom relatívnej
nadvýroby a disproporcií vojnovej ekonomiky. Jej hlavným znakom bol predovšetkým pád cenovej
hladiny, ktorý odhalil nerentabilnosť a technickú zaostalosť výroby.124 V Československej republike
sa zrútil celý prídelový systém. Stále narastal národno-politický a sociálny tlak, čoho výsledkom
bol súbor zákonov z prelomového obdobia 1918 – 1920, ktoré mali dosah na sociálne postavenie
jednotlivých skupín obyvateľstva, vlastnícke pomery a celkový hospodársky vývoj.125 Povojnová
legislatíva vytvorila podmienky, na základe ktorých mohol štát zasahovať do hospodárstva rôznymi
ekonomickými nástrojmi, hlavne v oblasti elektrifikácie, výstavby železníc, cestnej siete, riečnej
a leteckej dopravy, telekomunikácií a rozhlasu. V rokoch 1919 – 1921 umožnila pomerne úspešná obnova
ekonomiky hospodárske oživenie. Vývoj hospodárskej krízy bol veľmi komplikovaný a prehĺbený najmä
dôsledkami rozpadu jednotného trhu rakúsko-uhorskej monarchie.126
Celé hospodárstvo na území Slovenska bolo zakotvené v ekonomike Uhorska a závislé od preferencií
hospodárskej politiky vlády. Vyčlenenie nášho územia z hospodárskeho celku Uhorska znamenalo
hlboký mocenský a administratívno-politický zásah do ekonomického organizmu vytvoreného
prirodzeným vývojom. Táto strata ekonomického priestoru so spoločným trhom priniesla slovenskej
ekonomike ďalekosiahle problémy. Po vytvorení colných bariér medzi nástupníckymi štátmi sa dostali
najmenej polovica kapacity priemyslu a veľká časť objemu poľnohospodárskej výroby do odbytových
ťažkostí. Hospodárstvo bolo zbavené ochranného štítu, poskytovaného uhorskou vládou, a takto
vstupovalo do bezprostredného kontaktu s vyspelejším hospodárstvom českých krajín.

123 ROGUĽOVÁ, B. Vývin obyvateľstva a jeho štruktúry, s. 102.
124 H
 ALLON, Ľ. Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch. In FERENČUHOVÁ, B. – ZEMKO, M. Slovensko v 20. storočí, III. zväzok.
V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978 – 80 – 224
– 1199 – 8, s. 217.
125 H
 ALLON, Ľ. Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch, s. 218.
126 HALLON, Ľ. Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch, s. 219.
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Po vzniku spoločného štátu Československa sa juhovýchodná podniková sféra Slovenska zameraná
na Maďarsko a Balkán musela orientovať na západný smer – do českých krajín a štátov západnej
Európy. Týmto sa aj ťažisko ekonomického rozvoja Slovenska presunulo do západných regiónov.
Málo rozvinuté hospodárstvo sa muselo postupne prispôsobiť náročným podmienkam ekonomického
priestoru nového štátu, čo sa nezaobišlo bez značných problémov. Medzi východnou a západnou
časťou štátu existovali rozdiely v hospodárskej legislatíve, čo bolo pozostatkom dualistického modelu
Rakúsko-Uhorska.127

127 H
 ALLON, Ľ. Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch, s. 220-221.
Pozri aj OLŠOVSKÝ, R. Přehled hospodářskeho vývoje Československa v letech 1918 – 1945. Praha 1963.
FERENČUHOVÁ, J. – ROGUĽOVÁ, B. a kol. Občianska spoločnosť a politická kultúra: kapitoly z dejín Slovenska 1918 – 1938. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2012, 214 s.
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5. Armáda a mestská spoločnosť
na Slovensku medzi dvoma
svetovými vojnami
5. 1 Počiatky modernizácie spoločnosti
Medzivojnové obdobie neprinieslo pre obyvateľstvo na Slovensku práve najjednoduchšie momenty
života. Ľudia sa práve spamätávali z dôsledkov prvej svetovej vojny a už v polovici 30. rokov 20. storočia
sa opäť začali nacvičovať letecké poplachy, kupovať plynové masky, upisovať štátne pôžičky na obranu
krajiny. A tak sa v priebehu dvoch desaťročí obava o bezpečnosť radikálne zmenila. Život na našom
území bol po roku 1918 poznamenaný už viac ako polstoročím modernizácie, ktorá ho približovala
k vtedajšiemu civilizačnému vzorcu západnej Európe. Dovtedy sme boli súčasťou uhorskej spoločnosti,
ktorá síce nebola obrazom úplnej stagnácie, no znamenala kontrast zaostávania niektorých oblastí
života oproti dynamickému vývoju iných spoločností, čo postupne viedlo k jej rozpadu. Modernizačná
etapa nám tu zanechala nielen materiálnu základňu v podobe železníc, ciest, výrobných objektov,
budov, meliorácií, ale aj sústavy zákonov, inštitúcií, úradov, vzdelávacieho systému, ktoré postupne
vytvorili rámec pre fungovanie kapitalizmu.128
Uhorsko sa vedelo oveľa lepšie vyrovnať s hmotnými civilizačnými výdobytkami, ako
s demokratickými štruktúrami, a v ich rámci predovšetkým s národnostnou otázkou.129 Skúsenosť vojny
zasiahla veľmi intenzívne a osobne celú spoločnosť.130 Všade bol rozšírený pocit straty tradičných
istôt, obavy z neistej budúcnosti, objavovali sa prejavy stavovských a triednych rozdielov zoči-voči
proklamovanej jednote vlastencov, nacionálne rozpory ovplyvňovali politickú kultúru v podobe
silnejúceho radikalizmu a netrpezlivosti. Jeden zo základných prvkov vojny, brutalita, sa nezastavila
iba na frontovej línii, za bránou kasární ani podpísaním prímeria. Na jednej strane prevládali zveličené
nádeje, na strane druhej to bol zase strach, čo sa mohlo podľa situácie veľmi rýchlo vymeniť. Otras
spôsobený vojnou a z neho vyvolaný nový politický systém, politická kultúra, spoločenské hodnoty
a konvencie boli akoby urýchľovačom modernizácie .131
Medzivojnové obdobie je charakteristické aj tým, že v jeho závere sa prejavili aj generačné postoje
poprevratových, čiže po roku 1918 vychovávaných a socializovaných generácií. Ďalšou črtou tohto
obdobia bolo, že mnohé dôsledky väčšej otvorenosti československej spoločnosti oproti uhorskej,
vo vzťahu k inováciám a vonkajším vplyvom, sa mohli prejaviť často ešte iba ako náznak, prísľub,
128 T áto etapa trvala dosť dlhú dobu na to, aby zasiahla celú krajinu a spoločnosť, aj keď na rôznom stupni a rôznym spôsobom.
Nielen krajina, ale aj ľudia, ich vzťahy a postoje k ostatnému svetu i každodennej konvenčnej realite sa nachádzali zatiaľ
len v počiatočnom štádiu prechodu. LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období. In BYSTRICKÝ, V. Slovensko
v Československu (1918 – 1939), s. 463.
129	
Celá uhorská spoločnosť síce dávala verejne najavo snahu otvárať sa navonok k impulzom rozvinutého sveta, avšak
nedokázala prekonať svoju vnútornú uzavretosť v prospech konzervatívnych síl, ktoré sa v istom historickom okamihu zmenili
na reakčné. Uhorsko sa nedokázalo vyrovnať s prvou vážnou skúškou, ktorú predstavovala masová a ničivá vojna. Práve po
etape modernizácie je prvá svetová vojna ďalším časovým riadiacim východiskom medzivojnového obdobia. LIPTÁK, Ľ. Život na
Slovensku v medzivojnovom období, s. 463.
130 U
 mužskej populácie išlo o priame zážitky a traumy z frontov, u obyvateľstva v zázemí o problémy spôsobené odchodom
živiteľov, nedostatkom a hladom. LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 464.
131 L IPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 464.
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nie ako určujúci faktor. Medzi dôležité priestorové faktory patrili zmeny geopolitického postavenia
Slovenska, zmena regionálnych vzťahov vnútri Slovenska a pretrvávanie, posuny v tradičnej relácii
mesto – dedina. Postupne sa vymedzili hranice Slovenska a jeho vlastný priestor, s problémami
integrácie, vzťahov centra vidieka, osvojenia a plošného rozšírenia dovtedy iba pre malú časť
spoločnosti bežných národných symbolov, identifikačných rituálov a mýtov.132
Modernizácia znamenala aj zmenšovanie rozdielov medzi dedinami a mestami, ktoré boli v minulých
storočiach omnoho väčšie. Iniciátorom zmien a sprostredkovateľom spomínaných impulzov zo sveta
boli práve mestá. V porovnaní s takmer homogénnymi dedinami sa v mestách prejavovalo pestré
kultúrne, konfesionálne a sociálne rozvrstvenie spoločnosti. Charakteristické pre slovenské mestá
bolo, že neexistovali bez významnejšej etnickej a konfesionálnej menšiny, ich štruktúra sa líšila
percentuálnym pomerom Slovákov, Nemcov, Maďarov, Židov a v niektorých prípadoch aj východných
Slovanov. Po roku 1918 došlo k zmenám, keďže sa rozšírila tradičná škála etník o Čechov. Táto zmena
bola rovnako radikálna, ako výrazné zvýšenie počtu Židov, ktorí sa prisťahovali v druhej polovici 19.
storočia. Pomerne stabilné boli reálne majetkové a triedne rozdiely.
Náročnejšie na čas a náklady boli premeny v oblasti bývania. Urbanizácia Slovenska prebiehala
v porovnaní s inými európskymi krajinami pomaly, čo pretrvávalo až do konca 20. storočia.133 V tomto
období stále pokračoval trend vybavovania miest základnou infraštruktúrou, ktorý sa rozbehol od
konca 19. storočia. Politický režim nevplýval až do takej miery na tempo a spôsob realizácie investícií
do infraštruktúry sídel, ako majetkové pomery jednotlivých miest, iniciatívnosť a podnikavosť
zástupcov miest.134
Čo sa týka bytovej situácie v mestách, tá bola už pred prvou svetovou vojnou dosť napätá. Navonok
bolo vidieť honosné fasády budov na námestiach a hlavných uliciach, kde sa nachádzali typické
obchodíky a dielne na prízemí a samotné byty majiteľov na poschodí, ktorí však skrývali dvory preplnené
skladmi, stiesnenými dielňami, nekvalitnými tmavými a vlhkými bytmi so spoločnými sociálnymi
zariadeniami.135 Nejaký čas po vojne došlo ku konjunktúre výstavby blokov štátnych a mestských
bytov, čo bolo spôsobené zvýšením počtu úradov, príchodom českých štátnych zamestnancov
a nárastom počtu vojenských posádok. Napriek všetkému úsiliu stále prevládal nedostatok bytov,

132 V
 znik Československa znamenal aj presuny vo váhe referenčných vzorov, najmä oslabenie Budapešti a Viedne a posilnenie,
pred vojnou okrajovej, Prahy. Praha sa stala postupne pre Slovensko filtrom a sprostredkovateľom impulzov z dobových
svetových metropol. Keďže sa zmenila ekonomická a politická moc Slovenska zo smeru sever – juh na východ – západ
ovplyvnilo to aj vzťahy, postavenie a charakter jednotlivých regiónov Slovenska, z čoho plynuli výhody najmä pre západné
časti. Z bývalých dynamických oblastí stredu sa stali teraz stagnujúce časti. Šance na odstránenie zaostávania východu,
prejavené už pred rokom 1918, sa rapídne znížili. Geopolitika významne vplývala na rozsah, tempo i dôsledky ekonomiky
a politiky regiónov, ktoré už neboli také izolované. LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 464.
133 V
 roku 1921 malo iba 15 sídiel viac ako 10 000 obyvateľova, z toho iba dve viac ako 20 000 obyvateľov, a to Bratislava a Košice.
Počet miest nad 10 000 obyvateľov vzrástol do roku 1930 na 23, a tesne nad 20 000 mali ďalšie štyri mestá – Nitra, Nové
Zámky, Trnava a Prešov. Pri pohľade na spôsob života nie je veľkosť obcí vždy rozhodujúca. Veľké dediny často presahovali
počtom obyvateľov malé mestečká s rozvinutou mestskou ekonomikou, výstavnosťou aj kultúrnym prostredím.
LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 468.
134 S
 íce uskutočnenie určitých predstáv znamenalo stále len víziu budúcnosti, no už teraz sa mesto vnímalo ako niečo, k čomu by
mal patriť vodovod, kanalizácia, elektrifikácia, dláždenie ulíc i chodníkov, centralizované odstraňovanie odpadkov, zariadenia
zdravotníckej, školskej, sociálnej starostlivosti. Náročnejšie stavby ako kanalizácia či vodovod museli byť odsunuté často
až do druhej polovice 19. storočia, čo bolo spôsobené zadĺženosťou, ekonomickou stagnáciou miest, ako aj poprevratovými
zmätkami. LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 468.
135 V
 predchádzajúcom období predstavoval zónu centra pás prízemných domov, záhrad, maštalí a iných poľnohospodárskych
objektov, ktoré boli ohraničené hradbami, v tomto období už väčšinou zbúranými. Byty boli najmä jednoizbové, najviac
dvojizbové a často sa vyskytovali aj tzv. obytné kuchyne ako jediná miestnosť. V roku 1930 sa uskutočnilo sčítanie ľudu vo
vybraných slovenských mestách, kde sa zistilo, že 16,79 % bytov v nájomných domoch malo jednu miestnosť, 40,98 % bolo
dvojizbových, 23,08 % bolo jednoizbových. V nájomných domoch nebolo žiadnou nezvyčajnosťou, že mali spoločné sociálne
zariadenia a vodovod na chodbe alebo v pavlači, prípadne aj na dvoroch. Veľké byty a mestské vily mali veľakrát obývací
priestor prepojený s priestorom pre prax, napr. lekárov, advokátov, kancelárie veľkoobchodníkov podobne. LIPTÁK, Ľ. Život na
Slovensku v medzivojnovom období, s. 468.
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čo viedlo k novým formám ich hromadnej výstavby za pomoci stavebných družstiev. Takto vznikol aj
fenomén koncentrácie obyvateľov stredných vrstiev v uniformovanom prostredí.136
V oblasti architektúry, ktorá výrazne stvárňovala životné prostredie, sa postupne presadil
funkcionalizmus, vyznačujúci sa v slovenských pomeroch aroganciou, necitlivou deštrukciou
historických prostredí. Z toho vyplývalo, že byty, ktoré sa budovali v 30. rokoch, sa radili svojou
dispozíciou ako aj vybavením až do 90. rokov 20. storočia k najlepším. Keďže architekti a stavitelia
v celom stredoeurópskom prostredí študovali na rovnakých školách a pracovali s tými istými
materiálmi, bývanie v slovenských mestách bolo na celom území relatívne rovnaké, hoci na dedinách
boli regionálne rozdiely stále veľké. Rovnako aj v stravovaní boli regionálne rozdiely na dedinách
oveľa väčšie ako v mestách, pričom veľkú váhu tam mala najmä sezónnosť dostupných potravín, ale
i striedanie zaťaženia poľnými prácami. No ani pre mestá sa nedala v tomto období uplatniť nejaká
štandardná strava, čo bolo spôsobené veľkými sociálnymi rozdielmi.137
Zmeny v každodennom živote obyvateľstva v medzivojnovom období boli veľké a v mnohom aj
revolučné, no ich prameňom boli zriedka prevrat či štátoprávne premeny. Výnimku však tvorili jazyková
komunikácia v slovenčine a demokratizácia.138 Podnety prichádzali zo všetkých strán a súčasníci mali
pocit, že ich život je pestrejší, rušnejší a voľnejší ako predtým. Mestské ulice boli lepšie vydláždené,
všade sa zavádzalo elektrické osvetlenie namiesto plynových lámp, výklady obchodov boli bohatšie,
okná na domoch sa postupne zväčšovali. Stále pretrvávali honosné bály a reprezentačné plesy, no už
aj mimo sezóny bola návšteva baru či tanečnej kaviarne samozrejmosťou. Medzivojnová spoločnosť
bola otvorenejšia než predprevratová, nielen politicky, ale aj svojím cítením a každodenným prejavom,
s dosahom na život väčšieho počtu ľudí.139

5. 2 Vzťah armády a civilného obyvateľstva
Fungovanie, ako aj celkovú štruktúru miest, ovplyvňovala aj armáda. Život a formovanie miest
ovplyvnila zavedená všeobecná branná moc v roku 1868, s čím súvisela nevyhnutnosť prejsť na
kasárenské ubytovanie vojska. Stále posádky existovali aj predtým, no až v tomto období dostali
trvalejší a všeobecnejší charakter. Spočiatku sa všeobecná vojenská povinnosť neuplatňovala dôsledne,
no i tak viedla k zmenám sociálneho zloženia armády, ktorá sa začala oveľa viac podobať civilnej
spoločnosti. Zmeny sa uskutočnili aj v dôstojníckom zbore, ktoré sa týkali zvyšovania kvalifikácie
i prenikania nešľachtických, hlavne meštianskych, živlov do zboru.140
Pôsobenie stálej posádky a vyšších veliteľstiev sa prejavovalo vo viacerých sférach, a to v rovine
armáda a ekonomika mesta, vo výstavbe kasární a urbanizme, v kultúrnom živote mesta a v pôsobení
136 Z
 o začiatku mala táto výstavba, ako aj súkromné nájomné domy, charakter predvojnových štandardov, no veľmi rýchlo sa začali
presadzovať aj súdobé hygienické požiadavky, medzi ktoré patrili najmä kúpeľňa, priame osvetlenie všetkých miestností,
racionálnejšie využitie zastavanej kubatúry znížením miestností a zväčšením obytnej plochy. Aj napriek týmto výdobytkom
boli ústredné kúrenie či výťahy ešte stále ojedinelé. Malé mesto tohto obdobia sa vyznačovalo jedno a dvojposchodovými
centrami, na perifériách sa nachádzali prevažne prízemné obytné objekty, pričom aj v našom hlavnom meste sa presadzoval
štandard maximálne päťposchodových budov. LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 469.
137 D
 o pozornosti sa dostávali zvýšené nároky a predstavy o hygiene, ktoré sa uplatňovali v podobe väčších okien, drevenej
dlážky, komínov a oddeľovania hospodárskych činností od bývania. Táto zmena sa prejavovala však aj v nahrádzaní horľavých
materiálov na krytinu, ako slama, čiastočne aj šindeľ za škridľu, plech, nahrádzanie nabíjanej hliny a nepálenej hliny za
pálenú. Zatiaľ ešte stále používanie povrchovej vody z potokov postupne nahrádzali kopané a rezané studne. Ako hlavný cieľ
osvety bolo odstránenie potencionálnych zdravotníckych hrozieb, propagovala sa i výstavba od splaškov chránených studní,
riadnych hnojísk, močových jám aj suchých záchodov. LIPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 469.
138 L IPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 477.
139 L IPTÁK, Ľ. Život na Slovensku v medzivojnovom období, s. 478.
140 L IPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky). In Vojenská história, 1999,
č. 3, s. 3-19.
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posádky na politickú a národnostnú situáciu v meste. Pozitívny vzťah miest k vytváraniu stálych
posádok pramenil najmä z hospodárskych dôvodov. Výstavba kasární v meste znamenala trvalé
pripútanie posádky k mestu. Kasárne sa budovali len čiastočne zo štátnych prostriedkov, väčšinou
boli stavané župami a mestami, ktoré ich potom prenajímali eráru. Mestá sa od 70. rokov 19. storočia
snažili aj o umiestnenie jednotky honvédov. Mestá stavali kasárne aj za cenu dlhodobého zadlženia.
Ako príklad možno uviesť Prešov, ktorý v roku 1885 postavil kasárne za 45 000 zlatých.141 Hospodárske
prínosy do pokladnice miest zo stálej posádky plynuli aj z prenajímania bytov pre dôstojníkov, zo
zvýšenia počtu solventných obyvateľov, z priamych dodávok produktov pre posádku, ktoré si armáda
nezaobstarávala centralizovane, ale z miestnych zdrojov.142 Vojsko znamenalo pre mestá určitý
zdroj zárobkov, najmä pre živnostníkov, pre pohostinstvá všetkých kategórií, či už išlo o kaviarne,
krčmy aj nevestince, ale aj pre stavebné remeslá, obuvníkov a krajčírov. Tento hospodársky prínos
bolo nutné posudzovať predovšetkým z optiky rozmerov vtedajších miest.143 Stabilizácia ako aj rast
posádok prebiehali najmä na konci 19. storočia, čiže v období, keď sa väčšina miest nachádzala
v zložitej hospodárskej situácii. Všetky mestá postupne strácali starú hospodársku základňu, ktorá
bola založená na cechovom remesle a obchode, priemysel bol ešte len v počiatkoch svojho rozvoja.
Vojsko sa javilo ako jedno z východísk ako naplniť pokladnicu, keďže mestá prišli aj o mnohé tradičné
príjmy z regálov a mýta.
Vojaci pôsobili aj v iných oblastiach života civilného obyvateľstva, a to napr. v oblasti kultúry,
v ktorej vynikala vojenská hudba a stala sa čoskoro všeobecne známou. Vojenská hudba bola prínosom
pre mesto, jeho hudobný život obohacovala novými žánrami a na rozdiel od miestnych amatérskych
alebo cirkevných kapiel bola schopná reprodukovať aj vážnu hudbu komponovanú pre väčšie telesá.144
Taktiež možno doložiť viacero zmienok o účasti dôstojníkov a poddôstojníkov pri začiatkoch športu
a zakladaní športových klubov, pri propagácii nielen tradičných disciplín, ako šerm, jazdectvo, ale aj
lyžovanie, cyklistika, vodné športy aj loptové hry.145
Mestá sa pustili do výstavby kasární podľa nového územného prerozdelenia už krátko po vzniku
Československa. Predpisy, podľa ktorých sa riadila výstavba nových vojenských areálov, boli prevzaté
ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Kasárne sa delili podľa typu do prvej a druhej skupiny, pričom prvú
skupinu tvorili účelovo vystavané objekty a druhú adaptované stavby na vojenské účely. Všetky plány
budov zabezpečovali Zemské vojenské stavebné riaditeľstvá a ich Vojenské projektové kancelárie.
Pôdorysy kasární vychádzali stále z rovnakých dispozičných zásad ako v období monarchie. Určitý
141 V
 roku 1896 postavilo mesto rozsiahle kasárne pre delostrelectvo za 340 000 zlatých, ktoré mali až 20 budov. SEDLÁK, I. Dejiny
Prešova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1965.
142 M
 edzi spomínané produkty potrené pre armádu patrili základné suroviny, ako chlieb, mäso, mlieko, zelenina, zemiaky, seno,
slama, kŕmna aj posteľná, či drevo na vykurovanie. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období
(Náčrt problematiky), s. 4.
143	V roku 1891 mali napríklad Košice 28 884 obyvateľov, popri nich 2 994 vojakov spoločnej armády, 527 husárov a 64 žandárov.
Trenčín mal dva pluky posádky a v roku 1910 – 7 800 obyvateľov, Nitra rovnako s dvoma plukmi mala 16 600 obyvateľov
a Komárno s troma plukmi 22 300 obyvateľov. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt
problematiky), s. 4.
144 Č
 asto ich viedli skvelí hudobníci, napríklad Franz Lehár v 25. pešom pluku v Lučenci alebo Leopold Kohout v 67. pešom pluku
v Prešove, ktorý bol aj organizátorom koncertov symfonickej hudby v meste. Koncerty vojenských hudieb či už v parkoch, pri
slávnostiach boli prístupné všetkým. Vojenské hudby sa stali nevyhnutnou súčasťou nielen tradičných slávností, procesie
ale zúčastňovali sa aj na nových aktivitách, a to na občianskych slávnostiach, jubileách, výročiach politických udalostí
a postupne spolupracovali aj pri filmových predstaveniach. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom
období (Náčrt problematiky), s. 5.
Účinkovanie vojenských hudieb v kaviarňach, v divadlách častokrát napádali organizácie profesionálnych hudobníkov.

Tento jav bol bežný nielen do prvej svetovej vojny, ale vyskytoval sa aj po nej. MACEK, V. – PAŠTÉKOVÁ, J. Dejiny slovenskej
kinematografie. Bratislava : Osveta, 1997, s. 11.
145 D
 ôstojníci a poddôstojníci so svojimi rodinami sa postarali aj o rozširovanie okruhu konzumentov zábavy i kultúry, ktorú
predstavovali kočovné divadelné spoločnosti, pričom ich počet bol v menších mestách obmedzený a často nedostatočný.
LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 5.
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posun architektonického myslenia bolo možné badať len na strohejších a racionálnejších fasádach
novostavieb. Stavebné objekty, ktoré sa zoskupovali na jednom pozemku, dostali po dokončení
spoločné pomenovanie a budovy v rámci jedného areálu sa následne označovali rímskymi číslicami.146
Kasárne sa z urbanistického hľadiska delili do troch kategórií.147 V spoločnej armáde a v honvédstve
sa na slovenskom území na začiatku 20. storočia nachádzalo viac ako 19 000 vojakov.148 V poslednej
tretine 19. storočia sa starý blokový typ kasární, umiestňovaných v centre mesta a chápaných ako
pevnosti a základne pre zásahy proti nepokojom, začal nahradzovať novým pavilónovým typom
kasární, ktorý bol prevzatý z Anglicka. Obdobie, keď sa kasárne začali postupne dostávať na okraj
miest, bolo aj obdobím, keď tam začali vznikať továrne.149 Stále sa však stavali alebo rekonštruovali
aj kasárne v podobe klasických uzavretých dvorov v širších centrách.150
Armáda sa zapájala aj do politického života na miestnej úrovni a jedným zo spôsobov bolo využívanie
asistencií pri voľbách, štrajkoch, pri nastoľovaní verejného poriadku a potláčaní rôznych nepokojov.
Armáda sa však držala bokom od vytvárania masových politických strán, no svojou prítomnosťou
v mestách ovplyvňovala iný politický jav, a to národnostnú otázku.151 Otázka národnostného zloženia
armády bola komplikovaná, čo podčiarkoval aj vtedajší spôsob doplňovania plukov, ktorý spôsobil, že
v niektorých posádkach na území Slovenska bola prevaha vojakov slovenskej národnosti. Zo spôsobu
života vojakov môžeme vyvodzovať závery, že vojaci mali kontakty predovšetkým s tými vrstvami
obyvateľstva, ktorých sa maďarizácia dotkla menej a dôstojníci zase s obyvateľmi, intenzívne
maďarizovanými.152
Najvýraznejšou zmenou vo vzťahu mesto – armáda po roku 1918 bolo najmä zvýšenie počtu
posádok, čo bolo dôsledkom zmeny geopolitického postavenia Slovenska. Rovnako sa zväčšil aj počet
veľkých posádok, kde sídlil aspoň jeden pluk. Na porovnanie v roku 1914 bolo takýchto posádok deväť
a v roku 1938 už dvadsaťdva. Najväčšie posádky mali mestá Bratislava, kde v roku 1922 sídlili štyri
pluky, a Košice päť plukov a množstvo menších jednotiek i vyšších veliteľstiev.153

146 V
 HA Praha, Služební předpisy čs. armády 1918 – 1939. T- V -1c – 1: Správa vojenských stavebních objektů, 1927. PASTOREKOVÁ,
L. Architektúra historických kasární na Slovensku (2. časť). Historicko-spoločenský a architektonický vývoj v období rokov
1918 – 1939 a vplyv vojenskej architektúry na podobu slovenských miest. In Vojenská história, 2018, č. 1, s. 22-55.
147 P
 rvý typ prestavovali najstaršie budovy kasární umiestnené vo vnútornom meste, no v tesnom kontakte na mestské
opevnenie. Druhý typ sa začal utvárať v 19. storočí po zbúraní opevnenia. Do tejto kategórie sa radili kasárne s centrálnym
átriom – cvičiskom, ktoré bolo budované hlavne pre domáce vojsko honvédov v miestach väčších posádok. Tento typ kasární
bol situovaný najmä na okraji starej stredovekej štruktúry v mieste niekdajších hradieb. Bolo to na rozhraní vnútorného
mesta a periférie. Do tretej kategórie boli zaradené kasárenské areály, ktoré sa utvárali od konca 19. storočia, ich lokalizácia
bola v okrajových častiach mesta, zaberali najväčšie plochy a na ich výstavbu sa vynaložili najväčšie finančné prostriedky.
PASTOREKOVÁ, L. Architektúra historických kasární na Slovensku (2. časť). Historicko-spoločenský a architektonický vývoj v období rokov
1918 – 1939 a vplyv vojenskej architektúry na podobu slovenských miest, s. 26.
148 DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia, s. 83.
149 N
 asledovala stavba komunikácií, tam kde už boli vybudované cesty sa budovali ďalšie inžinierske siete – vodovod, elektrický
a plynový rozvod, a tak sa mohli otvárať nové urbanistické priestory. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku
v medzivojnovom období (Náčrt problematiky). s. 5.
150 T akéto kasárne sa nachádzali v Nových Zámkoch či Košiciach. V Košiciach však kasárne pre vozatajstvo, sklady, vojenská
reálka a tábor pre vojakov na cvičení boli vybudované na kraji mesta. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku
v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 6.
151 P
 red vojnou nemecko-maďarský ráz dôstojníckeho zboru pôsobil ako istý typ urýchľovača odslovenčenia meštianstva. Keďže
veľká časť dôstojníckeho zboru patrila medzi nositeľov idey monarchie, nemčina im umožňovala voľne sa pohybovať po
svete. V Košiciach sa stala pár rokov pred vypuknutím prvej svetovej vojny predmetom nacionalistických vášní aj kvalitná
vojenská hudba. Vyčítané jej boli najmä nemecký tlačené programy, hranie rakúskej hymny Gott erhalte aj pri cirkevných
sviatkoch. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 6.
152 L IPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 6.
153 S
 voj status si zachovali tradičné vojenské centrá v Prešove či Levoči. Niektoré mestá, ktoré mali pred vojnou iba malú
posádku, sa stali plukovnými sídlami a medzi ne sa radila napríklad Jelšava. Novými silnými sídlami sa stali Michalovce,
Poprad, Kežmarok. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 7.
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Nové hranice znamenali oslabenie niektorých posádok a na druhej strane došlo k rozptylu menších
jednotiek do menších miest na juhu, ako napr. do Serede, Štúrova, Šiah, Levíc, Fiľakova, Tornale,
Trebišova, Betliara, ale i na severe a východe – do Liptovského Mikuláša, Podolínca, Spišskej Novej
Vsi, Vranova a Sečoviec. Nové posádky boli často umiestňované v malých mestečkách, čo prinášalo
nemalé problémy. Vojaci museli byť ubytovaní v opustených a často spustnutých majeroch v okolí
miest, v továrenských halách, tehelniach, maštaliach či stodolách. Ťažkosti vznikli aj v súvislosti
s ustajňovaním koní jazdeckých a delostreleckých jednotiek. Samotné veliteľstvá boli umiestňované
v kaštieľoch, v súkromných prenajatých budovách, a tento stav pretrvával dosť dlho. Hraničiarsky
prápor 10154 v Trebišove musel byť ubytovaný v baraku sezónnych robotníkov v tehelni, v robotníckych
ubytovniach cukrovaru, pričom jeho veliteľstvo bolo umiestnené v Andrássyho kaštieli. Podľa kroniky
Hraničiarskeho práporu 10 minister národnej obrany František Udržal v roku 1922 priznal po vykonanej
inšpekcii, že stav ubytovania je katastrofálny.155 V roku 1924 sa časť práporu presťahovala do nových
kasární, avšak z kaštieľa odišlo veliteľstvo až v roku 1935.156
Podobne ako pred vojnou aj v tomto období vznikali nové kasárne na okrajoch miest a otvárali
tak nové urbanizačné priestory. Stavebná činnosť armády v medzivojnovom období zahŕňala v sebe
rôzne špecifické javy, ako stavbu opevnení, letísk, skladov i veľkých opravárenských zariadení.
V prevratovom období armáda prišla o mnohé významné budovy. V časti nových kasární v Ružomberku
bola umiestnená meštianska škola a časť 5. horského práporu157 bola umiestnená v barakoch, časť
Likavka. V roku 1926 bola pre meštiansku školu postavená nová budova a kasárne mohli byť vrátené
armáde.158 Svoje miesto si armáda formovala od postoja k vojsku ako k nutnému zlu v 20. rokoch,
k drastickým úsporným opatreniam v začiatkoch 30. rokov až po vynútenú revíziu postoja po príchode
Hitlera k moci.159
Pre urýchlenie výstavby kasární bolo podnetom zvýšenie stavu vojska, ako aj predĺženie vojenskej
služby. Dlho bola odkladaná aj výstavba kasární v pohraničnom Štúrove, ktoré boli skolaudované až
v roku 1937. Išlo o veľmi moderné kasárne, každá rota mala svoju vlastnú budovu a dobre vybavenú
umyváreň, v kasárni sa nachádzali už aj vodovod, kuchyňa, osobitná budova pre zátišie s predajňou,
klubovňou, čitárňou, osobitná budova s divadelnou sálou, ktorá sa využívala aj ako kino.160
Mestá mali v medzivojnovom období, rovnako ako pred vojnou, záujem o stálu vojenskú posádku,
avšak na rozdiel od predvojnových rokov hospodárska situácia bola pre investície do kasární omnoho
154 H
 raničiarsky prápor 10, vojskové teleso pechoty. Prápor vznikol nanovo 15. januára 1920 na základe výnosu MNO čj. 50162org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Prahe (Kasárne Juraja z Poděbrad), od februára 1920 v Prešove (Staré kasárne),
od marca 1920 v Stanči (obecná budova), od júla 1920 v Trebišove (Hraničiarske kasárne)a od februára 1938 v Holešove
(Hraničiarske kasárne). Podliehalo veliteľstvu 1. divízie, od februára 1920 veliteľstvu 12. divízie, od januára 1938 veliteľstvu
12. pešej divízie a od februára 1938 veliteľstvu 2. mechanizovanej brigády. Súčasťou práporu boli veliteľstvo s hospodárskou
správou, pomocnou čatou a náhradnou rotou, 1. pešia rota (od marca 1920) v Kráľovskom Chlmci, od februára 1921 v Slovenskom
Novom Meste, od júla 1921 v Úpore, od decembra 1921 v Slovenskom Novom Meste, od januára 1922 vo Veľatoch, od februára
1922 v Trebišove, od februára 1933 v Holešove, 2. pešia rota, 3. pešia rota, guľometná rota, hraničiarska technická rota a rota
doprovodných zbraní. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 277-278.
155 VHA Bratislava, f. Hraničiarsky prápor 10, Trebišov. Kronika 1922.
156 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 7.
157 H
 orský prápor 5, vojskové teleso pechoty. Prápor vznikol 1. januára 1921 premenovaním II. práporu Horského pešieho pluku
2 na základe výnosu MNO čj. 43418-org.1920. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Ružomberku (Tatranský tábor) a podliehalo
veliteľstvu Horského pešieho pluku 2. Súčasťou práporu boli veliteľstvo práporu s hospodárskou správou a horskou
technickou rotou, 1. horská pešia rota, 2. horská pešia rota, 3. horská pešia rota, horská guľometná rota a náhradná rota.
Všetky jednotky boli dislokované v Ružomberku s výnimkou horskej guľometnej roty a náhradnej roty. Na základe výnosu
MNO čj. 1536/Dôv.-hl-št./1.oddel.1933 bol prápor 15. septembra 1933 premenovaný na II. prápor Horského pešieho pluku 2.
FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 264.
158 VHA Bratislava, f. Horský prápor V, Ružomberok. Kronika, 1926.
159 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 7.
160 VHA Bratislava, f. Hraničiarsky prápor 11, Parkáň. Kronika, 1937.
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nepriaznivejšia.161 Od polovice 30. rokov sa rozbehla búrlivá výstavba vojenských objektov, ktorá
nezaťažovala iba štátny rozpočet, ale aj samotné mestá.162 Na udržanie a rozšírenie posádok boli
mestá dokonca ochotné podstúpiť aj riskantné finančné operácie. Okrem ubytovania vojakov bolo
problémom aj ubytovanie dôstojníkov a vojenských gážistov.163 Počas vojny a po nej výstavba bytov
stagnovala. O katastrofálnom ubytovaní profesionálnych vojakov sa zachovali správy zo starých aj
nových posádok. V niektorých mestách dochádzalo ku konfiškácii bytov pre dôstojníkov, čo vyvolávalo
nespokojnosť mešťanov. V roku 1920 prišiel do Starej Ľubovne 9. horský prápor164, voči ktorému bolo
obyvateľstvo veľmi zaujaté. Dôstojníci mali problém nájsť si ubytovanie, v dôsledku čoho boli nútení
prespávať v kanceláriách. „Až za asistencie četníkov si byty vynútili a ukázalo sa, že je ich dosť.“165 Ani v 30.
rokoch neboli presuny vyšších veliteľstiev bez problémov.166
Bytová núdza nútila vojenskú správu stavať byty vo vlastnej réžii. Takéto byty sa zvlášť pre
dôstojníkov a zvlášť pre rotmajstrov stavali vo viacerých mestách Slovenska.167 Bytový problém sa
síce riešil rozličnými spôsobmi, napriek tomu pretrvával ešte aj v 30. rokoch. Postupnú akceptáciu
prítomnosti posádok v mestách uľahčoval najmä hospodársky prínos, čo sa na druhej strane prejavilo
aj v postupnej zmene v postoji civilného obyvateľstva k samotnému vojsku. Ako príklad možno uviesť aj
situáciu v Starej Ľubovni, čo dokladá Kronika Horského práporu IX.: „Hodne k tomu prispela aj skutočnosť,
že z prítomnosti vojska malo obyvateľstvo hospodársky úžitok.“168 V nasledujúcom období prebiehal zápas
s Podolíncom o umiestnenie IX. horského práporu, zástupcovia Starej Ľubovne ponúkali vojenskej
správe zadarmo pozemky, ale aj stavebný materiál – tehly, piesok za režijnú cenu, ako aj výhodný
prenájom pozemkov pre cvičisko a strelnicu. Napokon zasadala komisia, zložená zo zástupcov civilných
aj vojenských úradov, ktorá rozhodla v prospech Podolínca, ktorý už disponoval budovou kláštora
a gymnázia.169 Po tom, ako bola dokončená stavba kasárne pre Hraničiarsky prápor 10 v Trebišove,
roty z okolitých dedín boli stiahnuté do posádky. Proti tomu bolo však obecné zastupiteľstvo vo
Veľatoch, ktoré sa 31. decembra 1924 uznieslo vyslať deputáciu k Zemskému vojenskému veliteľstvu
do Užhorodu, aby posádku v dedine ponechali, pretože „obec je bez života, obchodníci nepredávajú“.170
Rovnako aj Okresné živnostenské spoločenstvo Bardejov bolo proti nútenému odchodu XI. horského

161 A
 ko príklad možno uviesť kasárne v Nových Zámkoch, ktoré mali v roku 1931 hodnotu 3 000 000 korún, mesto do nich v roku
1928 z vlastných financií investovalo 320 000 Kč, no za ubytovanie vojska dostávalo ročne len 16 000 Kč. Z toho vyplýva,
že mesto nemalo 20 rokov z kasární žiadny príjem a k tomu bolo nutné počítať s potrebnými opravami. Preto sa mesto
rozhodlo, že kasárne ponúkne vojsku buď do bezplatného užívania, s tým, že ich erár bude udržiavať alebo za vyššie poplatky.
Ministerstvo však oba varianty zamietlo. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava, 1931, šk. č. 111.
162 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 7.
163 B
ývalá rakúsko-uhorská armáda nestavala osobitné bytové objekty pre profesionálnych vojakov. Slobodní dôstojníci
bývali buď v kasárňach alebo v rôznych podnájmoch a ženatí si hľadali byty na voľnom trhu. Výstavba nájomných domov
v predvojnovom období bola vyhľadávanou, ako aj veľmi výhodnou investíciou a vznik posádky viedol automaticky k rýchlej
výstavbe potrebných bytov. VHA Bratislava, f. Horský prápor IX., Kronika, 1920.
164 H
 orský prápor 9 /IX./, vojskové teleso pechoty. Prápor vznikol 1. januára 1921 premenovaním z III. práporu Horského pešieho
pluku 3 na základe výnosu MNO čj. 43418-org.1920. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Starej Ľubovni a od februára 1921
v Podolínci (Tatranské kasárne). Podliehalo veliteľstvu Horského pešieho pluku 3. Súčasťou práporu bolo veliteľstvo práporu
s hospodárskou správou a horskou technickou rotou, 1. horská pešia rota, 2. horská pešia rota, 3. horská pešia rota, horská
guľometná rota náhradná rota v Podolínci. Na základe výnosu MNO čj. 1536/Dôv.-hl.št./1.oddel.1933 bol prápor 15. septembra
1933 premenovaný na III. prápor Horského pešieho pluku 3. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé
1920 – 1938, s. 265.
165 VHA Bratislava, f. Horský prápor IX., Kronika, 1920.
166 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo V. zboru Trenčín. Kroniky, válečné denníky II., 1936.
167 V
 roku 1925 sa byty tohto typu kolaudovali napríklad v Bratislave, v Trenčíne, Nitre. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na
Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 9.
168 VHA Bratislava, f. Horský prápor IX. Kronika, 1920.
169 VHA Bratislava, f. Horský prápor IX. Kronika, 1920.
170 VHA Bratislava, f. Hraničiarsky prápor 10, Trebišov. Kronika, 1924.
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práporu z mesta a žiadalo o ponechanie posádky s odôvodnením: „Pred prevratom obyvateľstvo
a živnostníci mesta Bardejova mali čulý styk s Poľskom. Teraz zavreté hranice udusili všetok bývalý obchodný ruch.
Iba čiastočne to nahradilo tu sídliace vojsko. V prípade, ak odíde, tak živnostnícky stav ako aj roľníctvo, ktoré je
biedne a chudobné príde celkom na mizinu. Samotné mesto investovalo veľké peniaze (pozemky), aby sa tu vojsko
mohlo umiestniť. Táto investícia sa odchodom vojska stane márnou a daromnou. Z toho vyplýva, že celé mesto
bude bité a odchod vojska pocíti každý.“171
Hospodárske pôsobenie posádky na mesto v medzivojnovom období bolo úplne iné ako pred
prvou svetovou vojnou, keďže v tom čase boli posádky viac rozptýlené aj do malých miest. V malých či
väčších mestách s posádkou jedného až dvoch plukov, z ktorých každý jeden mal okolo 50 dôstojníkov,
40 – 50 rotmajstrov a okolo 1 200 mužov, pohyboval sa podiel vojakov na celom obyvateľstve v rozpätí
10 – 20-percent, ale aj viac. Nákup niektorých potravín pre potreby vojakov bol centralizovaný172, no
samotné dodávky chleba, mäsa či zeleniny a ovocia znamenali pre miestnych obchodníkov natoľko
veľký a stály obrat, že boli ochotní poskytovať aj zľavy a pritom boli ešte stále ziskoví.173 Napriek tomu,
že ani vojaci, ani dôstojníci nepatrili do skupiny finančne privilegovaných vrstiev, prínos celej posádky
bol nesporný a obyvateľmi viac než vítaný, pretože znamenali stálu kúpnu silu, ktorá nezávisela od
sezóny, hospodárskej konjunktúry alebo od kolísania kúpnej sily roľníkov v bezprostrednom okolí
mesta podľa aktuálnej úrody či neúrody.174 Hospodársky význam posádok v medzivojnovom období
zdôraznil aj iný faktor, úpadok priemyslu a jeho faktickú likvidáciu v niektorých mestách.175
Posádka neznamenala len hospodársky prínos, ale aj posilnenie kultúrneho potenciálu mesta,
po roku 1918 nielen tradičnými spôsobmi, ako boli koncerty plukovných hudieb, rozšírenie radov
konzumentov kultúry a podobne, ale aj aktívnejším zasahovaním vojakov do kultúrnej ponuky. Okrem
tradičných vojenských hudieb pri samotných práporoch sa vytvárali aj amatérske telesá, ktoré boli
určené hlavne na obsluhu jednotky, no rýchlo začali vystupovať aj na verejnosti.176 Vojenské hudby
tvorili neoddeliteľnú súčasť rôznych osláv ako aj iných príležitostí, a to nielen na prehliadkach,
ale aj na štandardných večerných akadémiách. Častá bola aj spolupráca s civilnými spolkami.
Hudba Hraničiarskeho práporu 11177 v Štúrove vystupovala na rozličných slávnostiach, a spevácky
krúžok v Štúrove spolu so speváckym krúžkom práporu sa predviedli napr. aj na Vianoce 1935, keď
vystúpili v kostole so slovenskými koledami. „To bola pre mnohých Slovákov nezabudnuteľná slávnosť, keď
171 VHA Praha, MNO – Presídium 1927 – 1939, šk. 10566, 1933, sign. 786/18. In VHA Bratislava, f. Horský prápor IX., Kronika, 1920.
172 M
 edzi centralizovaný nákup potravín patrili konzervy, tuky, strukoviny, korenie a podobne. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská
spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 10.
173 K
 aždý vojak mal denne nárok na stravu v hodnote 5,60 Kč, okrem štandardných raňajok, ktoré pozostávali z čiernej alebo
bielej kávy, mäsitý obed obsahoval 200 gramov mäsa a dvakrát do týždňa mal nárok aj na mäsitú večeru. Ročne sa spotreba
mäsa vyšplhala na 83 kg, čo bol trojnásobok civilného priemeru. Ak sa v meste nachádzal jeden pluk, ročne zjedol 300
kusov hovädzieho dobytka a 700 – 800 bravov. Každý vojak mal denne nárok na 700 gramov chleba, čo predstavovalo tiež asi
dvojnásobok civilnej spotreby v mestách. KOHOUTEK, J. – KROPÁČEK, V. – HLADÍK, M. Vojsko v republice Československé. Praha :
Státní nakladatelství, 1933.
174 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 10.
175 C
 elková zamestnanosť obyvateľstva v priemysle na Slovensku bola v roku 1937 približne rovnaká ako v roku 1913, a o to
bola každá možnosť zárobku vzácnejšia. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt
problematiky), s. 10.
176 V
 Trebišove hudba hraničiarskeho práporu č. 10 si dokonca trúfala vystúpiť len po 14-dňovom nácviku v marci 1921 na
akadémii k narodeninám T. G. Masaryka, pričom si získala veľký obdiv obecenstva. VHA Bratislava, f. Hraničiarsky prápor 10,
Trebišov. Kronika, 1920.
177 H
 raničiarsky prápor 11, vojskové teleso pechoty. Prápor vznikol nanovo 15. septembra 1933 na základe výnosu MNO čj. 1865/
Dôv.-hl.št./1.oddel.1933. Veliteľstvo práporu sa nachádzalo v Parkáni (Štefánikove kasárne), od septembra 1937 v Náne a od
mája 1938 v Hrušovanoch pri Brne. Podliehalo veliteľstvu 10. divízie, od mája 1935 veliteľstvu 9. divízie, od januára 1938
veliteľstvu 10. pešej divízie a od mája 1938 veliteľstvu 6. pešej divízie. Súčasťou práporu boli veliteľstvo s hospodárskou
správou, pomocnou čatou, guľometnou rotou a hraničiarskou technickou rotou, 1. pešia rota, 2. pešia rota, 3. pešia rota,
náhradná rota. Na základe výnosu MNO čj. 1913/Taj.-hl.št./1.oddel.1938 bolo z veliteľstva práporu 15. septembra 1938 vyčlenené
veliteľstvo Hraničiarskeho práporu 3. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 278.
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v maďarskom kostole boli po prvýkrát spievané koledy. Je prirodzené, že koledy vzbudili pozornosť a záujem aj
maďarského obyvateľstva, ktoré sa v tomto smere chovalo veľmi znášanlivo a koledy si tiež vypočulo.“178 V roku
1920 nebola vojenská hudba ešte v povedomí ľudí, no už o rok neskôr, po symfonických koncertoch
hudby Pešieho pluku 39,179 bolo možné konštatovať, že sa už tešili obrovskému záujmu príslušníkov
všetkých národností .180 Takéto vystúpenia vojakov boli nápomocné pri lámaní ľadov nedôvery
a odstupu občanov k vojsku.181
Vystúpenia civilným ochotníkom umožňovali zase vojenské zátišia. Kultúrne a zábavné aktivity
boli veľmi mnohostranné, počnúc tradičnými bálmi dôstojníkov, rotmajstrov a zábavami pre vojakov
až po rozličné kurzy, odborné prednášky. Vojaci boli častokrát v niektorých menších mestách akoby
poslednou záchranou v úlohe divákov, ale aj účinkujúcich. Usporadúvanie kultúrnych podujatí bolo
významné najmä pri prvých kontaktoch posádky s miestnymi obyvateľmi. Podobným spojivom boli
aj tenisové ihriská, ktoré dôstojníci zriaďovali pri kasárňach. V oblasti telovýchovy boli už pred
vojnou známe kontakty vojska s obyvateľstvom pri šírení nových športov, ako futbal, korčuľovanie,
lyžovanie, volejbal, ľahká atletika a asi najväčší význam mal podiel armády na zakladaní a rozbiehaní
Sokola. Podľa vzoru Sokola sa neskôr zakladali aj iné telovýchovno-spoločenské organizácie, medzi
ktoré patrili Orol a iné robotnícke telovýchovné spolky. Pred prvou svetovou vojnou takéto spolky na
Slovensku neexistovali.182
Prítomnosť posádok v mestách mala vplyv aj na politickú a národnostnú situáciu, ovplyvnené
to bolo predovšetkým etnickým zložením mesta, jeho tradíciami a predvojnovou politickou
a národnostnou orientáciou. Z tohto obdobia neboli neobvyklé početné správy o nepriaznivom prijatí
československého vojska miestnym obyvateľstvom. Veľakrát išlo o všeobecnú únavu z armády, ktorá
už piaty rok prechádzala krajom, vojsko žiadalo ubytovanie, zásoby, často bolo veľmi nedisciplinované
a pre obyvateľstvo záťažou.183 Bol to veľký kontrast oproti situácii v Čechách, kde boli vojaci po
prekročení nemeckých hraníc vítaní s nadšením. V roku 1921 sa osvetový dôstojník 9. pešej divízie
nadporučík Sladký vyjadril, že pri styku s verejnosťou majú oveľa väčšie ťažkosti s porovnaním situácie

178 VHA Bratislava, f. Hraničiarsky prápor 11., Parkáň. Kronika, 1935.
179 P
 eší pluk 39, vojskové teleso pechoty – vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci zlúčením 39. streleckého
pluku talianskych légií a 72. pešieho pluku domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa
nachádzalo v Dunajskej Strede, od novembra 1920 v Bratislave (Hurbanove kasárne), od júna 1921 v Petržalke (Jelínkove
kasárne) a od januára 1930 v Bratislave (Svätoplukove kasárne). Podliehalo veliteľstvu 17. pešej brigády a od januára 1938
veliteľstvu 9. pešej divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, pomocnou
rotou, technickou rotou a plukovnou hudbou v Dunajskej Strede, od novembra 1920 v Bratislave, od júna 1921 v Petržalke a od
januára 1930 v Bratislave, I. peší prápor v Hornom Bare, od januára 1921 v Bratislave a od júna 1923 v Petržalke, II. peší prápor
v Třinci, od decembra 1920 v Hornom Bare a od augusta 1921 v Petržalke, III. peší prápor v Bratislave, od júna 1921 v Petržalke
a od januára 1930 v Bratislave, IV. peší prápor v Bratislave, náhradný prápor v Bratislave, rota pomocných zbraní v Petržalke
a rota veľkých guľometov proti lietadlám v Petržalke. Od svojho legionárskeho predchodcu pluk obdržal prápor so stuhami,
jeho kópia mu bola udelená 28. októbra 1931 mestom Bratislava. Na základe dekrétu prezidenta republiky publikovaného
výnosom MNO čj. 32630-pres.voj.1920 obdržal pluk 1. októbra 1920 čestné pomenovanie „Výzvedný“. Pomenovanie dostal na
základe dekrétu prezidenta republiky publikovaného výnosom MNO čj. 2035-pres./1.oddel.1931 doplnené 16. apríla 1931 na
„Výzvedný generála Grazianiho“. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 500.
180 L IPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 11.
181 V
 Podolínci usporiadali vojaci v decembri 1920 spolu s miestnou Slovenskou besedou večierok s hudobným programom. Ako
sa uvádza v Kronike Horského práporu IX, „morálny význam akadémie bol veľký, pretože civilné obyvateľstvo po tejto stránke vojsko
nepoznalo a bolo prekvapené, že príslušníci vojska pestujú hudbu a spev a dokážu so svojimi výkonmi vystúpiť na verejnosť. Po tejto akadémii
úroveň vojska v očiach tunajšieho civilného obyvateľstva značne stúpla a v porovnaní s bývalým rakúskym, resp. maďarským vojskom
priznáva nášmu v tomto ohľade veľké plus“. VHA Bratislava, f. Horský prápor IX. Kronika, 1920.
182 N
 apríklad dôstojníci posádky v Poprade založili Sokol už vo februári 1919. Hnacím motorom organizácií boli síce väčšinou
Česi, no pomocou symboliky československej štátnosti, presadzovaním nových sekulárnych sviatkov, zatláčaním maďarčiny
a nemčiny zo spoločenského styku pomáhali poslovenčovať Slovensko. LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku
v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 13.
183 S
 právy takéhoto charakteru sa zachovali aj v Kronike Horského práporu IX., kde sa uvádza, že v Spišskej Belej sa miestne
nemecko-maďarské obyvateľstvo správalo k vojsku „upäto a nepriaznivo“. VHA Bratislava, f. Horský prápor IX. Kronika. 1920.
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v Čechách a na Morave.184 Občania sa k vojsku stavali negatívne, podceňovali a bagatelizovali jeho
činnosť, nepozerali sa na to, že vojsko je tu s ľudom a pre ľud. Niektoré mestá dokonca požadovali
zrušenie vojenskej posádky, pričom poukazovali na vzniknuté škody, ako aj na samotnú chudobu
mesta. Problém bol však v tom, že tieto informácie neboli vždy pravdivé a mestá, ktoré mali väčšinu
nemeckého a maďarského obyvateľstva, len neradi vychádzali v ústrety a najradšej by nevideli ani
jedného československého vojaka. Už od začiatku spoločnej republiky Slovákov a Čechov stála pred
vojskom neľahká úloha, získať si dôveru civilného obyvateľstva a dosiahnuť aspoň nejaký rešpekt.
Armáda demonštrovala svoju prítomnosť v mestách aj početnými organizovanými vystúpeniami pri
štátnych sviatkoch, výročiach, oslavách.185 Veľmi rýchlo sa ujali oslavy narodenín prezidenta T. G.
Masaryka, ktoré sa konali 7. marca. Tieto oslavy nadviazali na tradíciu hlavného sviatku z monarchie,
ktorým boli narodeniny panovníka.186
Postupne sa vzťah obyvateľstva k armáde menil aj v takých odmietavých mestách, ako Bratislava,
Košice či Nové Zámky. Po počiatočnom odmietaní a ľahostajnosti, ktoré boli zapríčinené vojnovou
skúsenosťou, národnostnými alebo štátoprávnymi dôvodmi, sa armáda postupne stávala zase
súčasťou života mesta, a to ešte intenzívnejšie ako to bolo v období pred prvou svetovou vojnou.
Zmenil sa aj charakter armády a stále viac prenikala do tkaniva kultúrneho, sociálneho aj politického
života. Postupne došlo aj k zmenám v nacionálnom zložení posádok, k nárastu počtu slovenských
vojakov, a to najmä v 30. rokoch. Pôsobenie posádok v mestách spôsobilo jazykové približovanie sa
civilného obyvateľstva k češtine, no na druhej strane, si zase časť dôstojníctva a gážistov osvojila
slovenčinu a maďarčinu.187

184 L IPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 14.
185 V
 ojsko sa zúčastňovalo aj osláv 1. mája, spomienkových osláv Jána Husa, organizovali sa verejné športové preteky, ale aj
zápasy s civilnými klubmi. Postupne sa Husove oslavy ako aj oslavy 1. mája dostali do úzadia a preniesli len do kasární, kde
sa konali prednášky. V roku 1925 sa v Košiciach museli ešte dôstojníci a vojaci Pešieho pluku č. 32 povinne zúčastniť slávností
na Husovom námestí, v roku 1926 zase lampiónového sprievodu, no o rok neskôr sa už oslavy presunuli do hotela Salkház,
kde sa zúčastnila len deputácia dôstojníkov, a pre vojakov sa konala prednáška na dvore kasární. VHA Bratislava, f. Peší pluk
32, Košice. Kronika, 1923, 1927, 1930.
186 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 16.
187 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (Náčrt problematiky), s. 18.
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6. Košice ako sídlo Zemského
stavebného riaditeľstva Košice
6. 1 Architektúra Košíc
Košice posilňovali od druhej polovice 19. storočia svoj strategický geopolitický význam nielen ako
administratívno-správne centrum, no predovšetkým ako vojenské centrum. Už v predchádzajúcom
období, v 16. – 17. storočí, boli významným vojenským centrom v rámci Horného Uhorska, centrom
protitureckej línie Habsburgovcov. Na území mesta sa vybudovalo niekoľko kasárenských objektov,
ktoré mali mestotvorný charakter. Areály tvorili rozsiahly komplex a vyžadovali si technické ako aj
materiálové zázemie. Z tohto dôvodu sa rozhodlo mesto postaviť na vlastnom pozemku zásobovacie
a potravinové sklady s pekárňou a vodárňou, ktoré dostali v neskoršom období pomenovanie Kasárne
kapitána Jaroša.
V južnej časti mesta, v tzv. Šafranovej záhrade, bola v roku 1880 postavená pekáreň. Po tejto
stavbe začali pribúdať aj ďalšie objekty, ktoré vytvorili rozsiahle zastavané územie. V roku 1912 tu
stálo päť väčších a päť menších objektov, z ktorých sa zachovalo sedem. Architektonický zámer sa
niesol v duchu klasicizmu, čo je prekvapujúce pri zvyčajnej vojenskej strohosti. V roku 1856 bola
rozsiahla plocha v VI. obvode ešte nezastavaná. Neskôr boli vo vtedajšej štvrti Untere Vorstadt
vybudované zásobovacie sklady.188 V roku 1896 bola vybudovaná Vojenská pekárenská výroba so
šiestimi objektmi.189 Tento súbor špecializovaných objektov bol nazývaný Divízny proviantný sklad
č. 11. Veliteľom bol A. Bohanes, ktorý tieto objekty nazýva aj Vojenská zásobáreň. V roku 1936 bola
situácia stále bez zmeny.190
Košice boli do novovzniknutého Československa začlenené 29. decembra 1918, potom, ako oddiely
30. pešieho pluku191 obsadili mesto. Od 1. januára 1919 bol za nového veliteľa československých vojsk
vymenovaný plukovník F. Schöbl. Jeho štáb s jednotlivými veliteľstvami sa usídlil v budove bývalého
zborového veliteľstva, teraz sídla 11. divízie v Košiciach. Na základe výnosu Ministerstva národnej
obrany č. 454/org. z 8. januára 1919 bolo v Košiciach zriadené Zemské vojenské veliteľstvo pre
Slovensko. Stalo sa najvyšším stabilným úradom pre vojenské záležitosti celého územia Slovenska.
Podliehali mu všetky vojenské útvary a telesá, ktoré nepatrili k operačnej armáde na Slovensku.
Prvým zemským vojenským veliteľom na Slovensku bol F. Schöbl.
188 V
 rozpätí rokov 1872 – 1880 prebehla reorganizácia liehovaru Leopolda Ungára, čo súviselo aj s prestavbou časti objektov na
parný mlyn. Mlynárenská ulica bola predĺžená k severojužnej dopravnej spojnici mesta Pesti út. ALEZÁR, K. – KLADEKOVÁ,
V. – MOKRIŠ, R. Kasárne - Kulturpark. In Pamiatky a múzeá, 2013 č. 3, s. 52-55.
189 V
 tomto čase to bol len neoplotený komplex budov, v ktorom stáli dva jednokrídlové objekty, v Skladnej ulici jednokrídlový
objekt a severne stál najväčší objekt C. Z Rastislavovej ulice boli postavené dva objekty. V roku 1912 stálo v tomto areáli už
päť väčších a päť menších objektov. ALEZÁR, K. et al. Kasárne – Kulturpark, s. 52-55.
190 P
 ozri aj HALUŠKA, J. Orientačná knižka mesta Košíc. Košice 1927.
MIHÓKOVÁ, M. Výtvarný život a výstavba Košíc v rokoch 1848 – 1918. Košice : Štátna vedecká knižnica.
191 3 0. peší pluk vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci zlúčením 98. pešieho pluku domáceho vojska a 30.
streleckého pluku domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo vo Vysokom
Mýte (Staré kasárne), podliehalo veliteľstvu 8. pešej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 4. pešej divízie. Súčasťou pluku
boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, pomocnou rotou, technickou rotou a plukovná hudba, I.
peší prápor, II. peší prápor, III. peší prápor, náhradný prápor a rota doprovodných zbraní. Od 30. streleckého pluku domáceho
vojska získal pluk prápor so stuhami. Na základe dekrétu prezidenta republiky publikovaného výnosom MNo čj. 18326-pres./1.
oddel.1929 obdržal pluk 31. mája 1929 čestné pomenovanie Aloisa Jiráska. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 496.
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Do spoločenského povedomia sa zapísal ďalší divízny generál R. Gajda192. Práve jeho zásluhou bol
zrekonštruovaný spustnutý areál kúpeľov, ktoré neskôr dostali pomenovanie Gajdove kúpele. V okolí
Ľudovítovho prameňa, tzv. Gajdovky, bol v neskoršom období vybudovaný moderný plavecký bazén
so šatňami, sprchami, reštauráciou s tanečným parketom.193 Počas svojho pôsobenia v Košiciach sa
R. Gajda zaslúžil aj o prieskum a následné sprístupnenie Jasovskej jaskyne. Zaslúžil sa aj o podporu
prvého košického maratónskeho behu. V septembri 1925, po reforme československej armády, sa stali
Košice sídlom Zemského vojenského veliteľstva194. Tým sa zvýšila ich strategická dôležitosť ako aj
vojensko-politická prestíž.
Po vzniku 1. ČSR došlo aj v Košiciach k výrazným zmenám politických vzťahov.195 Zmeny sa odrazili
v celkovom vývoji mesta, ktoré sa dovtedy svojou urbanistickou a architektonickou štruktúrou
približovalo k ostatným centrám Uhorska. Košice spájali Slovensko s Podkarpatskom, čím vytárali
prirodzený most smerom na východ. Strategický ako aj administratívny význam Košíc čoraz viac narastal.
Stali sa druhým najväčším mestom na našom území, ako aj regionálnym centrom hospodárstva,
obchodu, vzdelávania a kultúry. Postupne narastal aj počet obyvateľov, čo bolo spojené s rozsiahlou
stavebnou činnosťou a výrazným územným rastom mesta. Za necelých dvadsať rokov existencie
1. ČSR tu vznikli nové obytné kolónie a do centra mesta postupne prenikala moderná architektúra.196
Prelom rokov 1924/1925 znamenal začiatok orientácie sa na moderné architektonické smerovanie.
Návratom vojakov z vojny, stagnáciou výstavby počas nej, ako aj sústredením nových úradníkov
192 R
 adola Gajda (1892 – 1948), generál IV. hodnostnej triedy, absolvoval súkromnú strednú školu v Kotore a ako jednoročný
dobrovoľník slúžil v horskom delostrelectve. Krátko pred začiatkom prvej svetovej vojny sa rozhodol odísť do Albánska,
v lete 1914 bol mobilizovaný ako práporčík domobrany a slúžil v Dalmácii, kde v septembri 1915 padol do čiernohorského
zajatia. Ako zdravotný dôstojník sa prihlásil do čiernohorskej armády a v januári 1916 bol prevedený do ruskej zdravotnej
misie, ktorá bola cez Taliansko a Veľkú Britániu evakuovaná do Ruska. Tu sa prihlásil, už ako dôstojník-lekár, do srbských
jednotiek, a zúčastnil sa bojových akcií v Dobrudži. V januári 1917 bol prijatý do československých jednotiek, od marca 1917
velil rote 2. streleckého pluku ruských légií a v máji 1917 sa zúčastnil kyjevského zjazdu Zväzu československých spolkov
v Rusi. V júli 1917 bol vymenovaný za veliteľa I. práporu 2. streleckého pluku. Na čele spomínaného práporu sa vyznamenal
v bitke pri Zborove. Krátko po bitke sa stal veliteľom pluku, no koncom leta 1917 bol obvinený z neoprávneného prisvojenia
srbskej dôstojníckej hodnosti a následne bol zaradený do dôstojníckej zálohy. V marci 1918 sa stal veliteľom 7. streleckého
pluku ruských légií, po napadnutí československých transportov na magistrále sa stal jedným z hlavných vodcov vojenského
odporu ako člen Dočasného výkonného výboru. Počas mája až do septembra 1918 sa mu podarilo ovládnuť celú magistrálu
od Uralu až po Bajkal, za čo mu bola udelená hodnosť generála. Na jeseň velil čs. a ruským jednotkám na uralskom fronte,
kde sa mu podarilo dobyť Perm. V januári 1919 prešiel do ruskej armády a stal sa veliteľom ruskej armády na Urale. Pre
nezhody s jeho nadriadeným bol v júli 1919 odvolaný a odišiel do Vladivostoku, kde sa zapojil do protikolčakovského
povstania. Po jeho potlačení bol urýchlene odoslaný do vlasti, kde bol prijatý ako generál do brannej moci. Až do októbra
1922 študoval na École Supérieure de guerre, po návrate bol menovaný za veliteľa 11. divízie. Od decembra 1924 bol vo funkcii
prvého zástupcu a Hlavného štábu brannej moci, v marci 1926 bol poverený zastupovaním náčelníka. Vzhľadom na svoje
protiľavicové zameranie ako aj kvôli rozsiahlym politickým kontaktom bol v lete 1926 poverený zastupovaním náčelníka.
V lete 1926 bol obvinený z pokusu o vojenský puč, odvolaný z funkcie, z čoho vypukol veľký škandál, na čom sa podieľali
najvyšší štátni predstavitelia, vrátane prezidenta republiky. Súdne pojednávanie jeho vinu síce nepreukázalo, od obvinení bol
očistený a stal sa významným činiteľom českého fašistického hnutia. Od októbra 1929 pôsobil ako poslanec, počas brannej
pohotovosti štátu na jeseň 1938 patril medzi politických zástancov vojenského odporu, na protest proti podpisu Mníchovskej
dohody vrátil svoje francúzske a britské vyznamenania. Po okupácii Čiech a Moravy v marci 1939 sa pokúsil získať politický
vplyv, bola mu síce vrátená generálska hodnosť, ale musel sa vzdať akejkoľvek verejnej činnosti. Po oslobodení bol v máji
1945 zatknutý, o dva roky neskôr sa dostal do väzenia. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 –
1938, s. 222.
193 P
 rístup do kúpeľov umožňovala novovybudovaná cestná odbočka mestských elektrických dráh po Kostolianskej ceste.
HALAGA, O. R. Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1993, 77 s.
194 V
 roku 1925 sa zrušilo Zemské vojenské veliteľstvo v Užhorode a Košice sa tak stali novým sídlom Zemského vojenského
veliteľstva. To si udržalo až do roku 1937, keď bolo ZVV zrušené.
195 N
 ovým hlavným mestom sa stala Praha, čo zapríčinilo zmeny pohybov ekonomických a kultúrnych vplyvov, legislatívne
a administratívne rámce, v ktorých sa obyvatelia mesta Košíc ocitli. BARTOŠOVÁ, Z. Medzivojnové Košice ako centrum
umeleckého diania. BARTOŠOVÁ, Z. – LEŠKOVÁ, L. Košická moderna a jej presahy. Východoslovenská galéria Košice/2013, katalóg
výstavy.
196 Z
 ačali sa stavať všetky potrebné úrady, pracovalo sa na chýbajúcej mestskej vybavenosti, ako napríklad na nových priestoroch
pre požiarnikov, moderné štátne školy, škôlky, internáty, kostoly, synagógy, hotely, reštaurácie, obchodné domy, kiná,
športoviská, kúpaliská, zdravotnícke budovy a iné. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte
novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938). In Vojenská história, 2017, č. 4, s. 64-101.
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do mesta, sa pomery v Košiciach rapídne zhoršili a situáciu zhoršoval aj veľký nedostatok bytov.
V rokoch 1920 – 1921 prideľovala byty bytová komisia. Do roku 1928 sa do mesta prisťahovalo až 16 000
nových obyvateľov, pričom na tento veľký príliv neboli Košice pripravené.197 V roku 1938 tu žilo viac
ako 80-tisíc obyvateľov, pričom na začiatku 20. rokov sa ich počet pohyboval okolo 50-tisíc. Značný
nedostatok bytov nastal v čase, keď za novými úradníkmi či navrátivšími sa vojakmi začali prichádzať
aj manželky s deťmi.198 Z Prahy boli posielané nemalé investície na oživenie hospodárskeho života
Košíc, predovšetkým na novú výstavbu chýbajúcich bytov. Počas prvých desiatich rokov existencie
prvej Československej republiky sa v Košiciach investovalo do výstavby štátnych budov viac ako
150 miliónov korún.199 V Košiciach bolo v tom čase postavených dovedna 1 400 nájomných bytov.200
Z dôvodu veľkého počtu zamestnancov sa do výstavby bytových domov zapojil hlavne štát a situáciu
sa snažil vyriešiť novým bytovým zákonom.201 Niektorí netrpezliví čakatelia na byty sa snažili využiť
výhody zákona o stavebnom ruchu a začali sa združovať do družstiev, aby mohli svoju zložitú bytovú
situáciu riešiť aspoň svojpomocne.202
Od druhej polovice 20. rokov do roku 1938 bolo vybudovaných niekoľko bytových komplexov
a radových domových zástavieb, ktoré ponúkali komfortné moderné bývanie. Staré meštianske domy,
nachádzajúce sa v centre mesta, sa diametrálne líšili od nových bytových komplexov. Tie už nemali
mať len reprezentatívnu funkciu, ale mali hlavne priniesť rozrastajúcej sa strednej vrstve novú kvalitu
bývania. Medzi najväčšie bytové komplexy možno radiť komplex podľa projektu B. Bendelmayera.203
Medzi dôležité realizované projekty patria aj štátne bytové domy pre vojenských gážistov,
Poštová kolónia, Masarykova kolónia peňažných úradníkov a bytové domy Poštovej rodiny. Do roku
1928 odovzdalo mesto do užívania viac ako 1 400 nájomných a služobných bytov. V medzivojnovom
období vznikli v meste aj viaceré reprezentatívne administratívne, hospodárske, školské, cirkevné,
náboženské a spoločenské stavby.204

197 M
 edzi vlnami prichádzajúceho obyvateľstva boli Prahou nominovaní českí úradníci, administratívni pracovníci, noví
zamestnanci železnice, pošty, rozhlasu, finančných úradníkov, školstva, polície, ale aj značné množstvo vojakov. Napriek
tomu, že sa časť maďarského obyvateľstva odsťahovala z jazykových alebo iných dôvodov do Maďarska, no bytovej kríze to
veľmi nepomohlo. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 –
1938), s. 66.
198 K
 eďže sa tu koncentrovali civilné, vojenské aj bezpečnostné úrady, zvyšoval sa počet administratívnych pracovníkov,
úradníkov a iných štátnych zamestnancov. Dožadovali sa bytov pre nich a ich rodiny. HALAGA, O. R. Počiatky Košíc a zrod
metropoly, 119 s.
199 S
 úkromní investori prispeli len čiastkou okolo 5 – 6 miliónov korún. VÉCSEY, Z. Az épülő Kassa. In Prágai Magyar Hirlap,
17. Čč 1917, s. 19-20.
200 P
ostupne vznikali nové sídliská, nové kolónie, ulice, a to hlavne na predtým nezastavaných mestských pozemkoch.
Novovzniknuté sídliská mali zabezpečiť novú kvalitu bývania pre zvyšujúci sa počet príslušníkov novej strednej vrstvy. ERNYEY,
G. – PRIATKOVÁ, A. Architektúra. In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Košice : Východoslovenská
galéria, 2013, s. 413.
201 O
 d roku 1919 začal platiť zákon o stavebnom ruchu č. 128, v roku 1920 bol schválený zákon o ochrane nájomníkov. PRIATKOVÁ,
A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 66.
202 M
 edzi prvými vzniklo „Všeobecne prospešné stavebné bytové družstvo“, ktoré bolo utvorené z iniciatívy zamestnancov
riaditeľstva pôšt a telegrafov. Podobne vzniklo aj družstvo „Svépomoc“ železničných zamestnancov, či „Družstvo Stuchlíkovo“.
PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 67-68.
203 K
 omplex bol postavený v rokoch 1923 – 1928 a nachádzal sa na východnom okraji centra. HALAGA, O. R. Počiatky Košíc a zrod
metropoly, s. 119.
204 V
 roku 1927 bol pri Sokolskom parku vybudovaný internát, v rokoch 1928 – 1931 bola postavená budova nového policajného
riaditeľstva. V ďalšom období boli postavené ortodoxná synagóga, kostol Kráľovnej Pokoja s priľahlým kláštorom, hasičská
zbrojnica, komplex Poštového a telegrafného úradu a riaditeľstva Radiojournalu. HALAGA, O. R. Počiatky Košíc a zrod metropoly,
s. 120.
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6. 1. 1 Prestavba barakov v bývalom vojenskom barakovom
tábore v Barci a štátne bytové domy pre vojenských
gážistov
Medzi prvými problémami, ktoré sa začali v medzivojnových Košiciach riešiť, bolo bývanie
administratívnych pracovníkov, finančných a poštových zamestnancov a zamestnancov železnice. Štát
nebol schopný riešiť problém bytovej núdze vojenských posádok, preto vyzýval mestá, aby pomohli
s výstavbou bytov aj pre rodiny vojakov.205 Od roku 1921 sa postupne uskutočňovali úpravy a prestavba
vojenských barakov na byty v bývalom vojenskom tábore v Barci, na juhu Košíc.206
Veľkým problémom bolo v minulosti nielen ubytovanie vojakov, ale aj ubytovanie dôstojníkov
a vojenských gážistov. V čase fungovania rakúsko-uhorskej armády sa nestavali osobitné bytové
objekty pre profesionálnych vojakov. Pokiaľ išlo o slobodných dôstojníkov, bývali v kasárňach alebo
v podnájmoch, a ženatí si zase hľadali byty na voľnom trhu. V predvojnových rokoch vznik novej
posádky viedol ihneď k rýchlej výstavbe nových nájomných bytov, čo znamenalo výnosnú investíciu.
Počas vojny, aj niekoľko rokov po nej, sa dá hovoriť o stagnácii výstavby bytov. Vojenská správa
bola nútená v dôsledku bytovej núdze stavať byty vo vlastnej réžii. Bytový problém pretrvával
ešte aj v 30. rokoch. Ministerstvo vo svojom vládnom nariadení č. 164 z 30. mája 1922 prikázalo
mestám, aby sa stavby určené na bývanie pre vojakov stavali pomocou pôžičiek, za ktoré ručil
štát. Medzi Košicami a ZVV v Bratislave prebiehali od začiatku roka 1924 rokovania o podmienkach
pripravovanej výstavby. Zástupcovia vojenskej správy kládli na mesto požiadavky, aby prispelo
a podporovalo výstavbu nových obytných domov projektovaných vojenskou správou.207 Stavebný
odbor mestskej rady napokon rozhodol, že mesto pomôže bytové domy pre vojenských gážistov
postaviť v čo najkratšom čase.
Podľa prvotného plánu chcelo mesto postaviť 20 bytov pre vyšších dôstojníkov, 25 pre nižších
dôstojníkov a 55 bytov pre rotmajstrov. Požiadavka sa neskôr znížila na 25 dôstojníckych bytov
a 45 bytov pre gážistov. V tomto období boli ubytovacie pomery pre vojenských gážistov veľmi
nevyhovujúce.208 Predpokladaný náklad na výstavbu domov sa vyšplhal na 1 600 000 Kč, pričom sa
mesto spoliehalo aj na pomoc a podporu zo strany vojenskej správy. Ako vhodný stavebný pozemok
bolo zvolené miesto v južnej časti záhrady kadetnej školy na Kadetskej ulici (teraz Slovenskej
jednoty).209 Výstavbu dvoch nájomných bytových domov pre dôstojníkov a jedného domu pre
rotmajstrov na pozemku v parku bývalej kadetnej školy MNO napokon schválilo. Zvyšná časť voľného
stavebného pozemku pri kadetskej škole sa ponechala pre plánovanú výstavbu ďalších nájomných

205 V
 južnej časti mesta, v oblasti plánovaného budúceho letiska, boli plánované ubikácie pre ukrajinských zamestnancov roty
č. 10, ubikácie a dielne 7. československej leteckej roty, hangár. Z výkresu z roku 1924 bolo jasne vidieť, že na severnej hranici
plochy letiska mali byť umiestnené ubikácie 70. leteckej roty. Z toho istého roka sa dalo na leteckej snímke identifikovať
takmer 40 objekov, prevažne typu vojenských barakov. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte
novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 69.
206 PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 69.
207 Z
ástupcovia vojenskej správy sa snažili dosiahnuť, aby bola vojenská správa zbavená povinnosti výstavby ulíc, úprav
chodníkov, realizácie pripojení na vodovodnú, kanalizačnú a elektrickú sieť. Predstavitelia mesta sa voči viacerým nereálnym
požiadavkám vojenského veliteľstva ohradili. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených
domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 71.
208 P
 osádka obsahovala 169 ženatých dôstojníkov a 260 ženatých rotmajstrov. Vo vojenských budovách bolo zriadených 251
núdzových bytov, v ktorých bolo ubytovaných 198 ženatých dôstojníkov a rotmajstrov a 98 slobodných gážistov. PRIATKOVÁ,
A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 71.
209 Z
 ápisnica komisie zvolanej na základe výnosu MNO č. j. 983/stav. 1924, Vojenského stavebného riaditeľstva zo dňa 26. februára
1924, č. j. 50 21 54/1924. AMK. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov
(1918 – 1938), s. 71.
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bytových domov stavebného družstva dôstojníkov košickej posádky, čo sa zrealizovalo na konci
20. rokov.210
Stavebné bytové družstvo dôstojníkov a rotmajstrov plánovalo v Košiciach už začiatkom jari začať
s výstavbou ďalších nájomných bytových domov so 72 bytmi pre dôstojníkov. Pomocou výnosu tzv. losovej
pôžičky bol v rokoch 1925 – 1927 postavený trojposchodový polyfunkčný bytový komplex vojenských
gážistov. Komplex uzatváral priestranný vnútorný dvor s parkovou úpravou. Autorom projektu bol
podľa dobovej tlače pražský architekt R. Brebta, ktorý v Košiciach pôsobil v medzivojnovom období
a výrazne zasiahol svojou tvorbou do architektúry mesta. Projekt mohol vzniknúť aj v spolupráci
s českým architektom V. Šeborom, ktorý v tej dobe pôsobil v Bratislave na referáte verejných prác,
pričom sa jeho podpis nachádzal na všetkých výkresoch dokumentácie. V rozpätí rokov 1926 – 1927
postavila košická firma Ing. A. Nováka bytové domy.
V blízkom centre mesta sa v tom istom čase staval ďalší rozsiahly komplex bytových domov, ktoré
boli určené pre štátnych zamestnancov, avšak aj na tieto byty bolo podaných 216 žiadostí zo strany
vojakov. Na istej časti týchto novopostavených bytov mohli na základe prísľubu župana participovať
aj vojenskí gážisti. Rozsiahly bytový komplex určený pre 200 rodín štátnych zamestnancov sa staval
v rokoch 1923 – 1928. Projekt komplexu vyhotovil pražský architekt B. Bendelmayer211 a bol zaradený
medzi národné kultúrne pamiatky.
V roku 1926 začal architekt J. Štěpán v Bratislave pracovať na projekte trojposchodových radových
schodišťových sekciových bytových domov pre Košice, pričom vojakom sa podarilo presadiť, že medzi
domy pre poštových, železničných a policajných zamestnancov boli zaradené aj dva bytové domy
pre vojakov. Výstavba bytových domov bola ukončená rok po začatí s prácami, posledný dom pre
rotmajstrov bol dokončený v auguste 1928.
Český architekt J. Marek bol autorom moderného trojposchodového bytového domu na Komenského
ulici v Košiciach. V roku 1925 nastúpil ako pracovník referátu ministerstva verejných prác v Bratislave.
Na základe víťazstiev v súťažiach projektoval viaceré obytné domy určené pre štátnych zamestnancov
a vojenských gážistov v Bratislave, Košiciach, Šahách a v Malackách. V tomto období pracoval na
ministerstve aj iný český architekt J. Štěpán, ktorý projektoval košické bytové domy na vedľajších
nezastavaných parcelách. Hoci družstvá získali, aj za podpory štátnej správy, pre svojich členov byty,
no obyvatelia boli neustále nespokojní s riešením bytovej krízy. Obyvatelia požadovali, aby mesto
zaviedlo opatrenia na povzbudenie stavebného ruchu.
Nádej v oblasti nedostatku bytov priniesol zákon č. 45 o stavebnom ruchu, ktorý vyšiel v Bratislave
v roku 1930 a zaručoval vysoké štátne príspevky v oblasti bývania.212 Dve realizácie architektov F.
Weinwurma a I. Vécseia na začiatku 30. rokov patrili medzi najlepšie príklady sociálneho bývania

210 V
 tom čase bola ulica Komenského celkom dobre vybudovaná, jej súčasťou boli už vodovod, kanalizácia aj elektrické vedenie.
Ulica mala výhodnú polohu, k dispozícií tu bolo električkové dopravné spojenie s centrom mesta. Nachádzala sa tu aj železničná
stanica, či lesopark, čo poskytovalo Košičanom, ale i novým obyvateľom, atraktívne prostredie na bývanie, mestské vyžitie
a rekreáciu. V blízkosti mesta sa nachádzali aj obľúbené kúpele, tzv. Ľudovítov prameň, v medzivojnovom období a aj neskôr
nazývané ako Gajdove kúpele. Kúpele boli zrekonštruované košickou pobočkou Zväzu československého dôstojníctva. Veľmi
obľúbeným a často využívaným aj civilným obyvateľstvom bolo vojenské letné kúpalisko. Kúpalisko pôvodne pochádzalo
ešte z čias Rakúsko-Uhorska. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre
vojakov (1918 – 1938), s. 73.
211 A
 rchitekt Bědřich Bendelmayer (1872 – 1932), v rokoch 1889 – 1895 študoval na pražskej umeleckopriemyselnej škole
u profesora Bědřicha Friedricha Ohmanna, neskôr pôsobiaceho vo Viedni. Patril k jeho najlepším žiakom a po ukončení štúdia
zostal pracovať v jeho ateliéri. Mnoho jeho stavieb, ktoré vyprojektoval v Čechách i na Slovensku, patrí k veľmi kvalitnej
architektúre prvej tretiny 20. storočia. PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov
pre vojakov (1918 – 1938), s. 75.
212 V
 zákone boli prvý raz zakotvené pojmy ako malý byt či najmenší byt pre nemajetných jednotlivcov. Štát poskytoval aj
záruku do výšky 40 % stavebných nákladov pri stavbe domu s malými bytmi. O túto pôžičku mohli požiadať obce aj družstvá.
NĚMEČEK, J. Výstavba malých a najmenších bytov s podporou podľa zákona o stavebnom ruchu. Forum 3. 1933, s. 51.
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v Bratislave. Odtiaľ sa šírili informácie aj do Košíc, kde pôsobil architekt E. Gottesmann, ktorý v tom
čase navrhoval dva bytové domy pre poštových zamestnancov na severe Košíc. Navrhol tu novú
riadkovú koncepciu zástavby.213
V čase, keď sa schvaľoval projekt na bytový dom pre vojakov na Kadetskej ulici, v roku 1930,
mal architekt Marek v Košiciach už ukončenú realizáciu bytového domu pre štátnych a železničných
zamestnancov. Vedľajšie objekty, štátne bytové domy pre vojakov, ktoré boli postavené na pozemku
ako prvé, boli dielom architekta Komárka z Vojenskej projekčnej kancelárie v Prahe. Postupne sa
uzavrela aj južná časť pozemku kadetnej školy. Model malých bytov sa presadil až po roku 1930
a priniesol výhodnejšiu štátnu podporu. Dom pre vojakov bol postavený pomocou výnosov z losovej
akcie, podobne ako bytový dom pre železničných zamestnancov z roku 1929.
V roku 1926 bola zorganizovaná finančná zbierka na postavenie sociálno-zdravotného domu
v Košiciach, ktorú organizovalo vedenie Československého červeného kríža. Zo zozbieraných
prostriedkov sa zakúpil starší rodinný dom na Komenského ulici. V dome sa mala zriadiť komplexne
vybavená zdravotná stanica a sirotinec pre 50 detí. Plány nakreslil architekt J. Hadrava a boli poslané
na ústredie do Prahy, kde sa napokon rozhodlo, že sa v Košiciach postavia dve samostatné moderné
budovy. Sociálny dom v Košiciach bol postavený v rozpätí rokov 1930 – 1932 v areáli Štátnej nemocnice
Košice, v južnej časti mesta. Projekt mal na starosti architekt R. Brebta. V medzivojnovom období bol
paralelne priebežne dostavaný a modernizovaný aj Štátny detský domov.214
V roku 1924 sa do popredia dostávala potreba rozširovania územia smerom k predmestiam, čiže
severným smerom. Bolo nutné riešiť aj otázku ľudových škôl v oblasti, kde sa nachádzali bytové kolónie
štátnych zamestnancov, železničiarov, poštárov a vojakov. Mnoho detí bolo nútených dochádzať do
starej školy na Hviezdoslavovej ulici, ktorá mala však len limitované kapacity.215 Obyvateľstvo zaujalo
negatívne stanovisko proti plánovanému premiestneniu školy pre výchovu dôstojníkov pešieho vojska
v zálohe. Mesto Košice sa obrátilo so žiadosťou priamo na MNO, aby škola bola ponechaná v meste.
V dôsledku krízy a oslabeného hospodárskeho života bola prítomnosť vojska v meste veľmi dôležitá.
Jeho prítomnosť znamenala pravidelný zárobok pre živnostníkov, stavebné remeslá, obuvníkov či
krajčírov. Pre mestské obyvateľstvo bola prítomnosť posádky vždy prínosom, keďže išlo o stálu kúpnu
silu, nezávislú od sezóny, hospodárskeho rozvoja, alebo od kúpnej sily roľníkov v bezprostrednom okolí
mesta podľa úrody alebo neúrody. Umiestnenie školy pre výchovu dôstojníkov v zálohe v Košiciach
bolo len dočasné a Ministerstvo obrany žiadosti Košičanov nevyhovelo.216

213 PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 79.
214 PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 82.
215 BREBTA, R. Severná ľudová škola a opatrovňa v Košiciach. In Slovenský staviteľ, 1938, roč. 8, č. 7, s. 151.
216 PRIATKOVÁ, A. Architektúra Košíc medzivojnového obdobia v kontexte novopostavených domov pre vojakov (1918 – 1938), s. 85.
	Pozri aj HALAGA, O. R. Dvojité Košice a ich opevnenie 1290 – 1990. Košice : Národný výbor mesta Košíc, 1990, 32 s.
	HALAGA, O. R. Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice : Mestský národný výbor, 1967.
	JIROUŠEK, A. – KORÁNOVÁ, M. – ŠIMOVÁ, D. Košice ako na dlani. Košice : Jes, 2013, 80 s.
	KRIŠTOF, F. Barca: mestská časť Košíc. Košice : Jes, 2002, 1. vyd., 79 s.
	MIHOKOVÁ, M. Hospodársky život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1983.
	ŠTANGLER, A. Košice a okolie. Košice: Nákladom Štanglerovho kníhkupectva, 1925.
	ŠUTAJ, Š. Košice a dejiny – dejiny Košíc. In Zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc, zorganizovanej Katedrou
histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 16. – 17. septembra 2010 v Košiciach. Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2011, 1. vyd., 204 s.
	DULOVIČ, E. – JARINKOVIČ, M. – KARPÁTY, V. Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska. Košice: Ministerstvo vnútra
SR – Štátny archív v Košiciach, 2018, 183 s.
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7. P ozemková reforma a vojenská
správa
Pozemková reforma217 bola pre starú vojenskú správu neznámy pojem. 16. apríla 1919 bol prijatý
rámcový zákon č. 215/1919 zb. z. a n. o pozemkovej reforme, takzvaný Záborový zákon. Záborový zákon
nadväzoval na nariadenie Československého národného výboru z 9. novembra 1918 o obstavení
veľkostatkov.218 Napriek tomu, že sa táto záležitosť týkala predovšetkým veľkostatkov a jednotlivcov,
predsa sa stávali prípady, že vojenská správa bola nútená vo svojom záujme zasiahnuť do prídelu pôdy,
aby sa ďalšie získavanie už rozdelenej pôdy zbytočne nekomplikovalo.219 Reforma bola potrebná aj na
Slovensku, kde rozdelenie pôdy bolo nerovnomerné. Reformu presadzovala hlavne skupina agrárne
orientovaných politikov a verejných činiteľov.220 Na Slovensku boli hlavným objektom realizácie
pozemkovej reformy veľkostatky s rozlohou nad 250 ha pôdy, ktoré mali zväčša maďarských vlastníkov.
Pozemková reforma prebiehala veľmi pomaly. Výkonným aparátom Štátneho pozemkového úradu,
ktorý začal svoju činnosť 15. októbra 1919, boli jeho úradovne. V ČSR vzniklo 11 takýchto orgánov, na
Slovensku figuroval v tomto období len jeden.221
Táto reforma posilnila predovšetkým vrstvu stredných roľníkov.222 Právne normy z rokov 1918
– 1919, ktoré boli prijaté Národným zhromaždením, určili celkový charakter pozemkovej reformy
v Československu. Dôležitým kritériom pri úprave vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam bolo
stanovenie maximálnej výmery pôdy, ktorá mohla byť vo vlastníctve. Pôda, ktorá presahovala stanovenú
výmeru, prešla automaticky do vlastníctva štátu a následne sa prerozdelila medzi uchádzačov vo
forme prídelu do osobného vlastníctva. Legislatívny rámec, ktorý bol spúšťačom pozemkovej reformy,
bol zavŕšený v roku 1920, prijatím zákona č. 81/1920 Zb. z. a n. o prídele zabratej pôdy223 a zákona
č. 329/1920 Zb. z. a n. o prevzatí a náhrade za zabraný pozemkový majetok.224
217 P
 ozemková reforma bola významným zásahom do súkromnovlastníckych vzťahov v ČSR. Východisko k tejto reforme bol
zákon o obstavení veľkostatkov č. 32/1918 Zb. z. a n. a zákon o mimoriadnych opatreniach na Slovensku č. 64/1918 Zb. z. a n.
Oba zákony podriadili schváleniu štátu každú zmenu vlastníctva pôdy. Štát si vyhradzoval právo odkúpiť pôdu od pôvodných
vlastníkov za základe úradne stanovenej náhrady. Reforma nebola len vnútornou záležitosťou ČSR. LETZ, R. Slovenské dejiny IV
(1914 – 1938), s. 309-311.
	Pozri aj ČAPLOVIČ, D. et al. Dejiny Slovenska, s. 233.
	CAMBEL, S. et al. Dejiny Slovenska V (1918 – 1945), s. 36-38.
	RAŠTICOVÁ, B. Československá pozemková reforma 1919 – 1935 a její mezinárodní souvislosti. Uherské Hradiště 1994.
218 P
 odľa tohto nariadenia sa nesmeli veľké pozemkové majetky predávať, zadlžovať, prenajímať ani dávať do zálohy. V decembri
1918 bola platnosť nariadenia rozšírená aj na územie Slovenska.
219 MANNOVÁ, E. Krátke dejiny Slovenska, s. 273.
220 I šlo o verejných činiteľov ako M. Hodža, Ľ. Medvecký, P. Blaho, J. Cablk, A. Štefánek, J. Duchaj, V. Šrobár. Snažili sa zorganizovať
agrárnu politickú stranu na báze programu realizácie pozemkovej reformy. KRAJČOVIČOVÁ, N. Začleňovanie Slovenska do
Československej republiky (1918 – 1920). In Slovensko v Československu 1918 – 1939. Bratislava: Veda, 2004, s. 78.
	Pozri aj ZUBEREC, V. Úloha slovenských politických skupín a strán v politickom boji o spôsob uskutočňovania pozemkovej
reformy v Československu. In Agricultura, 5, 1968, s. 55-71.
221 Ú
 radovňa na Slovensku nemohla spočiatku samostatne rozhodovať, pretože to bolo len v kompetencii Štátneho pozemkového
úradu v Prahe. KRAJČOVIČOVÁ, N. Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (1918 – 1920), s. 79.
222 L ETZ, R. Slovenské dejiny IV (1914 – 1938), s. 311.
223 Z
 ákon č. 81/1920 Zb. z. a n. o prídele zabranej pôdy sa nazýval aj prídelový zákon. RYCHLÍK, J. Sociálni a národnostní dimenze
československé pozemkové reformy v mezinárodním kontexu. In Československá pozemková reforma 1919 – 1935 a její mezinárodní
souvislosti. Uherské Hradište 1994, s. 43.
224 K
 RAJČOVIČOVÁ, N. Predpoklady realizácie pozemkovej reformy v medzivojnovom období. In Československá pozemková reforma
1919 – 1935 a její mezinárodní souvislosti. Uherské Hradiště 1994, s. 13.
Pozri aj PEROUTKA, F. Budováni státu 1918 – 1919. Praha 2003, s. 17.
SLEZÁK, L. Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935. In Československá pozemková reforma 1919 – 1935 a její mezinárodní
souvislosti. Uherské Hradiště 1994, s. 3.
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Ohľadne prídelu pôdy do vlastníctva pri prevádzaní pozemkovej reformy nariadilo Ministerstvo
národnej obrany výnosom čj. 3912 – 32 odd. z 23. marca 1936 tento postup: „Vojenská správa získava pozemky
pre strelnice a cvičiská zásadne prenájmom. Pri uskutočňovaní pozemkovej reformy stáva sa však často, že všetky
pozemky veľkostatkárske sa rozparcelujú, takže vojenská správa musí prevziať už prenajaté pozemky veľkostatkov
do vlastníctva, alebo žiada priamo prídel pozemkov, kedy zaistenie dlhodobým prenájmom nie je možný. Hoci
prevzatie pôdy podľa prídelových zákonov je pre štát výhodným, má hromadné preberanie pozemkov za následok
veľké požiadavky finančné, ktoré nie sú rozpočtovo zaistené. Preto smie ZVV podať prihlášku na prídel pozemkov
do vlastníctva len na základe zvláštneho predchádzajúceho povolenia MNO, ktoré bude udelené len vtedy, ak nie
je možné potrebný pozemok inou cestou výhodne zaistiť. Prihlášku a všetky rokovania o prídel s orgánmi S. P. U.
vykonáva výhradne vojenské stavebné riaditeľstvo, ktoré nie je oprávnené, poveriť touto úlohou PV.“225

7. 1 Súpis vojenských a iných nehnuteľností
V nasledujúcej časti boli prehľadne priblížené objekty v jednotlivých posádkach, pričom tu bol
objasnený aj ich právny pomer, t. j. kto bol majiteľom budov a kto bol majiteľom pozemkov, či išlo
o nájom a podobne. Cena objektu, pokiaľ nebol uvedený dátum, bola odhadnutá 30. júna 1931. Zoznam
obsahuje objekty spadajúce do časového rámca rokov 1925 – 1937.226
Objekty boli radené do šiestich skupín, a to:
I. budova bola erárna a rovnako aj pozemok bol erárny,
II. budova bola erárna a pozemok prenajatý,
III. objekt bol zmluvne prenajatý,
IV. objekt bol zmluvne prenajatý a zariadenie bolo vojenské,
V. objekt bol zabratý vojskom,
VI. objekt na základe ubytovacieho zákona.227 228
Zaradenie objektov do skupín
Posádky

Objekty

Odhad ceny

I.

Posádka
v Bardejove

Obytný dom pre dôstojníkov
a budova,
obytný dom pre rotmajstrov

1 350 000 Kč

*

Štefánikove kasárne227 –
budovy a pozemok

1 792 000 Kč

IV.

V.

VI.

*

*

Štefánikove kasárne –provizórna strelnica
Obytný dom pre dôstojníkov,
budova a pozemok

III.

*

Štefánikove kasárne – cvičisko

Posádka
v Berehove228

II.

*
950 000 Kč

Obytný dom pre rotmajstrov
s pozemkom

*
*

225 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
226 Tabuľka bola zostavená na základe výskumu archívnych prameňov – f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice a f. Zemské
stavebné riaditeľstvo Košice.
227 M
 ali 25 stabilných barakov, 4 prenosné baraky pre mužstvo a jednu plynovú komoru. Budovy boli pre 487 mužov a 44 koní.
VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
228 Posádka tu bola dislokovaná až do februára 1938. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Práčovňa a budova pre elektrické čerpadlo, pozemok
Barakový tábor229 – budova,
pozemok

*
120 000 Kč

*

Cvičisko za barakovým
táborom
Muničný sklad
Posádka v Betliari Byty pri veľkostatku

*
55 000 Kč

*

8 000 Kč

*

Drevené prenosné baraky
a záchody, pozemky
Objekt prenosnej garáže,
pozemok

*
50 000 Kč

*

Posádka v Bezkide Strážny dom pri tuneli
(Beskid)
a pozemok

110 000 Kč

*

Posádka v Číži

Vojenský kúpeľný ústav

149 560 Kč

*

Posádka vo
Vranovskom
Čemernom
(Čemerné pri
Vranove)

Barakový tábor230, pozemok

395 000 Kč

*

Cvičisko

*

Posádka v Gude

Trigonometrický bod 139 – budova a pozemok

*

Posádka
v Humennom

Pavilón pre dôstojníkov – budo2 000 000 Kč
va, pozemok, dom

*

Kasárne pre pechotu

*

520 000 Kč

Vojenská plaváreň pri Sninskom moste

*

Objekty zbrojných ústavov /
Divíznej zbrojnej dielne/

*

Nezastavaný pozemok pre
269 000 Kč
stavbu delostreleckých kasární

*

Nezastavaný pozemok pre
stavbu muničného skladu

25 600 Kč

*

Elektrická prívodná skrinka pre
50 000 Kč
osvetlenie kasární

*

Posádka v Chuste Kancelárska a obytná budovu

*

Budovy barakového tábora
a pozemky

80 000 Kč

*

Podkarpatské, predtým Polopermanenté kasárne

3 700 000 Kč

*

229 M
 al 73 rôznych barakov, šesť otvorených jazdiarní, plynovú komoru. Objekty boli postavené pre 541 mužov a 714 koní. VHA
Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
230 O
 bsadenie tábora pozostávalo zo 400 mužov a 170 koní. Tábor mal 40 barakov. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo
Košice, šk. 9. Kronika.
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Posádkové cvičisko

*

Provizórna strelnica

*

Dôstojnícka jedáleň
Posádka v Krivej
pri Chuste

Barakový tábor

*

Pozemok, barakový tábor

*

Muničný sklad
Posádka v Jelšave

*

Budova pre dôstojníkov,
pozemok
Budova pre rotmajstrov,
pozemok

130 000 Kč

*
*

705 730 Kč

*

Štefánikove kasárne
Šafárikove kasárne

*
2 520 000 Kč

*

Cvičisko
Budovy školiacej strelnice

*
150 000 Kč

Poľné cvičisko

*

Poľná strelnica

*

Dôstojnícka jedáleň

*

Posádka v KamenLetisko východného táboriska
ici nad Cirochou

*

Posádka
v Kežmarku

Práporný sklad231

*

Posádka Košice

Budova zemského vojenského
8 000 000 Kč
veliteľstva

*

Obytný dom pre dôstojníkov
s popisným číslom 2292

*

Obytný dom pre dôstojníkov
s popisným číslom 2293

2 000 000 Kč

Obytný dom pre rotmajstrov
s popisným číslom 2291

*
*

Štefánikove kasárne

*

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa

*

Šarišské kasárne spolu aj
s Kasárňami slobody

*

Veľké delostrelecké kasárne
a Malé delostrelecké kasárne

*

Kasárne Jána Žižku z Trocnova

*

Hurbanove kasárne

*

231 Objekt bol v roku 1937 vrátený finančnej správe. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Barakový tábor za Hornádom

150 000 Kč

*

Staré kasárne na Štefánikovej
ulici č. 94232
Kasárne Légií

*

Štúrove kasárne, predtým
Kasárne pre pechotu

*

Kasárne Matúša Čáka
Trenčianskeho

*

Letecké kasárne

2 870 000 Kč

*

Cvičisko

*

Školiaca strelnica

*

Strelnica v Topoľčanoch

*

Daxnerove kasárne

*

Vojenský sklad na Skladnej
ulici – pozemok

1 000 000 Kč

Divízna, neskôr Zborová,
nemocnica 11

3 852 000 Kč

Šrobárove kasárne

6 000 000 Kč

*

*

Divízny súd a väznica

*

Doplňovacie okresné veliteľst50 000 Kč
vo

*

Sklad na Táborisku

495 000 Kč

*

Obytná budova pre gážistov

1 200 000 Kč

*

Vojenský sklad a dielne na
Kuruckej ulici

3 000 000 Kč

*

Mestská remisa pre 131 vozov

*

Divízny /neskôr Proviantný/
sklad 11

8 000 000 Kč

*

Zborová zbrojnica 6233

900 000 Kč

*

Automobilové garáže na Peštianskej ulici

700 000 Kč

*

Posádka Krompachy

Náhradný prápor a augmentačný sklad

Posádka Levoča

Štefánikove kasárne

*

Žižkove kasárne

*

Mestské núdzové kasárne
pechoty

*

*

232 Objekt bol vrátený mestu a podliehal ochrane pamiatok. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
233 Zborová zbrojnica 6, vojenský úrad zbrojnej služby, vznikla 1. januára 1937 premenovaním z veliteľstva Divíznej zbrojnice 11 na
základe výnosu MNO čj. 650/Taj.-II./1.oddel.1936. Nachádzala sa v Košiciach a podliehala veliteľstvu 6. zboru. Súčasťou zbrojnice
boli veliteľstvo zbrojnice s hospodárskou správou, technickou správou a pomocnou rotou, zbrojné dielne, zbrojný sklad,
muničné sklady a Odbočka zborovej zbrojnice Humenné. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé
1920 – 1938, s. 572.
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Cvičisko
Školiaca strelnica – budova
a pozemok234

*
140 000 Kč

*

Poľné cvičisko

*

Objekt poľnej strelnice

*

Mestská plaváreň

*

Mestský sklad streliva

*

Kôlňa na vozy

*

Núdzová oddielová nemocnica,
objekt zásobárne235
Posádka Lupkov

Strážny dom pri tuneli pozemok

70 000 Kč

Posádka Tatranské Matliare

Vojenský liečebný ústav

100 000 Kč

Posádka Michalovce

Dom pre dôstojníkov I.

*

Dom pre dôstojníkov II.

*

Dom pre rotmajstrov III., Dom
pre rotmajstrov IV.

*

1 600 000 Kč

Miestnosti pre brigádnikov
a posádku veliteľstva

*

Barakový tábor

90 000 Kč

Štefánikove kasárne

1 500 000 Kč

*
*

Cvičisko

*

Provizórna strelnica pri Vínnom236
Divízny proviantný sklad 12
Posádka
Mukačevo

5 000 Kč

*

Elektrická prívodná linka237

*

Obytný dom pre dôstojníkov
2 100 000 Kč
a obytný dom pre rotmajstrov

*

Veľké kasárne238

*

Objekty vedľa posádkovej
nemocnice

450 000 Kč

*

Kasárne pod Palankom

310 000 Kč

*

234 Čo sa týkalo pozemku, plocha 18 127 m² bola erárna a zvyšok pozemku prenajatý. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo
Košice, šk. 9. Kronika.
235	Núdzová oddielová nemocnica bola v roku 1931 odovzdaná mestu, rovnako ako aj objekt zásobárne v roku 1932. VHA Bratislava,
f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
236	Posádka mala v držbe aj Provizórnu strelnicu pri Vinnom, ale tu nie je doložené, kto bol majiteľom objektu a pozemku. VHA
Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
237	Elektrická prírodná linka bola erárna a v roku 1931 odovzdaná Východoslovenským elektrárňam. VHA Bratislava, f. Zemské
vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
238	Veľké kasárne pre 422 mužov a 34 koní mali objekty na základe ubytovacieho zákona. Hlavná budova, dva sklady budovy,
kôlňa, dve chladničky a kuchyňa patrili mestu. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Hrad Palanok239

3 000 000 Kč

Jazdecké kasárne

*

Cvičisko na hádzanie ručných
granátov

*

Bojové cvičisko

*

Školiaca strelnica

120 000 Kč budova

Plaváreň

19 000 Kč

*
*

Kobky na uloženie trhavín

*

Delostrelecký sklad

*

Posádková nemocnica

Nový Smokovec

*

Vojenský cintorín

24 000 Kč

*

Dôstojnícka jedáleň

450 000 Kč

*

Vodovod na hrad Palanok

150 000 Kč

*

Vojenské zruby pri Novom
Smokovci – murovaný dôstojnícky pavilón, dva zrubové
dôstojnícke pavilóny, dva
zrubové baraky pre mužstvo,
jeden murovaný sklad, jeden
sklad, transformačná stanica
a čistiaca stanica

120 000 Kč

Posádka Podolínec Dvojdom pre dôstojníkov
Obytný dom pre rotmajstrov

*
1 850 000 Kč

*

Vojenský tábor
Podjavorinské kasárne

*
1 260 000 Kč

*

Technické cvičisko a vojenská
letná telocvičňa

*

Provizórna strelnica

*

Cvičisko

Posádka Poprad

*

Kobky na trhaviny

20 000 Kč

*

Dom pre dôstojníkov a dom
pre rotmajstrov

900 000 Kč

*

Kasárne pod Gerlachom

6 800 000 Kč

*

Cvičisko
Školiaca strelnica

*
323 958 Kč

Augmentačný sklad vozov

*
*

Stodola na Hlavnej ulici č. 34

239	Hrad Palanok, ako aj Kasárne pod Palankom boli chránené Pamiatkovým úradom. Hrad bol majetkom finančnej správy. VHA
Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Zbrojný sklad
Posádka Prešov

*

Jiskrove kasárne (Mestské
kasárne)
Jiskrove kasárne

*
2 500 000 Kč

*

Masarykove kasárne

*

Mestské kasárne, bývalé Honvédske kasárne

*

Šarišské kasárne, predtým
Župné a predtým Honvédske
kasárne
Štefánikove kasárne

*
5 800 000 Kč

Staré kasárne

*
*

Posádkové cvičisko, predtým
Cvičisko delostrelectva pri
Haniske

*

Delostrelecké cvičisko pri Malom Šariši
Posádková strelnica

*
40 000 Kč

*

Strelnica Uhlisko, bývalá Hon30 000 Kč
védska strelnica

*

Poľná strelnica pri Kokošovciach

*

Sklad streliva pre pechotu,
dom č. 41 a č. 42240

17 000 Kč

Posádkový sklad v Malom
Šariši

50 000 Kč –
pozemok

*
*

Posádková nemocnica

*

Posádková kúpeľňa

*

Mestský pozemok

25 000 Kč

Vojenské dielne, predtým
Divízne zbrojné dielne

85 000 Kč

*

Staré kasárne /proviantný
sklad

50 000 Kč

*

Vojenský cintorín

48 670 Kč

Posádka
Budova pre dôstojníkov
Rimavská Sobota
Budova pre rotmajstrov

900 000 Kč

Budova bývalého finančného
riaditeľstva

*
*
*

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa
Daxnerove kasárne

*
2 380 000 Kč

*

240 V
 roku 1937 boli budovy rozbúrané a pozemok bol odovzdaný mestu. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk.
9. Kronika.
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Cvičisko na hádzanie ručných
granátov

*

Provizórna školiaca strelnica

*

Remisy na vozy241

*

Posádka Rožňava Budova pre dôstojníkov

*

Budova pre rotmajstrov, záhra800 000 Kč
da

*

Masarykove, predtým Delostrelecké kasárne

1 600 000 Kč

*

Remisa pri budove Franciska

3 000 Kč – budova

*

Posádkové cvičisko
Posádkový sklad
Posádka Sabinov

*
294 000 Kč

*

Obytný dom pre dôstojníkov
750 000 Kč
a obytný dom pre rotmajstrov

*

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa
Dielne a garáže, predtým
provizórne koniarne

*
100 000 Kč

*

Cvičisko
Posádková školiaca strelnica

*
40 000 Kč

*

Posádková ošetrovňa
Posádka Sasovo

Trigonometrický bod242

Posádka Sečovce

Barakový tábor

Posádka Spišská
Nová Ves

Štefánikove kasárne

*
*
20 000 Kč –
baraky

*
*

Letecké kasárne

*

Cvičisko
Školiaca strelnica

*
150 000 Kč

*

Poľná strelnica

*

Augmentačný sklad s pozemkom
Stanica poštových holubov

*
40 000 Kč –
stanica

*

Posádka Starý
Smokovec

Pozemok „Pekná vyhliadka“

*

Posádka Stebník

Vojnový cintorín

*

241 Objekt bol vrátený mestu v roku 1932. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
242 Trigonometrický bod bol v roku 1934 zrušený. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Posádka Tisovec

Budova DOV (doplňovacie
okresné veliteľstvo)243

Posádka Tornaľa

Budova pre dôstojníkov a budova pre rotmajstrov

900 000 Kč

Vojenský tábor

50 000 Kč –
baraky

Dom pre dôstojníkov a dom
pre rotmajstrov

850 000 Kč

Posádka Trebišov

*
*
*
*

Masarykove kasárne, predtým
7 300 000 Kč
Hraničiarske kasárne

*

Vojenské cvičisko

*

600 000 Kč

Cvičisko na hádzanie ručných
granátov

*

Provizórna strelnica

*

Posádková školiaca strelnica

*

Obytný dom pre dôstojníkov č.
I, obytný dom pre rotmajstrov
č. II, obytný dom pre rotmaPosádka Užhorod
3 500 000 Kč
jstrov č. III, obytný dom pre
dôstojníkov č. IV a obytný dom
pre dôstojníkov č. V

*

Dočasná budova veliteľstva 12.
1 200 000 Kč
divízie

*

Štátne obytné domy „Svobodárny“

*

Kasárne Dobrjanského

*

Stajne pre kone Pešieho pluku
970 000 Kč
36

*

Mestské kasárne, budovy
a pozemok

*

Objekt

*

Stajne pre kone Pešieho pluku
970 000 Kč
36

*

Mestské kasárne, budovy
a pozemok

*

Objekt
Barakový delostrelecký tábor

*
1 100 000 Kč

*

Posádkové cvičisko
a granátové cvičisko
Posádková školiaca strelnica

*
150 000 Kč

Núdzová strelnica na Červenici

*
*

243	Tento objekt bol zmluvne prenajatý. 31. júla 1937 sa presťahovala do Brezna nad Hronom. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské
veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Bojové cvičisko a technické
cvičisko

*

Muničný sklad

*

Zborová nemocnica 12,
predtým Divízna nemocnica 12

*

Veterinárske laboratórium

*

Budovy detašovaného správneho oddelenia Divíznej zbrojnice 2 143 000 Kč
12

*

Odbočka divízneho proviantného skladu

*

1 600 000 Kč

Sklad ovsu

*

Sklad pri stanici

6 000 Kč

Vojenský cintorín pri stanici

40 000 Kč

*
*

Posádkový cintorín

*

Automobilové garáže
v mestských kasárňach

450 000 Kč

*

Posádka Volová

Vojenský cintorín

3 000 Kč

*

Posádka Vyšná
Polianka

Vojenský cintorín

765 Kč

*

Posádka Zborov

Vojenský cintorín

575 Kč

*
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8. Stavby a ubytovanie vojska pred
rokom 1925
8. 1 S
 tavby vojenských budov a ubytovanie vojska v rokoch
1919 – 1925
Ubytovacie pomery boli v tomto období veľmi nepriaznivé, preto bolo nutné začať čo najskôr so
stavbou barakov. Stavebné riaditeľstvo muselo rozbehnúť intenzívnu činnosť, začali sa rekonštruovať
staré budovy a začalo sa aj so stavbou novostavieb. Opravy budov, ktoré patrili mestám, spôsobili
veľké problémy, keďže mestá pre nedostatok financií ako aj ochoty nemali na opravy potrebné
finančné prostriedky. 244
Súkromné ubytovanie gážistov, rovnako aj ubytovanie mužstva, bolo pálčivou otázkou.
Dislokácia vojska si vyžadovala posádku v miestach, kde nebolo naozaj nič, maximálne „biedne
chatrče“. Týmto nedostatkom a prekážkam sa dalo čeliť jedine stavbami. Podľa skúseností z prvej
svetovej vojny sa veľmi dobre osvedčili drevené baraky, a to hneď z dvoch dôvodov – pre svoje
rýchle postavenie a aj preto, že sa nepočítalo s dlhým trvaním vojny. Naša vojenská správa sa tiež
rozhodla pre baraky a sľubovala, že ide len o krátke provizórium. Aj ubikácie, ktoré neboli erárne, ale
mestské, mali tú nevýhodu, že mesto nechcelo na opravy nič prispievať alebo dávalo len minimum,
takže stav týchto kasární bol veľmi zlý. V roku 1920 nebol Dragúnsky pluk č. 5245 na tom práve
najlepšie, o čom sa zmieňoval aj kronikár: „Po odbere 44 koní sa začalo hneď s úpravou a prispôsobovaním
postrojov pre kone, pokiaľ však zásoby jazdeckých postrojov stačili. Časť koní mohla byť denne osedlaná
a s týmito sa začalo pravidelne v jazdiarni a na posádkovom cvičisku. Rovnako jazdiareň dôstojníkov, rotmajstrov
a poddôstojníkov sa pravidelne konala. Kone, pre ktoré nebola výstroj, boli denne posielané na pastvu na Bankov.
Najväčší nedostatok bol v stajňových ohlávkach, ani povrazov nebolo a kone boli uväzované na drôty zo sena.
Po mnohých intervenciách boli pluku dodané povrazy, ale nevydržali dlho, pretože boli zhotovené z rastlinných
náhrad a kone ich prehrýzli, ba aj zožrali. Rovnako nebolo ani krúžkov na uväzovanie a zhotovované nemohli byť,
pretože nebolo ani materiálu, ani kováčskeho zariadenia. Už za skorších, zrejme vojnových rokov boli v stene do
Domobraneckej ulice spravené diery, ktorými sa drôt prestrčil a v Domobraneckej ulici kolíkom zakliesnil. Druhý
koniec drôtu mal kôň okolo krku a tak bol uviazaný. Za to ale bolo dobre upravené státie, ktoré bolo prekopané
a vyškvárované. Rovnako nové stĺpy a halasy boli upevnené, hoci nebol materiál a musel sa zháňať všelijakým
spôsobom.“246

244	VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode, 1919 – 1925.
245 Dragúnsky pluk 5, vojskové teleso jazdectva, vznikol 1. januára 1936 premenovaním veliteľstva Jazdeckého pluku 5 na základe
výnosu MNO čj. 8066-hl.št./1.oddel.1935. Veliteľstvo pluku sa nachádzalo v Košiciach (Malé jazdecké kasárne), a od septembra
1936 v Prahe (Jazdecké kasárne), podliehalo veliteľstvu 4. jazdeckej brigády a od septembra 1936 veliteľstvu 1. jazdeckej brigády.
Súčasťou pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou a pomocnou eskadrónou v Košiciach
(Malé jazdecké kasárne) a od septembra 1936 v Prahe, I. koruhva v Prešove (Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa) a od septembra
1936 v meste Stará Boleslav (Štátne jazdecké kasárne), II. koruhva v Košiciach (barakový tábor Hornád) a od septembra 1936
v Prahe, 3. guľometná eskadróna v Košiciach a od septembra 1936 v Kostelci nad Labem (Jazdecké kasárne), náhradná koruhva
v Prešove a od septembra 1936 v Prahe, Vozatajská eksadróna 1, Vozatajská eskadróna 11, Vozatajská eskadróna 12 a od
septembra 1937 Vozatajská eskadróna 15. Od Jazdeckého pluku 5 prevzal štandardu so stuhami. FIDLER, J. et al. Encyklopedie
branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 181.
246	VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode, 1919 – 1925.
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V podobných podmienkach sa v tejto dobe nachádzal aj Horský prápor č. 9: „...v tejto dobe ubytovanie
práporu a materiálna situácia boli veľmi zlé. V Mlynčokoch spalo mužstvo na primitívne zbitých pričniach, na
holej slame, pretože slamníkov nebolo, v Spišskej Belej na zemi na slame, v Ždiari, pokiaľ tam bola 4. horská rota,
bolo ubytované mužstvo jednotlivo po domoch, roty boli ďaleko vzdialené od veliteľstva práporu, čo bolo na
ujmu ako výcviku, tak aj administratívnej službe. Bola to najťažšia perióda ako pre dôstojníkov, tak i pre mužstvo
práporu. Dôstojníci nedostali vôbec aspoň trochu vyhovujúci byt, stravovali sa s mužstvom v poľnej kuchyni.
Mužstvo nemalo až do konca novembra žiadne plášte, výstroj bola veľmi zlá. Nováčikovia zo Slovenska, keďže
prišli priamo od doplňovacieho veliteľstva v Prešove v civilnom obleku, cvičili asi tri týždne vo svojich šatách, ktoré
boli veľmi chatrné, niektorí boli aj bosí. Stalo sa často, že nebolo peňazí na vyplácanie žoldu, takže veliteľ roty si
musel peniaze vypožičať /v Mlynčokoch u majiteľa hostinca/. Jednotliví velitelia boli preťažení prácou jednak
s výcvikom nováčikov, lebo nemali dostatok schopných inštruktorov, jednak s administratívnou agendou, ktorú
museli viesť sami, zapracovaných síl v žiadnom obore nebolo. Preto sa snáď objavovali v nemeckých časopisoch,
vychádzajúcich v kraji narukovaných nováčikov nemeckej národnosti správy, opisujúce pomery v prápore príliš
skreslené a prehnané, hoci niekedy vcelku právom. Tieto smutné pomery boli tiež vyššími veliteľmi uznané, no
náprava nemohla nastať ihneď.“ 247
Podobné, aj keď nie až v takom rozsahu, boli ubytovacie pomery v rámci Pešieho pluku 36248
v Užhorode. Vojaci museli spať aj traja na dvoch posteliach, na pričniach nad sebou a podobne.
Delostrelecké kasárne v Košiciach boli v najhoršom stave. Väčšia časť vnútorného zariadenia chýbala,
dvere, okná, schody a stajne boli úplne zdemolované. Strecha nad jednou remisou chýbala. Pluk bol
nútený vlastnou prácou, ako aj vlastnými prostriedkami, urobiť poriadok a zariadiť to najnutnejšie,
pretože stavebná odbočka a mesto prispeli len nepatrne materiálom potrebným na opravu kasární.
Disponovať barakmi a prideľovať ich útvarom bolo výhradne v kompetencii vojenského stavebného
oddelenia v Užhorode, posádkové veliteľstvo malo povinnosť tieto baraky zabezpečiť proti
vykradnutiu.
Vo vtedajších pomeroch nebolo nič neobvyklé, že sa s vojskom presúvali aj ženy, deti alebo
obchodníci. Vo výnose Ministerstva národnej obrany sa uvádzalo: „Pri niektorých oddieloch
československej armády sú doteraz neplnoletí chlapci, ktorí vykonávajú rôzne práce pre vojakov, za to dostávajú
stravu a oblečenie. Predovšetkým oddiely zahraničného vojska mali vo svojich radoch takýchto chlapcov,
ktorí prišli s oddielmi zo zahraničia. Všetkých chlapcov v záujme ich školského vzdelania a ďalších opatrení je
nutné z oddielu vzdialiť... Vyskytli sa však prípady, že k jednotlivým oddielom boli novoprijatí chlapci, ktorí sa
ako opustené deti alebo siroty náhodne dostali k vojakom a v rámci oddielu sú zamestnávaní drobnou prácou
pre vojakov. MNO upozorňuje na tieto prípady a nariaďuje, aby všetky deti, ktoré sa snáď doteraz v oddieloch
nachádzajú, boli odovzdané obecným úradom alebo miestnym činiteľom sociálnej starostlivosti o mládež, tieto
úrady sa postarajú zo svojej povinnosti o ich ďalšie zaopatrenie. Všetky podriadené vojenské telesá, útvary, ústavy
atď. hlásia do 20. októbra 1920, či majú nejaké opustené deti u seba, v kladnom prípade, ako bolo s týmito sirotami
v zmysle nariadenia MNO naložené.“249

247	VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode, 1919 – 1925.
248 Peší

pluk 36 vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci premenovaním 66. pešieho pluku domáceho vojska na
základe výnosu MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Užhorode (Župné kasárne), podliehalo veliteľstvu 23.
pešej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 20. pešej divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou,
technickou správou, pomocnou rotou, technickou rotou a plukovnou hudbou, I. peší prápor, II. peší prápor, III. peší prápor,
náhradný prápor a od októbra 1935 rota doprovodných zbraní. Všetky jednotky boli umiestnené spolu s veliteľstvom pluku,
okrem I. pešieho práporu, III. pešieho práporu. 6. marca 1926 pluk obdržal od mesta Užhorod prápor so stuhami. FIDLER, J. et
al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 499.
249 V
 HA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode, 1919 – 1925.
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V roku 1921 boli ubytovacie pomery úplne rovnaké. Neľahká situácia bola najmä v posádkach bez
kasární, napr. v kronike Pešieho pluku 45250 v Sevluši sa písalo: „Bolo potrebné vybaviť pluk výstrojom,
hlavne odevom a zbraňami, lôžkovými súčiastkami, ktorých bol úplný nedostatok. Posteľ a slamník pre vojaka
zdal sa byť vtedy prepychom. Mužstvo napríklad posádky veliteľstva v Sevluši bolo ubytované v školských triedach
v miestnostiach hotelu „Royal“, v budove ústavu pre úchylné deti a v niekoľkých občianskych objektoch. Spalo sa na
slame, ktorá bola rozostlaná na podlahe, a nie je teda divu, keď i pri najväčšej snahe udržať čistotu vyskytovali sa
často u mužstva vši.“251
Z týchto okolností vyplýva, že bol najvyšší čas, aby sa začalo so stavbou vojenských objektov,
provizórnych barakov pre vojsko. V nasledujúcej tabuľke sú informácie o vojenských stavbách v oblasti
pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice v rokoch 1919 – 1925, v danej dobe ešte v oblasti
pôsobnosti Zemského stavebného veliteľstva Užhorod. Vzhľadom na túto skutočnosť sú zaradené
medzi sledované lokality aj mestá nachádzajúce v Podkarpatskej Rusi (Zakarpatská Ukrajina), ktorá
patrila k nášmu územiu. Išlo o mestá Chust, Mukačevo, Berehovo, Užhorod, Malé Galago252. Na našom
území tabuľka zachytáva stavebné akcie v mestách – Humenné, Michalovce, Trebišov, Stará Ľubovňa,
Čemerné pri Vranove, Sečovce, Podolínec, Rimavská Sobota a Bardejov.

Lokalita

Objekt

Rok stavby

Odovzdanie do
užívania

Humenné

Pavilón pre mužstvo

1923 – 1925

12. január 1926

Obytné domy pre dôstojníkov

1923 – 1925

24. marec 1926

Drevené baraky barakového tábora

1920 – 1923

Odbočky divízneho proviantného skladu
a pekárne

1920 – 1923

Obytné domy pre gážistov

1925 – 1926

13. september 1926

Masarykove kasárne obytný dom pre
mužstvo

1923 – 1924

12. november 1924

Michalovce

Trebišov253

250	Peší pluk 45 vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci premenovaním z 85. pešieho pluku domáceho vojska
na základe výnosu MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Sevluši (obecná budova) a od júla 1921 v Chuste
(barakový tábor), podliehalo veliteľstvu 24. pešej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 20. pešej brigády. Súčasťou pluku
boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, pomocnou rotou, technickou rotou, plukovnou hudbou
v Sevluši a od júla 1921 v Chuste, 1. peší prápor v Sevluši, od januára 1921 v Solotvyno a od januára 1922 v Chuste, 2. peší prápor
v Jasine, od novembra 1926 v Poprade, od augusta 1928 v Chuste a od februára 1938 v Mukačeve, 3. peší prápor v Chuste, od
júna 1921 v Modrom Kameni, od septembra 1927 v Chuste a od septembra 1936 v Mukačeve, náhradný prápor v Sevluši, od júla
1921 v Chuste a rota doprovodných zbraní v Chuste. Na základe dekrétu prezidenta republiky obdržal pluk 4. mája 1932 čestné
pomenovanie „Rumunský“. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 502.
251	VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode, 1919 – 1925.
252	Malé Galago je časť ukrajinského mesta Užhorod, nachádza sa na brehu rieky Uh, západne od hlavného centra Zakarpatskej
oblasti. Vzniklo v 20. rokoch 20. storočia ako administratívno-správna štvrť pre správu Podkarpatskej Rusi.
253	
Dňa 11. februára 1921 zasadala komisia za účelom zvolenia si miesta na stavbu kasární v Trebišove. Vybraté bolo
miesto na poli pri veľkostatku „Koronč“, ktoré sa malo následne vyvlastniť. 12. júla bola opätovne zvolaná komisia
ohľadom prípravných prác na stavbu kasární, kde bola uzatvorená aj dohoda so všetkými zástupcami civilných
úradov. Zástupca majiteľa vyšiel žiadateľom v ústrety. 1. decembra 1924 vyjednal veliteľ práporu so Švecom
a staviteľom Fričom (český staviteľ, na Slovensko sa dostal v roku 1920 a o rok neskôr tu začal pôsobiť ako riaditeľ
priemyselného oddelenia Banky československých légií v Bratislave. A v tom istom roku založil so svojím bratom
aj stavebnú firmu. CHORVÁT, P. Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor : Virvar, s. r. o., 2011, s. 64.)
stavbu kuchyne a rigoly, a s prácami sa začalo už v tento deň. 20. decembra bol dodaný rám na kotly pre kuchyňu a staviteľ
si od veliteľa práporu vyžiadal murárov a tesárov na dokončenie prác. 23. decembra bolo vydané povolenie na úver 7 000
Kč na úpravu a najnutnejšie zariadenie strelnice vo Veľatoch. VHA Bratislava, f. Hraničiarsky prápor 10, Trebišov. Kronika
hraničiarskeho práporu 10 v Trebišove, 1920 – 1930, šk. 1.
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Masarykove kasárne, kuchyňa, stajne
a obytné domy pre gážistov
Stará Ľubovňa254 Stavba kasární, cvičiska a strelnice

1925
1921

Stavba kasární

1924

Barakový tábor255

1922 – 1923

Barakový tábor pre československý
Delostrelecký oddiel č. 262256

1926

Sečovce

Barakový tábor

1922 – 1923

Užhorod

Delostrelecký barakový tábor a nové baraky 1920 – 1924

Čemerné pri
Vranove

Župné kasárne, stavebné opravy

1922 – 1926

Malé Galago

Obytné domy pre vojenských gážistov

1923 – 1926

Chust

Drevené baraky

1921 – 1922

Kolónia štátnych obytných domov
Berehovo

Baraky257

1923

Drevené baraky

1921

Obytné baraky pre gážistov

1924 – 1925

254	Dňa 12. januára 1921 sa konalo zasadnutie komisie v Starej Ľubovni za účelom zaistenia potrebného stavebného miesta na
stavbu kasární. Zástupcovia mesta vyšli vojenskej správe v ústrety. Prenechali zdarma pozemok na stavbu a tehly, piesok,
a iný stavebný materiál dodali za režijnú cenu s podmienkou, ak dá vojenská správa záväzné prehlásenie, že sa postará
o to, aby sa počas 4 – 5 rokov začalo so stavbou železnice z Podolínca do Starej Ľubovne. Mesto bolo ochotné okrem toho
prenechať vojenskej správe aj pozemky pre cvičisko a strelnicu. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9.
Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode, 1919 – 1925.
255	Odiel č. 262 mal v preberacom barakovom tábore veľmi nevhodné podmienky, ako vyplýva aj z hlásenia z 9. marca 1922: „Oddiel
so stavom veliteľstva oddielu, jedna poľná batéria a náhradná batéria sú ubytovaní vo Vranove, v Čemernom a v dvore Polovina. Pri postavení
2. a 3. batérie má sa jedna umiestniť ešte vo Vranove, druhá v Hrabovci alebo v Tovarnom. /:Vranov – Čemerné 1 a ½ km, Vranov – Polovina
4 km, Vranov – Hrabovec 7 km, Vranov – Trnava 10 km:/. Veliteľstvo oddielu je ubytované vo Vranove v hoteli Tatra, v privátnej budove, kde
má obsadené tri miestnosti. I. poľná batéria s náhradnou batériou sú ubytované so všetkým v starom barakovom tábore /bývalý preberací
zajatecký tábor/ v sade pri zámku Hadika - Barkóczyho vo Vranove. Mužstvo záprahu I. poľnej batérie býva v dvoch už postavených barakoch
nového barakového tábora, ktorý sa buduje za obcou Čemerné. Kancelária I. poľnej batérie, evidenčná kancelária, účtovná kancelária,
náhradná batéria, kuchyňa, pekáreň, kováčska dielňa, dielne – sú umiestnené v starom barakovom tábore, ktorý je na spadnutie, pretože
steny sú zhnité, jarný odmäk spôsobil topenie a voda zaplavila celý tábor, takže spojenie je možné jedine po položených lávkach, v kancelárii
je voda, delá sa ocitli zrazu až po osi vo vode a museli byť presťahované. Kone sú ubytované v súkromných. Delostrelecký materiál je uložený
stodolách a stajniach. Jazdiarne nie sú vôbec žiadne rovnako v starom baraku. Augmentačný sklad výzbroje a výstroja sa nachádza v drevenej
kaplnke uprostred tábora, ktorá je aspoň trochu zachovaná. Skladom delostreleckého materiálu je vínna pivnica neďaleko zámku HadikBarkóczy. Proviantný sklad je v prenajatom sklade v Čemernom.“ VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika
Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode, 1919 – 1925.
256	V máji 1925 prebehlo rokovanie ohľadom získania pozemku v Čemernom pri Vranove od zástupcov veľkostatku Andreja HadikBárkoczyho na účely staveniska delostreleckého tábora, pričom už v septembri 1921 bolo nariadené zostavenie stavebného
programu na výstavbu barakového tábora pre československý delostrelecký oddiel číslo 262. Stavenisko sa nachádzalo na
parcele číslo 1052/1, južne od obce Čemerné. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 1, inv č. 9. Vyvlastnenie,
kúpa majetku a prevody nehnuteľností. Zápisnica z rokovania. Komisionálny protokol.
	S výstavbou sa začalo hneď po schválení stavebného programu, pričom pozemky sa podarilo získať až v roku 1926. VHA
Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 1, inv. č. 16. Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností.
Komisionálny protokol z 9. septembra 1921.
257	Vojenskí gážisti v Chuste dostali asi 45 bytov v novopostavenej kolónii štátnych obytných domov. Časom však ani tieto baraky
neboli z hľadiska ubytovania dostatočné, takže sa postupne rozširovali, robili sa rôzne adaptácie a opravy. VHA Bratislava, f.
Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode, 1919 –
1925.
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Mukačevo258

Malé a Veľké kasárne, stavebné úpravy

1922 – 1926

Košice

Baraky za Hornádom259

1921

Podolínec260

Baraky pre mužstvo – 11 barakov pre
mužstvo, jedna kuchyňa, jeden barak pre
sklad, kôlňa, záchody a strážnica

1922

Rimavská
Sobota

Stavba barakov pre Hraničiarsky prápor
č. 9261

1922

Bardejov

Kasárne

1922

8. 2 V
 ojenské správy budov a im pridelené vojenské objekty
pred rokom 1925
Starostlivosť o vojenské budovy bola zverená vojenským správam budov. V polovici roka 1922 sa
nachádzalo v obvode Zemského stavebného riaditeľstva v Užhorode dovedna 18 správ budov, ktoré
mali jednotlivé objekty pridelené tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka obsahuje
informácie o konkrétnych vojenských správach budov, o kasárňach, ktoré spadali pod jednotlivé
správy budov a ostatné vojenské objekty. Pri ich spracovaní som vychádzala z podkladov výskumu
archívnych prameňov, a to fondu Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940, Kroniky
Zemského vojenského veliteľstva Užhorod, zachytávajúcej udalosti do roku 1921, Kroniky Zemského
vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode, ktorá mapuje danú situáciu v rozpätí
rokov 1919 – 1925.

258	V roku 1921 prebehli opravy vojenských budov v Užhorode a Mukačeve, ako vidieť zo záznamov stavebného riaditeľstva z januára
1922: „Malá aj veľká kasáreň v Mukačeve, uvedené sú do poriadku až na maličkosti, ktoré sa ešte dorábajú, hoci hradenie výdavkov znamenalo
pre mesto ťažké finančné obete. Je na vojsku, aby sa o tieto vojenské objekty náležite staralo, pretože prevedenie takýchto radikálnych opráv
po druhýkrát mesto nebude schopné ani z finančného hľadiska možné vykonať. Tiež župná kasáreň v Užhorode bola uvedená do poriadku.
Vnútorné zariadenie je erárne, časť zaobstaraná v roku 1921 a zvyšok bude doplnený postupne. Ako už bolo o Mukačeve pripomenuté, je na
vojsku, aby si opravené objekty vážili a náležite šetrili, pretože všeobecný finančný stav štátu a samosprávnych korporácií nie je taký, aby zniesol
zvýšené udržiavacie výdavky, zavinené nedostatkom šetrnosti ubytovanej jednotky k obývaným objektom.“ VHA Bratislava, f. Zemské
vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode, 1919 – 1925.
259	V septembri a októbri sa začali upravovať baraky v Košiciach za Hornádom. Takmer všetky drevené budovy boli skoro na
spadnutie, strechy boli deravé a hrozilo ich zosunutie. Napriek týmto škodám komisia uznala tento barak za obývateľný
a pridelila ho Dragúnskemu pluku číslo 5. Z tohto dôvodu nezostávalo nič iné, ako pripraviť budovy podľa možnosti aspoň tak,
aby mužstvo aj kone v zime nepomrzli. Pre pluk to bola ťažká doba a rovnako náročné bolo cvičiť mužstvo a najmä vychovávať
nováčikov, keď ich nebolo možné ani dôstojne, ako ľudí, ubytovať. Čiastočné zlepšenie nastalo v roku 1922. Dňa 15. augusta
sa Peší pluk 45 sťahoval do nových barakov. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Zemského
vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus v Užhorode, 1919 – 1925.
260	Samotnej realizácii stavby predchádzalo komisionálne rokovanie. V prvom rade bolo nutné prezrieť kláštor piaristov. Komisia
podala niekoľko návrhov. Jedným z nich bolo opraviť budovu kláštora, ale keďže by kapacitne nedostačovala pre celý prápor,
postaviť aj novostavbu, a tak by bol celý prápor, okrem jednej roty, sústredený v Podolínci. Ak by nebola dráha do Starej
Ľubovne v dohľadnej dobe postavená, navrhovalo sa kvôli nedostatkom v Starej Ľubovni vybudovať kasáreň pre celý 9. horský
prápor v Podolínci. VHA Bratislava f.Horský prápor VI. – IX., 1920 – 1933. Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Podolínec. Denníky.
Šk. 1.
261	Hraničiarsky prápor 9, vojskové teleso pechoty. Prápor vznikol 15. januára 1920 v rámci unifikácie brannej moci premenovaním
z 15. práporu poľných strelcov domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 50162-org.1919. Veliteľstvo práporu sa nachádzalo
v Tornali (barakový tábor), od júla 1920 vo Veľkom Krtíši, od februára 1921 vo Fiľakove a od septembra 1924 v Rimavskej
Sobote (Daxnerove kasárne). Podliehalo veliteľstvu 11. divízie, od mája 1934 veliteľstvu 2. horskej brigády a od januára 1938
veliteľstvu 11. pešej divízie. Súčasťou práporu boli veliteľstvo s hospodárskou správou a pomocnou čatou, 1. pešia rota, 2.
pešia rota, 3. pešia rota, cyklistická rota, guľometná rota, hraničiarska technická rota v Rimavskej Sobote a náhradná rota.
Od československých spolkov mesta Rimavská Sobota obdržal prápor práporec so stuhami. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné
moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 277.
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Správa budov

Kasárne

Vojenské objekty

Vojenská správa budov č. 1

Župné kasárne
v Užhorode

Župné kasárne, divízny súd, muničný sklad, zvyšky
posádkovej strelnice, technické cvičisko, cvičisko na
hádzanie granátov /Červenica/, cvičisko na Sobraneckej
ulici

Vojenská správa budov č. 2

Mestské kasárne
v Užhorode

Mestské kasárne, posádkové veliteľstvo vrátane
ubytovacieho referátu

Vojenská správa budov č. 3

Divízna nemocnica
č. 12 v Užhorode

Divízna nemocnica č. 12, okrem pavilónu zabraného
nemocnicou v Župných kasárňach

Vojenská správa budov č. 4

Zemské vojenské
veliteľstvo
v Užhorode

Reálka a vládna budova, hospodárska správa zemského
vojenského veliteľstva, pododdelenie mužstva
zemského vojenského veliteľstva, rádiostanice, poľná
delostrelecká brigáda, správny delostrelecký materiál
poľnej delostreleckej brigády, likvidatúra a učtáreň
zemského vojenského veliteľstva, evidencia koňov

Vojenská správa č. 5

5. barakový tábor
v Užhorode

Tábor ľahkého delostreleckého pluku č. 12 a odbočka
vojenskej zásobárne

Vojenská správa č. 6

Vojenské stavebné
riaditeľstvo
v Užhorode

Vojenské stavebné riaditeľstvo a skladové baraky,
baraky pechoty vo Fludru

Vojenská správa č.7

Barakový tábor
Michalovce

Baraky Pešieho pluku č. 20262, zbrojný sklad,
starý augmentačný sklad, kancelárie veliteľstva,
veliteľstvo 24. pešej brigády a doplňovacie okresné
veliteľstvo, miestnosti 1/20 náhradnej roty, posádkové
ambulatórium a vozový sklad

Vojenská správa č.8

Vojenská evidencia
Baraky evidencie vojenskej zásobárne č. 12, prenajaté
zásob v Michalovciach sklady vojenskej evidencie zásobárne a objekt pekárne

Vojenská správa č. 9

Veľké kasárne
v Mukačeve

Veľká kasáreň, vojenský erárny objekt na Havlíčkovej
ulici č. 37, vojenský domov YMCA, kancelárie brigády
a posádkového veliteľstva a cvičisko

Vojenská správa č. 10

Malé kasárne
v Mukačeve

Malá kasáreň

Vojenská správa č. 11

Oddielové nemocnice Mestská vojenská nemocnica a bývalá Honvédska
v Mukačeve
nemocnica

Vojenská správa č. 12

Bývalé zásobárne vo
Varpalanke

Bývalá pekáreň a zásobáreň vo Varpalanke

Vojenská správa č. 13

Posádková strelnica
v Mukačeve

Elementárna strelnica, mestský barak v Malých
kasárňach

Vojenská správa č. 14

Barakový tábor
v Berehove

Barakový tábor, kancelárie pluku v súdnej budove,
miestnosti pridelené v budove policajného kapitanátu

Vojenská správa č.15

Barakový tábor
v Chuste

Barakový tábor, úradovne doplňovacieho okresného
veliteľstva

262	
Peší pluk 20, vojskové teleso pechoty. Pluk vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci premenovaním
z 2. streleckého pluku domáceho vojska na základe MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Úpore a od júla
1921 v Michalovciach (Mestské kasárne). Podliehalo veliteľstvu 23. pešej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 20. pešej
divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, pomocnou rotou, technickou
rotou a plukovou hudbou, I. peší prápor, II. peší prápor, III. peší prápor, náhradný prápor a rota doprovodných zbraní. FIDLER,
J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 492.
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Vojenská správa č. 16

Barakový tábor vo
Vranove

Barakový tábor Čemerné pri Vranove a ostatné objekty
zabraté horským delostreleckým oddielom vo Vranove

Vojenská správa č. 17

Barakový tábor
v Sečovciach

Barakový tábor, ostatné budovy náhradnej koruhvy
zabraté v meste

Vojenská správa č. 18

Baraky
v Medzilaborciach

Baraky 10. roty Pešieho pluku 20

8. 2. 1 Nové názvy vojenských objektov
Mnohé z objektov boli v rokoch 1924 – 1925 premenované a novým objektom MNO stanovilo nové
názvy. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú zmeny úradných názvov nových objektov. Tabuľka je
zostavená na základe výskumu archívnych prameňov, fondov Zemského stavebného veliteľstva
Košice a Zemského stavebného riaditeľstva Košice, v období pôsobnosti jeho predchodcu Zemského
vojenského veliteľstva Užhorod. Pod správu Zemského vojenského stavebného riaditeľstva Užhorod
spadala pred rokom 1925 aj oblasť východného Slovenska.
Nový názov objektu
Rok
Lokalita

1924

Humenné

Kasárne pre pechotu

Trebišov

Hraničiarske kasárne

Užhorod

Rodné domy
vojenských gážistov

1925

Berehovo

Barakový tábor

Bezkid /Beskyd/

Predchádzajúce pomenovanie Samostatná obranyschopná
strážnica pri východe tunela Beskyd; neskôr bola
premenovaná na Strážnicu pri Beskydskom tuneli.

Čemerné pri Vranove

Najskôr nebol objekt úradne pomenovaný a neskôr dostal
názov Barakový tábor.

Chust

Objekt nebol po dostavbe pomenovaný a neskôr dostal
názov Barakový tábor.

Lupkov

Prvotné pomenovanie Samostatná obranyschopná
strážnica pri južnom východe Lupkovského tunela, neskôr
premenovaná na Strážnica pri Lupkovskom tuneli.

Medzilaborce

Pomenovanie Vojenské baraky, neskôr zostal názov len
„Baraky“.

Michalovce

Najskôr nedostal nový objekt úradné pomenovanie, neskôr
dostal názov Barakový tábor.
Divízny proviantný sklad 12.
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Kasárne, najskôr pomenované Veľké kasárne
Ďalšie kasárne boli pomenované ako Malé kasárne.
Starší názov objektov Cvičisko pri Vardomp sa zmenil na
Cvičisko.
Mukačevo

Bojové cvičisko pri Foruši sa premenovalo na Bojové
cvičisko.
Elementárna strelnica u Kishegysa sa premenovala na
Prípravnú strelnicu.
Nemocnica mestský objekt a Nemocnica Beruchov dom
zmenili názov na Posádkovú nemocnicu.
Vojenský objekt na Havlíčkovej ulici č. 37 – zmenil sa názov
na Dôstojnícka jedáleň.

Sečovce

Nový objekt nebol úradne pomenovaný.
Župným kasárňam zostal ten istý názov, ako aj Mestským
kasárňam a Muničnému skladu.
Elementárna strelnica zmenila názov na Prípravnú strelnicu.
Bývalá honvédska strelnica sa premenovala na Strelnicu na
Červenici.
Cvičisko pri Sobraneckej ceste dostalo nový názov
Posádkové cvičisko.
Bojové cvičisko ani Technické cvičisko sa nepremenovali.

Užhorod

Odbočka vojenskej zásobárne dostala pomenovanie
Odbočka divízneho proviantného skladu 12.
Baraky na Fludru nezmenili pomenovanie.
Divíznej nemocnici č. 12 zostal predchádzajúci názov.
Novovybudovaný objekt pôvodne nebol pomenovaný, neskôr
dostal názov Rádiotelegrafická stanica 4.
Nepomenované objekty dostali názov Barakový tábor
a Dočasné automobilové garáže.
Sklad zásobárne dostal nové pomenovanie Sklad odbočky
Divízneho proviantného skladu 12.
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9. Stavby, ubytovanie vojska
a vojenské nehnuteľnosti
po roku 1925
9. 1 Vojenské správy budov po roku 1925
V roku 1926 boli vojenským správam budov, na základe archívnych prameňov263, pridelené nasledujúce
vojenské objekty:
Správa budov

Kasárne

Vojenské objekty

Košice
Vojenská správa budov
Zemského vojenského
veliteľstva

Vojenský stavebný dvor

Vojenská správa budov č. 2

Štefánikove kasárne

Kasárne légií

Vojenská správa budov č. 3

Šarišské kasárne

Baraková stajňa, baraky v Skladnej ulici,
práčovňa

Vojenská správa budov č. 4

Kasárne slobody, Staré
kasárne

Vojenská správa budov č. 5

Veľké delostrelecké kasárne,
Malé delostrelecké kasárne

Krytá a otvorená jazdiareň, mestská
izolačná stajňa

Vojenská správa budov č. 6

Húfnicové kasárne

Krytá a otvorená jazdiareň, dve kôlne na
vozy, strážnica

Vojenská správa budov č. 7

Kasárne pre pechotu

Remisa na Skladnej ulici

Vojenská správa budov č. 8

Vozatajské kasárne

Vozatajské dielne, mestská remisa pre 131
povozov, baraková stajňa, murovaná kôlňa
pre vozy

Vojenská správa budov č. 9
Vojenská správa budov č. 10

Barakový tábor za Hornádom
Veľké jazdecké kasárne, Malé
jazdecké kasárne

Otvorená a krytá jazdiareň
Vojenské cvičisko, prípravná strelnica,
bývalá prípravná strelnica, poľná strelnica
v Topoľčanoch, poľná strelnica

Vojenská správa budov č. 11

263	
Všetky údaje v tabuľke sú založené na výskume archívnych prameňov týkajúcich sa oblasti spadajúcej do pôsobnosti
Zemského stavebného riaditeľstva Košice. Konkrétne ide o Kroniku Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus
v Užhorode, Kroniku Zemského vojenského veliteľstva Užhorod, Kroniku Zemského vojenského veliteľstva Košice a f. Zemské
stavebné riaditeľstvo Košice.
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Vojenská správa budov č. 12

Divízna nemocnica 11, posádková kúpeľňa,
zdravotnícky augmentačný sklad Divíznej
nemocnice 11 na Skladovej ulici

Vojenská správa budov č. 13

Bývalá kadetná škola, obytné domy
vojenských gážistov, vojenská plaváreň

Vojenská správa budov č. 14

Divízny súd, vojenská väznica

Vojenská správa budov č. 15

Brigádny súd, trestnica

Vojenská správa budov č. 16

Muničný sklad v Táborisku, sklad divíznej
zbrojnice

Vojenská správa budov č. 17

Divízny proviantný sklad 11, strážnica

Vojenská správa budov č. 18

Baraky a hangár letky v Barci

Vojenská správa budov č. 19

Delostrelecký augmentačný sklad, šesť
prenosných garáží, benzínový sklad

Vojenská správa budov č. 20
v Bardejove

Štefánikove kasárne

Vojenská správa budov č. 21
v Betliari a Vlachove

Delostrelecké objekty Betliar – Vlachovo
a jedna prenosná garáž

Vojenská správa budov č. 22
v Číži

Vojenský liečebný ústav

Vojenská správa budov č. 23
v Jelšave

Štefánikove kasárne s príslušnými
budovami, posádková strelnica, vojenské
cvičisko, vojenský tábor, poľná strelnica

Štefánikove kasárne

Vojenská správa budov č. 24
v Kežmarku

Súkromné objekty obsadené vojskom
a práporný sklad

Vojenská správa budov č. 25
v Levoči

Štefánikove kasárne s príslušnými
budovami, Žižkove kasárne s príslušnými
budovami 1–4, odbočka divízneho
proviantného skladu v meste a lôžkový
sklad, muničný sklad, pavilón
v epidemiologickej mestskej nemocnici

Štefánikove kasárne,
Žižkove kasárne

Vojenská správa budov č. 26
v Levoči

Vojenská strelnica a cvičisko, poľné
cvičisko, mestská plaváreň, poľná strelnica

Vojenská správa budov č. 27
v Liptovskom Mikuláši

Vojenský tábor, nepomenované nové
kasárne, súkromné objekty používané
vojskom v Liptovskom Mikuláši, Okoličnom
a Andrášovej a provizórna strelnica

Vojenská správa budov č. 28
v Tatranských Matliaroch

Vojenský liečebný ústav s príslušnými
objektmi

Vojenská správa budov č. 29
v Podolínci

Podjavorinské kasárne

Obytné domy vojenských gážistov,
provizórna strelnica

Vojenská správa budov č. 30
v Poprade

Kasárne pod Gerlachom

Vojenský tábor, obytné domy vojenských
gážistov, provizórna strelnica, súkromné
objekty obsadené vojskom

Jiskrove kasárne

Jiskrove kasárne /Kasárne Jána Jiskru
z Brandýsa/ s príslušnými objektmi,
posádková odvšiváreň, budova pre
kancelárie a byty poddôstojníkov

Vojenská správa budov č. 31
v Prešove
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Vojenská správa budov č. 32
v Prešove

Masarykove kasárne

Masarykove kasárne s prislúchajúcimi
objektmi, veľká krytá jazdiareň, divízne
zbrojné dielne, mestský augmentačný
sklad, remisy, dielne a stajne,
posádkový sklad streliva v Malom Šariši,
Delostrelecké cvičisko pri Haniske, sklad
streliva pre pechotu, delostrelecké
cvičisko v Malom Šariši, poľná strelnica pri
Kokošovciach

Vojenská správa budov č. 33
v Prešove

Župné kasárne, Mestské
kasárne, Staré kasárne

Mestské kasárne s prislúchajúcimi
objektmi, vojenské cvičisko pod kalváriou
Posádková strelnica, prípravná strelnica,
pracháreň264 v Guľvase, posádková
nemocnica s prislúchajúcimi objektmi

Vojenská správa budov č. 34
v Prešove

Šarišské kasárne s prislúchajúcimi
objektmi (nedostavané delostrelecké
kasárne)

Vojenská správa budov č. 35
v Prešove

Šarišské kasárne

Vojenská správa budov č. 36
v Rimavskej Sobote

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa
Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa s prislúchajúcimi budovami, otvorená
jazdiareň, vojenské cvičisko

Vojenská správa budov č. 37
v Rimavskej Sobote

Daxnerove kasárne

Obytné domy vojenských gážistov
Katolícke gymnázium, ktoré bolo
prechodne obsadené vojskom, odbočka
proviantného skladu, obytné domy
vojenských gážistov

Vojenská správa budov č. 38
v Rožňave

Vojenská správa budov č. 39
v Sabinove

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa
s prislúchajúcimi objektmi, posádková
Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa ošetrovňa, vojenské cvičisko, posádková
strelnica, barakové stajne, obytné domy
vojenských gážistov

Vojenská správa budov č. 40
v Spišskej Novej Vsi

Štefánikove kasárne

Štefánikove kasárne s prislúchajúcimi
objektmi, augmentačný sklad, súkromné
objekty obsadené vojskom

Vojenská správa budov č. 41
v Spišskej Novej Vsi

Prípravná strelnica, vojenské cvičisko,
stanica poštových holubov, poľná
strelnica, súkromné objekty obsadené
vojskom v Hrabušiciach, zámky Štiavnika
a Betlanoviec

Vojenská správa budov č. 42
v Tornali

Vojenský tábor, súkromné objekty
obsadené vojskom, obytné domy
vojenských gážistov

Vojenská správa budov č. 43
v Tisovci

Mestský hotel, miestnosti obsadené
doplňovacím okresným veliteľstvom

Vojenská správa budov č. 51
v Užhorode

Župné kasárne

Župné kasárne, stajne pre kone pluku,
divízny súd, muničný sklad

Vojenská správa budov č. 52

Mestské kasárne

Autogaráže
Divízna nemocnica, sklad na uloženie
éteru, olejov a benzínu

Vojenská správa budov č. 53

264 Sklad výbušnín, trhavín a traskavín.
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Vojenská správa budov č. 54

Vládna budova (Gubernium), letecká
poveternostná stanica, Rádiotelefonická
stanica 4, Evidencia koní 18, Veterinárske
laboratórium 12, pešia divízia, stajňa pre
choré kone, vojenské obytné domy

Vojenská správa budov č. 55

Delostrelecký tábor, odbočka Divízneho
proviantného skladu 12

Vojenská správa budov č. 56

Strelnica a cvičisko

Vojenská správa budov č. 57
v Berehove

Barakový tábor, pridelené miestnosti
v súdnej budove a na policajnom
kapitanáte, súkromné objekty obsadené
vojskom v Dolze

Vojenská správa budov č. 58
v Humennom

Kasárne pechoty, súkromné objekty
obsadené vojskom, vojenské obytné domy,
súkromné objekty obsadené vojskom
v Strážskom

Kasárne pechoty

Vojenská správa budov č. 59
v Chuste

Barakový tábor, muničný sklad, vodné
cvičisko v Krivej pri Chuste, okresné
doplňovacie veliteľstvo

Vojenská správa budov č. 60
v Jasine

Objekty obsadené mužstvom II/45 poľného
práporu

Vojenská správa budov č. 61
v Medzilaborciach

Baraky 10. poľnej roty Pešieho pluku 20

Vojenská správa budov č. 62
v Michalovciach

Barakový tábor, zbrojný sklad, posádkové
veliteľstvo, veliteľstvo brigády, okresné
doplňovacie veliteľstvo, vojenské obytné
domy

Vojenská správa budov č. 63

Divízny proviantný sklad a prenajaté sklady

Vojenská správa budov č. 64
v Mukačeve

Veľké kasárne

Vojenská správa budov č. 65

Malé kasárne

Cvičisko, veliteľstvo brigády, posádkové
veliteľstvo

Vojenská správa budov č. 66

Posádková nemocnica

Vojenská správa budov č. 67

Vojenské ubikácie na hrade Palanok

Vojenská správa budov č. 68

Strelnica, mestský barak v Malých
kasárňach

Vojenská správa budov č. 69

Dôstojnícka jedáleň, vojenské obytné domy

Vojenská správa budov č. 70
v Sečovciach

Barakový tábor, prenajaté objekty
obsadené pre náhradnú koruhvu
Jazdeckého pluku 10

Vojenská správa budov č. 71 vo
Vranove

Barakový tábor

Vojenská správa budov č. 72
v Trebišove

Hraničiarske kasárne
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9. 2 Stavebné akcie po roku 1925
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad stavebných akcií, ktoré sa uskutočnili po roku 1925. Teda
v období, keď boli zrušené Zemské vojenské veliteľstvo v Užhorode, a Košice sa stali novým sídlom
Zemského stavebného riaditeľstva. Tabuľka prináša informácie o konkrétnych lokalitách, jednotlivých
vojenských objektoch, rokoch, keď sa stavebné akcie uskutočňovali a termínoch odovzdania vojenských
objektov do užívania. Tabuľka poskytuje prehľad stavebných akcií uskutočnených v mestách ležiacich
v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice, a to: Košice, Krompachy, Michalovce,
Humenné, Veľký Ruskov, Prešov, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Sečovce, Jelšava, Sabinov, Rimavská
Sobota, Poprad, Trebišov, Betliar, Tatranské Matliare, Podolínec, Rožňava, Jarovnice, Spišská Nová
Ves, Levoča, Tornaľa, Krivá pri Chuste, Nový Smokovec, Kamenica nad Cirochou a mestá nachádzajúce
sa v Zakarpatskej Ukrajine – Mukačevo, Užhorod, Horjany, Chust a Rachov.
Lokalita

Objekt

Rok stavby

Letisko – Železný hangár Pýcha I, dva prenosné sklady, cesta z rajónu
letky k východu na cestnú komunikáciu

1926

Automobilové garáže

1924

1927
1927

Vojenské letisko, novostavby barakov

265

Košice

Odovzdanie do
užívania

Húfnicové kasárne a Kasárne slobody266

1927

Mestské kasárne légií, pechoty a Malé delostrelecké kasárne

1927

Letecké polopermanentné kasárne pre Letku 7267

1927

Skúšobná strelnica na nastreľovanie guľometov na vojenskom letisku

1928

Stavba kasární pre Letku 7

1928

Ohrievareň vody a olejov na letisku

1928

Podzemný bezpečnostný sklad

1928

December 1928
December 1928

265	Vojenské letisko v Košiciach bolo 3. decembra rozšírené vyvlastnením susedných pozemkov, ktoré prevzala vojenská správa
do užívania. Koncom roka 1927 bolo na rozkaz Zemského vojenského veliteľstva mužstvo 7. letky presťahované do novostavby
barakov na letisku. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
266	Keďže mesto Košice, ako majiteľ Húfnicových kasární a Kasární slobody ich neudržiavalo v používateľnom stave, prikročila
vojenská správa k opravám sama, na účet mesta. V Húfnicových kasárňach boli opravované krytiny na všetkých strechách,
znovuzriadili sa záchody a sprchy /kúpeľne/ v budove mužstva, všetky stajne v oboch kasárňach, vymenila sa väčšia časť
okien, dverí, podláh, robili nátery drevených častí, všetky miestnosti boli vymaľované, prerobené boli aj schody a vykonané
aj ďalšie udržiavacie práce. Pred vykonaním rekonštrukčných prác a opráv boli kasárne svojím stavom takmer nepoužiteľné.
Jednotlivé miestnosti boli ihneď po skončení prác odovzdané útvaru. Z rovnakého dôvodu boli opravované aj Mestské kasárne
légií, pechoty a Malé delostrelecké kasárne v Košiciach. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
267	Dňa 22. augusta 1927 sa začalo pracovať na stavbe Leteckých polopermanentných kasární pre Letku 7 v Košiciach. Stavba
bola zadaná firme A. Novák v Košiciach a na celú stavbu dohliadal vojenský stavbyvedúci J. Nadravy. Celkový stavebný náklad
bol schválený vo výške 1 048 700 Kč. Situovanie stavieb bolo zvolené s ohľadom na polohu k svetovým stranám, vzájomnej
spojitosti objektov, požiadavkám miesta na pristávanie lietadiel, prehľadu letiska z kancelárie veliteľa a možnosti zvláštneho
prístupu k obytným domov vojenských gážistov. Všetky stavby boli prízemné, okrem kancelárie veliteľa a pivnice v kuchynskej
budove. Obytná budova pre mužstvo obsahovala dva objekty, v ktorých sa nachádzali záchody, umyvárne a spojovacia chodba,
jeden objekt, ktorý obsahoval tri rôzne veľké miestnosti pre mužstvo. Toto rozmiestnenie malo slúžiť z dôvodu účelného
obsadenia miestností pri rôznom stave mužstva. Druhý objekt obsahoval dve miestnosti pre mužstvo, jednu miestnosť pre
dvoch rotmajstrov, ošetrovňu, hasičský sklad, technický a rotný sklad. Kancelárska budova bola sčasti prízemná a sčasti
jednoposchodová. Kuchynská budova bola prízemná s pivničnými priestormi. V budove sa nachádzala kuchyňa s krbom pre
100 mužov s priľahlou umyvárňou pre riad, so skladom viktuálií, jedáleň pre 50 mužov, miestnosť s 8 sprchami s priľahlou
šatňou. Budova dielní a strážnice bola rovnako prízemná. Nachádzali sa tu zbrojnícka dielňa, kováčska, zámočnícka, krajčírska,
obuvnícka a tesárska dielňa. Potrebná bola aj úprava dvora a ciest. Časť projektovaných stavieb bola navrhnutá na mieste
provizórnych stavieb – benzínový sklad s obytným barakom pre mužstvo. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo
Košice, šk. 1, inv. č. 21. Stavebné akcie. Protokol – posudzovanie hotového stavebného návrhu na výstavbu polopermanentných
kasární pre Letku 7 Leteckého pluku 3 v Barci. Rozpočet.
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Košice

Studňa s čerpacou stanicou

1928

Oprava mestských objektov

1929

Prenosné garáže

1929

Muničné sklady – dostali pomenovanie Detašované správne oddelenie
Divíznej zbrojnice 12 v Užhorode

1930

Barakový tábor v Skladnej ulici, stavba remisy pre vozy v Peštianskej
ulici268

1930

16. január 1931

Novostavba obytného domu pre vojenských gážistov na Kadetnej ulici

Krompachy

Michalovce

Výťahy na elektrický pohon v Divíznom proviantnom sklade 11

1931

Adaptačné práce v kasárňach a stavby kôlní na augmentačné zásoby
vozidiel

1933

Práce na regulácii potoka Myslavky

1936

Prístavba Divíznej nemocnice 11269

Júl 1936

Úprava vozovky ku skladu Pešieho pluku 14270

September
1936

Kasárne pre jeden poľný prápor pechoty

1926

Činžovné domy

1926

Zbrojný sklad

1926

I. úsek polopermanentných kasární272

1927

I. úsek polopermanentných kasární Pešieho pluku 20

1928

271

5. september
1930

December 1936

1929

I. úsek kasární

268	V barakovom tábore na Skladnej ulici v Košiciach bola tiež remisa pre vozy Pešieho pluku 32. Barak bol vo veľmi zlom
stave a stajňa stála jednou svojou polovicou na prenajatom pozemku, vrátenia ktorého sa majiteľ dožadoval. 21. mája sa
začalo so stavbou novej remisy pre vozy na erárnom pozemku na Peštianskej ulici. Všetky práce uskutočnila firma A. Novák,
staviteľ v Košiciach. Stavba bola murovaná, prízemná, s prácami sa skončilo 9. augusta a kolaudácia prebehla 29. augusta. 5.
septembra 1930 bola odovzdaná útvaru. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
269	Potreba rozšírenia prístavby Divíznej nemocnice 11 sa silne pociťovala už od prevratu, keďže stav nemocnice nevyhovoval
a nepostačoval pre umiestnenie chorých a pre ubytovanie zdravotnej roty. Rovnako nedostačujúci bol aj počet menších izieb
určených pre vojenských gážistov i členov ich rodín, preto museli byť často ponechaní v domácej starostlivosti, napriek tomu,
že ich stav vyžadoval stály lekársky dohľad. V rámci plánovaného rozšírenia nemocnice sa zamýšľalo s prístavbou jedného
krídla. To si však vyžadovalo zbúranie niektorých objektov, a to kúpeľne so spojovacou chodbou a kôlne. Spomínaná prístavba
bola projektovaná ako trojposchodová budova, v prízemí budovy boli projektované kúpeľne a miestnosti zubnej ambulancie,
ktorá bola dovtedy núdzovo umiestnená pri hlavnom vchode. Prvé a druhé poschodie boli vyhradené pre ubytovanie zdravotnej
roty. Do zubnej ambulancie a do bytu chirurga sa mal postaviť aj zvláštny vchod z ulice. Do zubnej ambulancie a kuchyne bol
zavedený aj plyn. Elektrické osvetlenie bolo v miestnostiach vo forme telies na závesoch, na chodbách stropné telesá. VHA
Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 13, inv. č. 139. Stavebné akcie.
270	Peší pluk 14, vojskové teleso pechoty. Pluk vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci premenovaním 67. pešieho
pluku domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Košiciach (Šarišské
kasárne), od septembra 1925 v Prešove (Kasárne J. J. z Brandýsa) a od septembra 1933 v Košiciach (Šarišské kasárne).
Podliehalo veliteľstvu 22. pešej brigády, od októbra 1920 veliteľstvu 21. pešej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 11. pešej
divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, pomocnou rotou, technickou
rotou a plukovnou hudbou v Košiciach, od septembra 1925 v Prešove a od septembra 1933 v Košiciach, I. peší prápor, II. peší
prápor, III. peší prápor, náhradný prápor a rota doprovodných zbraní v Košiciach. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci
Republiky československé 1920 – 1938, s. 490.
271	Začiatkom roka 1926 zasadala aj komisia v Michalovciach, ktorá rozhodovala o voľbe staveniska pre odbočku Divízneho
proviantného skladu 12. Do úvahy prichádzali štyri miesta, kde by sa odbočka mohla vybudovať. VHA Bratislava, f. Zemské
stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 1, inv. č. 14. Stavebné akcie. Komisionálny protokol z 9. februára 1926.
272	Dňa 14. októbra sa začalo pracovať na stavbe I. úseku polopermanentných kasární v Michalovciach. Stavba tohto úseku
pozostávala z dvoch obytných dvojbarakov pre mužstvo, z budovy strážnice a väznice, z kancelárskeho baraku poľných rôt,
z kancelárskeho baraku veliteľstva pluku, z kuchyne mužstva, z domku pre hydrofor a domu pre čistiacu stanicu. Budovy
boli prízemné. Zadanie prác bolo určené podnikateľskej firme R. Frič, staviteľ v Bratislave. Podľa uzatvorenej zmluvy mal
podnikateľ dokončiť stavbu do 6 mesiacov, ale z dôvodu silných mrazov sa 30. novembra stavebné práce zastavili a pokračovať
sa malo na jar nasledujúceho roka. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Michalovce

Výstavba kasární Pešieho pluku 20, II. úsek

1929

Prízemná polopermanentná budova augmentačného skladu

1929

Výstavba augmentačného skladu XVII. v Štefánikových kasárňach

1930

Pokračovanie výstavby kasární Pešieho pluku 20, III. úsek

1. jún 1931

III. úsek Štefánikových kasární

1932

28. júl 1932

IV. úsek kasární – jeden dvojbarak pre mužstvo, kuchyňa pre mužstvo,
jedáleň, augmentačná remisa pre vozy, budova dielní a kancelársky
barak pre náhradný prápor Pešieho pluku 20

1932

22. december
1932

Štefánikove kasárne273 – zvláštna budova, v ktorej okrem vojenského
zátišia bolo umiestnené aj vojenské kino, ktoré malo slúžiť na
poučenie a vzdelávanie vojakov

1933

Stavba vojenského zátišia Pešieho pluku 20

1934

22. december
1934

Dokončená stavba vojenského zátišia Pešieho pluku 20 v Šarišských
kasárňach

1935

22. december
1934

Činžovné domy

1926

3. september
1930

Dostavba kasární pre jeden poľný prápor274

Humenné

2 domy a 10 bytov pre dôstojníkov a 4 byty pre rotmajstrov

1926

Obytná budova pre rotmajstrov

1927

Vonkajšia kanalizácia pre kasárne a obytné domy vojenských gážistov

1929

Kasárne pechoty, zriadenie novej čerpacej vodnej stanice

1931

Stavba čerpacej vodnej stanice v Kasárňach pechoty

1932

28. apríl 1927

22. júl 1932

Letisko

275

Stavba stajne pre kone a kuchyne pre mužstvo

November 1933

Stavba kuchyne pre mužstvo a stajne pre kone

1934

21. november
1934

Stavba kuchyne pre mužstvo a stajne pre kone

1935

21. november
1935

273	Štefánikove kasárne v Michalovciach boli dosť vzdialené od centra mesta, a preto sa vojenská správa rozhodla postaviť
v kasárňach zvláštnu budovu, v ktorej okrem vojenského zátišia bolo umiestnené aj vojenské kino, ktoré malo slúžiť na
poučenie a vzdelávanie vojakov. So stavbou sa začalo v októbri pod vedením Voslaře, a to firma E. Jančarík ml., staviteľ
v Turčianskom Martine. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
274	Začiatkom tohto roka boli dostavané v Humennom kasárne pre jeden poľný prápor pechoty a II/20 poľný prápor sa presťahoval
zo svojich dovtedajších posádok Strážskeho a Medzilaboriec 16. januára 1926 do novej posádky, takže Peší pluk 20 bol potom
ubytovaný a dislokovaný nasledujúcim spôsobom: Veliteľ pluku, poľná rota, technická, I. a II. poľný prápor a náhradný
prápor bol ubytovaný v barakovom tábore v Michalovciach. Zbrojný sklad pluku v Michalovciach v blízkosti Andrássyho ulice
v prenajatej budove. II. poľný prápor v kasárňach v Humennom, kde bolo ubytovanie všestranne vyhovujúce. VHA Bratislava,
f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
275	Vo výcvikovom tábore v Humennom bolo potrebné zriadiť aj komunikáciu a letisko. Problém bol v tom, že hranice tábora
ležali na území navrhovanej strelnice v obci Valaškovce. Časť pozemkov veľkostatkára Sztáraya bola prepustená záborom
a s ostatnými urbariálnymi obcami sa rokovalo o kolonizácií. Cieľová plocha D siahala až k najvyšším bodom Vihorlatu
a na južných svahoch sa nemalo cvičiť ani strieľať, stačilo tu uzatvoriť 3-km široký pás lesných pozemkov, ktoré z väčšej
časti patrili veľkostatkárovi Sztárayovi v Michalovciach. Okrem neho boli vlastníkmi viaceré urbariálne obce. Pri rokovaní
o kolonizácii obyvateľov z Valaškoviec sa ponúkali predovšetkým roľnícke pozemky v Adidovciach, Nedašovciach, Vyšnom
Hrušove, Chlmci, Jasenove, Moškovci, Ptičom a Porubciach. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 6, inv.
č. 81. Stavebné akcie. Výsledok prieskumu cvičných priestorov.
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Humenné

Projektovaná nová verejná nemocnica pri kasárňach276

1935

Veľký
Ruskov

Školiaca strelnica pre trebišovskú posádku

17. jún 1934

Šarišské kasárne, jedna budova pre mužstvo a štyri erárne budovy277

1926

Priestory Mestských kasární

1926

Budova č. V. Šarišských kasární

Jún 1927

Strážnica a väznica v Šarišských kasárňach

1927

Zriadenie kanalizácie, vodovodu, s úpravou ciest a zoradísk
v Šarišských kasárňach

1928

Dostavba budovy II. v Šarišských kasárňach

1929

Stavba štyroch železobetónových garáží pre autá v Šarišských
kasárňach

1929

Opravy starých drevených barakov so stavbou obytného domu pre
vojenských gážistov

1930

Garáže

1930

Oprava jazdeckých kasární Veľkých delostreleckých kasární

1930

Oprava Masarykových kasární

1930

Generálna oprava južného baraku v Jiskrových kasárňach

1931

Bezpečnostný sklad pohonných hmôt v Šarišských kasárňach

1931

Prešov

6. december 1934

Október 1928

1. mája 1931

I. úsek delostreleckých kasární
Podzemný sklad pohonných hmôt pre vozidlá Autoroty 11

1932

Masarykove kasárne, opravy

1932

Adaptačné práce v kasárňach a stavby kôlní na augmentačné zásoby
vozidiel

1933

278

276	Verejná nemocnica pri kasárňach sa mala stavať na parcelách číslo 1187 a 1188 na južnom okraji obce. Pozemok mala
venovať obec. Vlastníkom pozemkov bol gréckokatolícky farský úrad a obec chcela predmetné pozemky získať vyvlastnením.
Stavenisko bolo schválené krajským úradom, preto bolo nutné čo najskôr zakročiť, aby v blízkosti kasární nebola postavená
všeobecná nemocnica. Všeobecná nemocnica mala tiež tuberkulózne a infekčné oddelenie. Prípadné alternatívne situovanie
nemocnice pripadalo na parcely č. 1450, 1461 a 1463. Napriek tomu, že by bolo toto miesto oveľa vhodnejším, nakoniec
bolo zamietnuté. Ing. Jakubovič uviedol ako dôvod príliš kopcovitý terén, ďalej že by z projektovaného vodovodu nemohla
byť dodávaná voda do tejto nemocnice. Ani prvý ani druhý z dôvodov nebol podložený, vodovod sa totiž mal nachádzať na
Kalvárii. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 8, inv. č. 113. Stavebné akcie. Sprievodná správa.
277	V Prešove sa nachádzal v dosť zlej situácii, čo sa týka ubytovania, Telegrafný prápor č. 4. Pre jeho ubytovanie boli určené
Šarišské kasárne, z ktorých však bola vybudovaná len jedna budova pre mužstvo a 4 erárne budovy. Nebola tam ešte vybudovaná
kanalizácia ani vodovod, kasárne nemali žiadne oplotenie, cez nádvorie a cvičisko voľne prechádzali civilisti a na trávnikoch
sa pásol dobytok. V prízemí objektov pre mužstvo bola ubytovaná aj 7/202 horská delostrelecká batéria. Pre telegrafný sklad
zemského vojenského veliteľstva a augmentačný sklad Telegrafného práporu 4 boli určené priestory Mestských kasární.
Poľné telegrafné útvary, ktoré boli postavené pre záverečné cvičenia Telegrafného práporu 4, odišli v auguste za starej
trnavskej posádky do manévrovacích priestorov, no po skončení cvičení sa vrátili do Prešova. VHA Bratislava, f. Zemské
stavebné veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
278	Autorota 11=Automobilová rota 11, vojskové teleso automobilového vojska, od septembra 1933 delostrelectva. Rota vznikla
nanovo 25. februára 1921 na základe výnosu MNO čj. 467001-aut.1921. Nachádzala sa v Košiciach (Zbrojnica). V mobilizačných
a vo veciach automobilového zabezpečenia podliehala veliteľstvu 11. divízie, v ostatných veciach veliteľstvu Automobilového
práporu 3 a od októbra 1935 veliteľstvu Automobilového práporu 4. Súčasťou roty boli veliteľstvo s pomocným družstvom,
dopravná čata, technická čata a Veliteľstvo evidencie motorových vozidiel v Košiciach (do januára 1937). Od októbra 1936 rota
podliehala veliteľstvu Automobilového práporu 4. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938,
s. 33.
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Prešov

Stavba garáže Telegrafného práporu 4279

1935

Stavba objektu č. III. v Štefánikových kasárňach

1936

Rekonštrukcia elektrického vedenia v Kasárňach Jána Jiskru
z Brandýsa280

1937

Delostrelecké kasárne

1926

Stavba obytného domu pre vojenských gážistov z losovej akcie

1930

Delostrelecký sklad Delostreleckého pluku 112 – pozostával
z augmentačného skladu, dvoch remís pre delá a vozy a strážnice

1932

Polopermanentné kasárne – jednoposchodový dvojbarak pre mužstvo,
jedna budova kuchyne pre celý stav pluku s príslušnými jedálňami,
stajne pre dve eskadróny, dve otvorené jazdiarne s príslušnými
vnútornými komunikáciami

1932

I. úsek kasární

1933

Stavba I. etapy Jazdeckých kasární

1934

281

Mukačevo

Liptovský
Mikuláš

18. – 19.
december 1936

14. jún 1934

II. etapa Jazdeckých kasární
II. a III. etapa Jazdeckých kasární

1935

Pokračovanie v stavbe III. etapy Jazdeckých kasární

1936

Prípravné práce na stavbe krytej jazdiarne

1936

Novostavba stajní v Malých kasárňach

1936

Vojenské obytné domy – kanalizácia a vodovod

1936

Domy pre gážistov – zriadené žumpové kanalizácie a vybudovaný
vlastný vodovod

1936

Považské kasárne

1927

Stavba skladu horľavín v Zdravotníckom sklade 3

1928

Považské kasárne, oplotenie, úprava zoradiska a dvora282

1928

Klingerova továreň

1928

279	Telegrafný prápor 4 vznikol 15. augusta 1926 na základe výnosu MNO čj.4719.oddel.1926. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo
v Prešove (Župné kasárne), v odborných veciach podliehalo 21. oddeleniu (telegrafnému) MNO a od januára 1927 Druhému
oddeleniu (telegrafnému) 4. odboru MNO, v ostatných veciach Zemskému vojenskému veliteľstvu v Košiciach a od januára
1937 veliteľstvu Druhého zboru. Súčasťou práporu boli veliteľstvo práporu s hospodárskou správou, technickou správou
a pomocnou čatou, rôznym počtom telefónnych, telegrafných a rádiotelegrafných rôt a náhradnou rotou. FIDLER, J. et al.
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 624.
280	Na rok 1937 bola naplánovaná rekonštrukcia elektrického vedenia v Kasárňach Jána Jiskru z Brandýsa v Prešove. Tá bola
potrebná z dôvodu, že dovtedajší rozvod bol jednofázový a vlastná inštalácia nevyhovovala predpisom ESČ (Elektrotechnický
svaz český). Rekonštrukcia prebehla v dvoch etapách. Z dôvodu ochrany objektov proti leteckým útokom bola navrhnutá
regulácia všetkých svetiel autotransformátorov. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 16, inv. č. 151.
Stavebné akcie. Protokol z 1. februára 1937. Kolaudačný protokol z 11. decembra 1937.
281	Delostrelecký pluk 112, vojskové teleso delostrelectva. Pluk vznikol 1. januára 1923 premenovaním z Hrubého delostreleckého
pluku 112 na základe výnosu MNO čj. 540560-delostr.1922. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Mukačeve (Malé kasárne).
Podliehalo veliteľstvu 12. poľnej delostreleckej brigády a od decembra 1938 veliteľstvu delostrelectva 6. zboru. Súčasťou
pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou a spojovacou čatou, tri delostrelecké batérie
a náhradná batéria. Všetky jednotky boli umiestnené spolu s veliteľstvom pluku. V januári 1926 bol pluk zreorganizovaný
a jeho súčasťou sa stali veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, spojovacou čatou a pomocnou čatou,
I. oddiel, II. oddiel, náhradná batéria a náhradný oddiel. Všetky jednotky boli umiestnené s veliteľstvom pluku. FIDLER, J. et
al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 129.
282	S prácami sa začalo 10. októbra 1928. Vzhľadom na to, že posádka v Liptovskom Mikuláši bola podľa rozhodnutia Ministerstva
národnej obrany pridelená k Zemskému vojenskému veliteľstvu Bratislava, boli odovzdané tieto nedokončené práce na
stavbách Zemskému vojenskému stavebnému riaditeľstvu v Bratislave aj s vojenským stavbyvedúcim, ktorý tieto práce
dokončoval. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Letisko pre civilnú leteckú dopravu

1927

Výstavba odbočky Divízneho proviantného skladu 12

1929
December 1929

I. obilný sklad, II. obilný sklad, kôlňa

Užhorod

Župné kasárne – sklad pre zákopový materiál 12. pešej divízie

1929

Stavba obytného domu pre vojenských gážistov z losovej akcie

1930

Dva sklady odbočky divízneho proviantného skladu v Užhorode – sklad
múky a sklad konzerv, kávy a podobných artiklov

1930

Dokončená rekonštrukcia skladu pohonných hmôt Autoroty 12283
v Mestských kasárňach

1932

Opravená Divízna nemocnica 12

1932

Administratívna budova a garáž pre dve autá s dielňami pre Divízny
proviantný sklad 12

1932

Dokončená stavba administratívnej budovy a autogaráže s dielňami
Proviantného skladu 12

1933

Stavba augmentačných budov pre Delostrelecký pluk 12284

1934

Pokračovanie stavby augmentačného skladu a remisy Delostreleckého
1935
pluku 12

Horjany

Bardejov
Sečovce

Kasárne285

1927

I. úsek vojenských objektov, divíznych muničných skladov

1928

Stavba I. úseku divíznych muničných skladov

1929

II. úsek muničných skladov – prízemný sklad rakiet, ochranný kryt
a cisterna pri sklade trhavín

1929

Vybudovanie cestnej spojky odbočujúcej zo štátnej cesty Košice –
Jablonica v Dravcoch smerom na východnú kvótu 134

1929

Obytný dom pre dôstojníkov

1926

1. október 1935

September 1929

August 1927
Jún 1927

Obytný dom pre rotmajstrov

1934

Zrušenie barakového tábora

283	
Autorota 12=Automobilová rota 12, vojskové teleso automobilového vojska, od septembra 1933 delostrelectva. Rota
vznikla nanovo 25. februára 1921 na základe výnosu MNO čj. 467001-aut.1921. Nachádzala sa v Užhorode (Mestské kasárne),
v mobilizačných veciach a v záležitostiach automobilového zabezpečenia podliehala veliteľstvu 12. divízie , v ostatných
veciach veliteľstvu Automobilového práporu 3 a od októbra 1935 veliteľstvu Automobilového práporu 4. Súčasťou roty boli
veliteľstvo s pomocným družstvom, dopravná čata, technická čata a Veliteľstvo evidencie motorových vozidiel v Užhorode.
Od októbra 1936 rota podliehala veliteľstvu Automobilového práporu 4. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 33-34.
284	Delostrelecký pluk 12, vojskové teleso delostrelectva – pluk vznikol 1. januára 1923 premenovaním Ľahkého delostreleckého
pluku 12 na základe výnosu MNO čj. 540560-delostr.1922. Veliteľstvo pluku sa nachádzalo v Užhorode (Delostrelecké kasárne),
podliehalo veliteľstvu 12. poľnej delostreleckej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 12. pešej divízie. Súčasťou pluku
boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou a spojovacou čatou (od septembra 1933 batériou), I.
delostrelecký oddiel, II. delostrelecký oddiel, III. delostrelecký oddiel, náhradná batéria, náhradný oddiel, Asanačná rota 12.
Všetky podriadené jednotky boli umiestnené spolu s veliteľstvom pluku, s výnimkou III. delostreleckého oddielu, ktorý bol
od septembra 1936 umiestnený vo Vranove nad Topľou (barakový tábor). FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 122.
285	V tomto roku boli zistené aj značné ubytovacie nedostatky delostreleckého tábora v katastri obce Horjany, kde bol ubytovaný
Delostrelecký pluk 12. Ubikácie pre mužstvo ani stajne pre kone neboli v dobrom stave. Po preskúmaní sa zistilo, že drevené
baraky mali do budúcna životnosť maximálne 2 – 3 roky. V zime boli veľmi studené a vlhké, nedali sa ani dostatočne vykúriť
a všade sa nachádzali ploštice. Problémom bol aj v blízkosti sa nachádzajúci cintorín, na ktorom bolo počas prvej svetovej
vojny pochovaných 20 000 osôb, ktoré zomreli na škvrnitý týfus a choleru. Tieto nepriaznivé podmienky mali vplyv na celkový
výcvik a službu pluku, z čoho vyplývalo, že bolo nutné pristúpiť k stavbe nových kasární. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné
riaditeľstvo Košice, šk. 3, inv. č. 35. Organizačné a dislokačné zmeny.
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Jelšava

Sabinov

Oprava Štefánikových kasární286

Október 1927

Stavba polopermanentných kasární287

1930

Dokončenie stavby Štefánikových kasární

1931

Obytný dom pre gážistov z losovej akcie

1931

Dokončená stavba obytných domov pre vojenských gážistov

1932

Generálne projekty na prístavbu kasární pre poľný prápor Horského
pešieho pluku 4288 v Rožňave289

1933

Stavba budovy dôstojníckej jedálne a prístavba vedľajších ubytovacích
jednotiek pri Masarykových kasárňach pre I./202. delostrelecký oddiel

1934

Úprava kasárni pre jeden oddiel Delostreleckého pluku 202 – prístavba
stajní a kováčskej dielne

1934

Stavba dôstojníckej jedálne pre dôstojnícky zbor posádky

1935

Prístavba stajní pre Delostrelecký oddiel pluku 202

1935

Oprava Kasární Jána Jiskru z Brandýsa

1927

Prístavba dielní pre Cyklistický prápor 4290

1934

Garáže a dielne

1934

15. september
1932

286	Opravy Štefánikových kasární v Jelšave vykonávala firma J. Gérec od 16. októbra 1926. Kasárne boli majetkom obce, avšak
vojsko ich malo v bezplatnom užívaní, z toho dôvodu udržiavacie práce realizovala vojenská správa na vlastné náklady. Keďže
kasárne sa nachádzali vo veľmi zanedbanom stave, bolo nutné vykonať veľmi dôkladné opravy. Do konca októbra 1927 boli
dokončené všetky práce a miestnosti boli postupne po vykonaní opráv jednotlivo odovzdané útvaru. VHA Bratislava, f. Zemské
vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
287	V rožňavskej posádke sa začalo s prácami na novostavbe kasární pre delostrelecký oddiel číslo 261. Nastalo tu aj určité
zlepšenie ubytovacích a zdravotných pomerov po premiestnení technickej roty do Jelšavy. Pozemky pre kasárne boli prevzaté
od veľkostatkára Rákociho. Pozemok ležal južne od Rožňavy, 1 500 m od Silickej planiny a rovnako od pozemku pani Vargovej.
Pozemky pani Vargovej boli síce výhodnejšie situované a čiastočne maskované záhradami, ak by sa nepriateľské vojská dostali
na severný okraj Silickej planiny a došlo by k ostreľovaniu ťažkými guľometmi, avšak dali by sa získať len vyvlastnením, čo by
znamenalo zdĺhavý proces. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 4, inv. č. 49. Stavebné akcie. Sprievodná
správa. Komisionálny protokol zo 16. apríla 1929.
288	Horský peší pluk 4, vojskové teleso pechoty. Pluk vznikol 15. januára 1920 premenovaním z 28. streleckého pluku domáceho
vojska v rámci unifikácie brannej moci na základe výnosu MNO čj. 50786-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Písku
(Štefánikove kasárne), od apríla 1920 v Prešove (Župné kasárne) a od októbra 1933 v Jelšave (barakový tábor). Podliehalo
veliteľstvu Druhej horskej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 11. pešej divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo s hospodárskou
správou a pomocnou rotou v Písku a od apríla 1920 v Prešove, I. prápor, II. prápor, III. prápor a náhradný prápor v Písku. Pri
reorganizácii pluku v januári 1921 v dôsledku osamostatnenia jednotlivých práporov tvorili pluk veliteľstvo s pomocným
družstvom v Prešove, Horský prápor 10, Horský prápor 11 a Horský prápor 12. Po zrušení samostatnosti jednotlivých práporov
pri reorganizácii v septembri 1933 bol pluk tvorený veliteľstvom s hospodárskou správou, technickou správou, technickou
rotou a pomocnou rotou v Prešove a od októbra 1933 v Jelšave, I. práporom, II. práporom, III. práporom, rotou doprovodných
zbraní v Jelšave a náhradným práporom v Prešove, od októbra 1933 v Jelšave. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 262.
289	Dovtedy kasárne pozostávali z jednej obytnej budovy pre mužstvo, dvoch kancelárií veliteľov rôt, dvoch rotných skladov,
záchodov a umyvární, budovy stajní, remisy pre vozy, troch zvláštne upravených skladových miestností, provizórnej kuchyne,
čerpacej stanice a provizórnej podkovárne. Čerpacia stanica a kanalizácia boli zriadené tak, aby sa na ne mohli pripojiť aj nové
objekty. Bol tu však nedostatok ubytovacích priestorov pre mužstvo, preto bolo nutné postaviť ďalšiu budovu mužstva.
	VHA Bratislava, f. ZSR Košice, šk. 6, inv. 81. Stavebné akcie. Jelšava, prístavba stajní, kováčskej dielne a stavebné úpravy
v Štefánikových kasárňach pre I. oddiel pluku 202 – generálny projekt. Správa o komisionálnom skúmaní za účelom prístavby
stajní a ostatných ubytovacích potrieb pre I. oddiel Delostreleckého pluku 202. Správa o komisionálnom skúmaní za účelom
výstavby kasární pre jeden poľný prápor Horského pešieho pluku 4.
290	Cyklistický prápor 4 vznikol nanovo 15. septembra 1933 na základe výnosu MNO čj. 1865/Dôv.-hl. št./1.oddel.1933. Veliteľstvo
práporu sa nachádzalo v Sabinove (Kasárne J. J. z Brandýsa) a od septembra 1936 v meste Louny (Nové kasárne). Podliehalo
veliteľstvu 11. divízie, od septembra 1936 veliteľstvu 1. divízie a od januára 1938 veliteľstvu 1. motomechanizovanej brigády.
Súčasťou práporu boli veliteľstvo s hospodárskou správou, technickou správou a pomocnou čatou, tri cyklistické roty,
guľometná rota, technická rota, rota doprovodných zbraní, rota veľkých guľometov proti lietadlám a náhradná rota. Všetky
jednotky boli umiestnené spolu s veliteľstvom práporu, okrem náhradnej roty. Od mesta Sabinov dostal prápor jazdeckú
štandardu so stuhami. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 79.
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Sabinov

Oprava vnútornej kanalizácie v Kasárňach Jána Jiskru z Brandýsa291

1936

Stavba I. úseku polopermanentných kasární Pešieho pluku 45

1926 – 1927

II. úsek kasární Pešieho pluku 45

1928

Jeden ubytovací dvojbarak pre mužstvo292

1928 –
kolaudácia

1927

1928

Stavba III. úseku kasární Pešieho pluku 45 – stavba jednoposchodového
augmentačného skladu, úprava manipulačného dvora a príslušného
1929
oplotenia

Chust

Stavba obytného domu pre vojenských gážistov z losovej akcie

1930

Oprava vicinálnej cesty Radvanka – Ciganovce pri Užhorode

1930

Výstavba budovy dôstojníckej jedálne na pozemku prenajatom od
Riaditeľstva štátnych lesov a statkov

1933

Stavba stajňovej budovy vo vnútri Podkarpatských kasárni

1933

Dostavba Podkarpatských kasární Pešieho pluku 45 tzv. „Rumunského“ 1935

Rimavská
Sobota

Pokračovanie s dostavbou Podkarpatských kasární pre Peší pluk 45293

1936

Dostavba vodovodu a čerpacej stanice v Podkarpatských kasárňach

1936

Dostavba školiacej strelnice pre Peší pluk 45 „Rumunský“

1936

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa

1928

Získaný sklad podľa ubytovacieho zákona

1930

Stajňa pre choré kone

1928

Sklad pre puškové strelivo v Daxnerových kasárňach

1928

Muničný sklad

1929

291	25. mája 1936 zasadala komisia ohľadom zistenia nutnosti zriadenia vodovodu a opravy vnútornej kanalizácie v Kasárňach
Jána Jiskru z Brandýsa, ktoré boli majetkom mesta. Komisia sa zhodla na tom, že zriadenie vodovodu aj opravy kanalizácie
sú nutné, a to hneď z viacerých dôvodov. V ošetrovni bolo nutné zriadiť umyváreň, domáci vodovod aj kanalizáciu. Zriadenie
vodovodu by zvýšilo aj požiarnu bezpečnosť. Stavebné náklady boli vyčíslené na sumu 17 700 Kč. VHA Bratislava, f. Zemské
stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 15, inv. č. 141. Stavebné akcie. Protokol z 25. mája 1936.
292	
Ministerstvo národnej obrany už v roku 1925 schválilo niektoré zmeny na zlepšenie stavieb, ako rozšírenie umyvární
v spojovacích chodbách, posunutie dverí chodieb, zväčšenie výšky obytných miestností mužstva, zníženie okenných parapetov,
izolovanie podláh. Budova augmentačného skladu bola jednoposchodová so železobetónovými trámovými stropmi. Podľa
výkazu miestností budova naturálnych bytov obsahovala šesť dvojizbových bytov s príslušenstvom na prízemí a I. poschodí,
jeden trojizbový byt, štyri jednoizbové byty s príslušenstvom pre rotmajstrov na prízemí a I. poschodí, jeden trojizbový byt,
štyri jednoizbové byty s príslušenstvom pre rotmajstrov na prízemí a I. poschodí, dve izby v podkroví pre troch slobodných
rotmajstrov. Ošetrovňa pre pluk so sprchami obsahovala miestnosti pre 27 chorých, izolačnú miestnosť pre 4 – 5 chorých,
miestnosť pre 12 spŕch, kotolňu. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 3, inv. č. 39. Stavebné akcie.
Protokoly o zostavení stavebného programu pre stavbu polopermanentných kasární – protokol z 2. novembra 1927, protokol
z 8. marca 1927. Protokol z 20. júna 1928 z rokovania o celkovej situácii definitívneho generálneho projektu novostavby kasární
Pešieho pluku č. 45 a určení poradia stavby objektov.
293	Peší pluk 45, vojskové teleso pechoty – pluk vznikol 1. októbra 1920 v rámci unifikácie brannej moci premenovaním 85. pešieho
pluku domáceho vojska na základe výnosu MNO čj. 5700-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Sevluši a od júla 1921
v Chuste (barakový tábor). Podliehalo veliteľstvu 24. pešej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 20. pešej divízie. Súčasťou
pluku boli veliteľstvo pluku s hospodárskou správou, technickou správou, pomocnou rotou, technickou rotou, plukovnou
hudbou v Sevluši a od júla 1921 v Chuste, I. peší prápor v Sevluši, od januára 1921 v Slatinských Doloch (Solotvyno) a od júna
1922 v Chuste, II. peší prápor v Jasine, od novembra 1926 v Poprade, od augusta 1928 v Chuste, od februára 1938 v Mukačeve
(Veľké kasárne), III. peší prápor v Chuste, od júna 1921 v Modrom Kameni, od septembra 1927 v Chuste a od septembra
1936 v Mukačeve, náhradný prápor v Sevluši, od júla 1921 v Chuste, rota doprovodných zbraní v Chuste. Na základe dekrétu
prezidenta republiky obdržal pluk 4. mája 1932 čestné meno „Rumunský“. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 502-503.
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Poprad

Trebišov

Betliar
Tatranské
Matliare

Podolínec

Kasárne pod Gerlachom – cesty, zoradisko

1928

Kasárne pod Gerlachom, pokračovanie v stavebných prácach

1929

Odbočke Divízneho proviantného skladu 11 – nová pekáreň, systém
Schmierer

1929

Prenájom dvoch stodôl slúžiacich ako sklad

1930

Novostavba kasární pre Delostrelecký pluk 202294 a muničný sklad

1934

Stavba II. úseku muničných skladov

1935

II. úsek muničných skladov

1936

Výstavba III. úseku Kasární hraničiarskeho práporu 10 – budova
augmentačného skladu, stajne pre choré kone, oplotenie celého
komplexu kasární

1928

III. úsek kasární Hraničiarskeho práporu 10

1929

Kasárne, budova veliteľstva295

1934

Dokončenie stavby školiacej strelnice pre Hraničiarsky prápor 10

1935

Budova veliteľstva Hraničiarskeho práporu 10

1935

Dokončené práce v II. etape Hraničiarskych kasární pre Hraničiarsky
prápor 10

1936

Oprava stajní, ubikácií mužstva a zriadená sála pre chorých

1929

Dva prenosné tábory

1929

24. august 1929

Prenosný barak – dva byty pre civilných zamestnancov a pre prechodné
1929
ubytovanie dôstojníkov
Vojenská správa prevzala do vlastníctva obytný dom bývalého
zmluvného stravovateľa

1931

Ošetrovňa pre chorých – okrem ordinačnej miestnosti s čakárňou
ešte tri miestnosti pre ľahko chorých, jedna miestnosť pre infekčné
ochorenia, miestnosť pre ošetrovateľov, sklad, kúpeľňa a záchod pre
ľahšie chorých a kúpeľňa so záchodom pre infekčné ochorenia

1929

Plynová komora, čiastočná prestavba kuchyne pre mužstvo

1929

Podjavorinské kasárne – premiestnenie vojenského kina296

1936

13. december
1929

294	Delostrelecký pluk 202, vojskové teleso delostrelectva. Pluk vznikol 1. januára 1923 premenovaním Horského delostreleckého
pluku 202 na základe výnosu MNO čj. 540560-delost.1922. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Prešove (Masarykove kasárne) a od
septembra 1935 v Kežmarku (Delostrelecké kasárne), podliehalo veliteľstvu 2. horskej brigády a od januára 1938 veliteľstvu
17. pešej divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo s hospodárskou správou, technickou správou, spojovacou čatou, spojovacou
batériou a pomocným družstvom v Prešove (Masarykove kasárne) a od septembra 1935 v Kežmarku (Delostrelecké kasárne), I.
oddiel v Prešove a od septembra 1935 v Kežmarku, II. oddiel v Prešove, od októbra 1924 v Štiavniku, od októbra 1927 v Kežmarku
(Delostrelecké kasárne) a od septembra 1935 v Jelšave (barakový tábor), pričom jedna batéria bola od októbra 1927 do júna
1928 dislokovaná v Hrabušiciach, III. oddiel počas svojej existencie od mája 1925 do septembra 1933 v Prešove, nový III. oddiel
od svojho vzniku v októbri 1935 v Kežmarku a od januára 1938 v Liptovskom Svätom Mikuláši (Tatranské kasárne), náhradná
batéria v Prešove, náhradný oddiel v Prešove a od septembra 1935 v Jelšave a od marca 1938 Asanačná rota 202. FIDLER, J. et
al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 132-133.
295	Ubytovanie vojska v Trebišove bolo veľmi stiesnené. Vojsko bolo ubytované v zámku Andrássyho, no majiteľ žiadal, aby
vojsko zámok opustilo, keďže toto ubytovanie malo byť len prechodné a trvalo to už od prevratu. Problém bol však v tom,
že permanentné kasárne neboli stále v plnom rozsahu hotové. Z týchto dôvodov sa vojenská správa rozhodla pre výstavbu
ďalšej budovy, a to budovy veliteľstva. Budova pozostávala z kancelárií práporu, dôstojníckej jedálne, ubikácií pomocnej roty,
ošetrovne, strážnice a väznice. Išlo o permanentnú dvojposchodovú budovu. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo
Košice, šk. 9. Kronika.
296	V Podjavorinských kasárňach v Podolínci došlo k premiestneniu vojenského kina. Budova obsahovala 438 sedadiel. Vchod
do hľadiska ako aj na balkón bol jednotným priestorným vestibulom, kde bol priestor aj na šatne a predajňu. Aj na I.
poschodí sa nachádzal vestibul. Na prízemí sa nachádzali splachovacie turecké záchody. Všetky miestnosti boli priamo
osvetlené a s možnosťou vetrania. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 14, inv. č. 140. Technická správa
k stavebnému návrhu. Protokoly zo 4. júla 1935 a 4. apríla 1936.
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Rožňava

Jarovnice298

Spišská
Nová Ves

Novostavba kasární pre Delostrelecký oddiel č. 261297

1929

Kasárne delostreleckého oddielu 261, I. úsek

1930

Stavba muničného skladu

1930

Dostavba kasární pre jeden prápor Horského pešieho pluku 4

1934

Adaptácie budov a rozšírenie kasární o dve kasárne mužstva
a budovu veliteľstva

1934

Pokračovanie v stavebných prácach na dostavbe kasární
poľného práporu Horského pešieho pluku 4

1935

Dokončené práce na dostavbe Kasární pre poľný prápor
Horského pešieho pluku 4

1936

Stavebné práce na dôstojníckej jedálni pre dôstojnícky zbor
posádky

1936

Opravy zámku

1929

Kasárne, sklad pre vozy

1929

Stavba leteckých kasární299

1934

Úprava letiska

1934

Výstavba augmentačného skladu pre Vozatajskú rotu 17300

15. apríl 1931

Pokračovanie s úpravou pristávacej plochy letiska pre II./3.
peruť

1935

Stavba benzínového skladu

1935

Dokončenie stavby hangáru

1935

Stavba III. úseku muničných skladov

1935

Stavba leteckých kasární pre II/3. peruť

1936

13. november
1931

297	Delostrelecký oddiel 261 vznikol 1. januára 1923 premenovaním Horského delostreleckého oddielu 261 na základe výnosu
MNO čj. 540560-delostr.1922. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Betliari (zámok), od mája 1931 v Rožňave (Štefánikove kasárne),
od septembra 1935 v Prešove (Staré kasárne). Podliehalo veliteľstvu 11. poľnej delostreleckej brigády a od januára 1938
veliteľstvu 11. pešej divízie. Súčasťou oddielu boli veliteľstvo s hospodárskou správou, technickou správou, pomocným
družstvom, spojovacím družstvom, 1. batérie v Betliari a od septembra 1935 v Prešove, 2. batérie vo Vlachove, od mája 1931
v Rožňave a od septembra 1935 v Prešove, 3. batérie v Rožňave a od septembra 1935 v Prešove, náhradná batéria v Košiciach
(Malé delostrelecké kasárne) a od septembra 1933 v Prešove (Staré kasárne). Na základe výnosu MNO čj. 97333/Taj.-hl.št./1.
oddel.1937 bol oddiel 15. januára 1938 zrušený. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 117.
298	V roku 1932 ubytovacie pomery v menších posádkach dobre ilustrovala jarovnická posádka, kde sa nachádzali roty horského
práporu 10, ktorá bola konečne tento rok zrušená. Majitelia zámku v Jarovniciach B. Rýdlo a A. Weiner, úradníci filiálky Tatra banky
v Prešove, neboli spokojní s ubytovaním vojska v ich objekte a žalobou vojenského eráru sa domáhali buď zvýšenia doterajšieho
nájomného plateného ako prechodné ubytovanie, alebo vysťahovania vojska. Vojenská správa súdny spor vo všetkých troch
inštanciách prehrala a pretože nechcela nájomné zvýšiť, snažila sa jarovnickú posádku zlikvidovať. VHA Bratislava, f. Zemské
vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9.
299	Kasárne sa mali postaviť na východnej strane letiska za hangárom. Budova veliteľstva bola situovaná pri vchode a pri voľbe
staveniska bolo nutné myslieť aj na prípadné rozšírenie letiska. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 6,
inv. č. 81. Stavebné akcie. Protokol z prerokovania zastavania letiska.
300	Vozatajská rota 17 vznikla 15. decembra 1920 na základe výnosu MNO čj. 57579-org.1920. Nachádzalo sa v Košiciach (Vozatajské
kasárne) a od januára 1921 v Spišskej Novej Vsi (Štefánikove kasárne). Vo veliteľských veciach podliehala rota veliteľstvu 2.
horskej brigády, v ostatných veciach veliteľstvu Vozatajského práporu 5. Zabezpečovala vozatajskú službu pre veliteľstvo
2. horskej brigády. Na základe výnosu MNO čj. 1865/Dôv.-hl.št./1.oddel.1933 bola rota 15. septembra 1933 premenovaná na
Vozatajskú eskadrónu 14. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 711. Vojenský historický
archív Bratislava, f. Vozatajský prápor 5.
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Generálna oprava všetkých vojenských objektov bývalej
núdzovej mestskej nemocnice

1930

Generálna oprava kasární

1931

Adaptačné práce v kasárňach a stavby kôlní pre augmentačné
zásoby vozidiel

1933

Tornaľa

Opravy vojenských barakov

1930

Krivá pri
Chuste

Prestavba výcvikového barakového tábora301

1935

Zbúranie starých barakov v barakovom tábore

1936

Rachov

Cesta Rachov – Dumeň, I. úsek

1936

Nový
Smokovec

Výstavba poľných príbytkov

1932

Opravy budov vojenských lesných podnikov303

1933

Opravy budov vojenských lesných podnikov

1935

Dokončená cesta do výcvikového tábora

1936

Levoča

302

Kamenica
nad Cirochou Dokončené práce na stavbe čerpacej stanice vo výcvikovom
tábore

6. jún 1935

1936
1936

Úprava letiska

December 1936

Stavba budovy pre mužstvo

301	Barakový výcvikový tábor v Krivej pri Chuste bol riešený ako ženijný tábor v blízkosti vody, aby vyhovoval potrebám výcviku
sústredených zákopníckych čiat, prípadne ženijnému práporu 12. Ženijný výcvik prebiehal predovšetkým v letnom období, no
v tomto prípade bol povolený výcvik až na 4 – 5 mesiacov. Z týchto dôvodov sa muselo uvažovať o takých stavbách, v ktorých by
sa dalo v chladnejších miestnostiach aj kúriť. Dovtedajší drevený barakový tábor bol už desať rokov nevyhovujúci a odporoval
stavebným požiadavkám, a to nielen po ubytovacej stránke, ale aj hygienickej. Kvôli tomu sa aj rozhodlo o celkovej prestavbe
tábora. V tomto roku bol postavený jeden murovaný barak, ktorý mal v letných mesiacoch slúžiť na ubytovanie vojska
a v zimných mesiacoch na uskladnenie ženijného materiálu. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 8, inv.
č. 113. Stavebné akcie. Komisionálny protokol z 30. júla 1935. Sprievodná správa k stavebnému návrhu.
302	Pracovalo sa aj na ceste Rachov – Dumeň, pričom so zameriavacími prácami sa začalo už v októbri 1935, avšak pre nepriaznivé
počasie v novembri neboli trasovacie a zameriavacie práce ukončené na celom úseku cesty. Dokončil sa len I. úsek. Na
výstavbe mali pracovať vojenskí zamestnanci v réžii vojenskej správy. So začatím stavebných prác sa zároveň pokračovalo
aj so zameriavaním II. úseku cesty. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 10, inv. č. 128. Stavebné akcie.
Sprievodná správa.
303	Na základe nariadenia MNO a na podklade obhliadky a zamerania z 23., 24., 25., a 26. októbra 1933 v Kamenici nad Cirochou
bol vypracovaný stavebný návrh na opravy budov vojenských lesných podnikov. Tieto lesné podniky boli prevzaté vojenskou
správou v roku 1932 po požiari a dovtedy sa tu neuskutočnili žiadne opravy, okrem krytiny a krovu. Všetky opravy budov
boli zadané verejnou súťažou. Pred začatím stavebných úprav sa museli vyprázdniť aj byty v hlavnej budove, ktoré využíval
nájomca dvora a dovtedajší správca Ing. Egyedy, ako aj byty v hospodárskych budovách, kde bol ubytovaný záhradník, a byty,
kde boli ubytovaní zamestnanci, nájomca dvora a praktikant. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 6, inv.
č. 81. Stavebné akcie. Sprievodná správa ku stavebnému návrhu.
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V roku 1934, 1935 a 1936 došlo k určitým zmenám v pomenovaní vojenských objektov a kasární. Zmeny
názvov boli vykonané na základe výnosov Ministerstva národnej obrany čj. 10.735 – IV/4 oddel. 1934
a 1684 – IV/4. oddel. 1935. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú údaje o jednotlivých posádkach
a nových názvoch vojenských objektov.
Nový názov objektu
Rok
Lokalita

Posádka Prešov

1934

1935

1936

Štefánikove kasárne,
Šarišské kasárne,
Kasárne Slobody, Veľké
delostrelecké kasárne,
Malé delostrelecké
kasárne, Barakový tábor
za Hornádom, Kasárne
légií, Divízna nemocnica
11, Divízny súd a väznica,
Divízny proviantný sklad
11 a Divízna zbrojnica 11
Masarykove kasárne,
Mestské kasárne,
strelnica Uhlisko,
Posádková nemocnica

Župné kasárne
zmenené na Šarišské
Pre posádkovú školiacu
kasárne a Šarišské
strelnicu bol určený názov kasárne dostali názov
Posádková strelnica, pre Štefánikove kasárne.
vojenské núdzové kasárne
a staré kasárne názov
Staré kasárne
Posádka Sabinov

Kasárne Jána Jiskru
z Brandýsa, Posádková
ošetrovňa

Posádka Spišská Nová Ves

Štefánikove kasárne

Provizórne baraky
a koniarne dostali názov
Dielne a garáže.
Pre adaptovaný kláštor
piaristov v Podolínci bol
ponechaný starý názov
Kláštor piaristov.

Podolínec

Posádka Rimavská Sobota

Kasárne Jána Jiskru
z Brandýsa

Posádka Jelšava

Štefánikove kasárne

Posádka Číž

Vojenský liečebný ústav
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Posádka Mukačevo

Pre novostavbu jazdeckých
kasární bol určený názov
Jazdecké kasárne.
Objekty novozriadených
muničných skladov
dostali názov Objekty
detašovaného
správneho oddelenia
Divíznej zbrojnice 12
v Poprade.

Poprad

V apríli 1934 schválilo MNO pomenovania niektorých dôležitých a dôverných objektov. Muničný
sklad na Táborisku. Delostrelecký augmentačný sklad v Košiciach dostal názov Daxnerove kasárne.
Posádkový muničný sklad streliva v Prešove bol pomenovaný ako Posádkový sklad v Malom Šariši.
Divízne zbrojné dielne v Prešove dostali pomenovanie Vojenské dielne v Prešove.304

304 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk, 9. Kronika.
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10. Nemocnice
Po vzniku ČSR vojenské nemocnice postupne zanikali, keďže už neplnili takú funkciu ako počas vojny.
Komárňanskú, košickú, trnavskú a bratislavskú nemocnicu komisionálne prevzala československá
vojenská správa. Nemocnice sa tak stali súčasťou operujúcich československých vojsk na slovenskom
území. Počas maďarskej intervencie boli v apríli až septembri zriadené na Slovensku, neskôr aj
v Podkarpatskej Rusi, tieto zdravotnícke zariadenia:
1. Východná skupina vojsk – Posádková nemocnica Košice, Oddielová nemocnica Prešov,
Oddielová nemocnica Užhorod, Záložná nemocnica v Ružomberku, Záložná nemocnica v Mukačeve,
Etapná stanica Vrútky, Etapná stanica Spišská Nová Ves a Etapná stanica Žilina.305
2. Západná skupina vojsk – Posádková nemocnica Bratislava, Posádková nemocnica Komárno,
Oddielová nemocnica Nitra, Oddielová nemocnica Banská Bystrica, Záložná nemocnica Trenčín,
Záložná nemocnica Trnava, Etapná nemocnica v Trenčianskej Teplej, Etapná nemocnica vo Zvolene,
Etapná nemocnica v Lučenci, Etapná nemocnica vo Fiľakove, Etapná nemocnica v Rimavskej Sobote,
Etapná nemocnica v Piešťanoch.
Ku každej československej divízii bola pridelená jedna poľná nemocnica. Po roku 1921 boli na
Slovensku umiestnené tieto vojenské nemocnice: Divízna nemocnica č. 9 Bratislava, Divízna nemocnica
č. 10 Komárno, Divízna nemocnica č. 11 Košice, Posádková nemocnica Nitra, Posádková nemocnica
Trnava, Posádková nemocnica Banská Bystrica, Posádková nemocnica Ružomberok a Posádková
nemocnica Prešov. V roku 1936 boli divízne nemocnice premenované na zborové.306

10. 1 Divízne /zborové/ nemocnice 11 a 12
10. 1. 1 Divízna /zborová/ nemocnica 11
Divízna nemocnica 11 bola postavená ako posádková nemocnica č. 20 bývalou vojenskou správou
v rokoch 1856 – 1858, pričom na jej mieste sa v minulosti nachádzala mestská hradbová priekopa,
ktorá mala hĺbku 5 – 6 m. Až do roku 1875 tu zvykli byť ubytované vojenské oddiely. Budova bola
pevne stavaná a mala dve poschodia. Na vtedajšiu dobu bola budova vyhovujúca, časom sa však
ukázala nutnosť jej adaptácie. V roku 1909 tu bol zavedený vodovod a splachovací systém záchodov,
v roku 1910 bola prevedená úprava okien, prebehli adaptácie sál, hlavne chirurgickej sály. Počas
prvej svetovej vojny307 bola nemocnica rozšírená o mnohé filiálne nemocnice v meste a najbližšom
okolí, takže od roku 1916 do konca vojny disponovala 14 000 lôžkami. Medzi filiálne nemocnice patrili:
ľudová škola na Hunyadiho ulici, Delostrelecké kasárne III., Baraky na Skladnej ulici, kadetná škola,
židovská škola vedľa nemocnice, veľká baraková nemocnica pri Barci308, mestská škola na Rákociho
okružnej, trachómové oddelenie pod Kalváriou, 12 nemocníc Červeného kríža umiestnených v školách,
305 Č
 o sa týka východnej skupiny vojsk, tak Posádková nemocnica Košice disponovala 680 lôžkami, Oddielová nemocnica Prešov
260 posteľami, Oddielová nemocnica Užhorod 18 posteľami, Záložná nemocnica v Ružomberku 500 posteľami a Záložná
nemocnica v Mukačeve 1 700 posteľami. VENCEL, P. Zdravotnícke zabezpečenie bitiek a bojov v prastarých ríšach – v Illiadev stredoveku – po súčasnosť, 2015, s. 239-241.
306 VENCEL, P. Zdravotnícke zabezpečenie bitiek a bojov v prastarých ríšach – v Illiade – v stredoveku – po súčasnosť, s. 239-241.
307 R
ozsiahlu zdravotnícku činnosť začala nemocnica rozvíjať práve počas prvej svetovej vojny. VENCEL, P. Zdravotnícke
zabezpečenie bitiek a bojov v prastarých ríšach – v Illiade – v stredoveku – po súčasnosť, s. 243-244.
308 B
 araková nemocnica pri Barci obsahovala 40 barakov a 4 000 lôžok. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice,
šk. 9. Kronika Užhorod.
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konviktoch, biskupskom paláci, Komenského ústave a na stanici. Stravovanie v posádkovej nemocnici
bolo vo vlastnej réžii, a v ostatných nemocniciach sa zaobstarávalo prostredníctvom zmluvných
stravovateľov. Stravovanie bolo na dostačujúcej úrovni, vzhľadom na to, že sa tu až tak veľmi
nerekvirovalo.
Veliteľom nemocnice bol v roku 1918 R. Bartelt a po ňom nastúpil do tejto funkcie L. Rupp.309
Posledným veliteľom Posádkovej nemocnice v Košiciach, pred prevratom, bol E. Szabó, ktorý bol
8. decembra 1918 preložený. To znamenalo, že až do okupácie Košíc československým vojskom
(8. decembra 1918) bola nemocnica bez veliteľa.310 Posádková nemocnica v Košiciach bola do
29. decembra 1918 pod maďarským vedením.311
Ošetrujúci personál bol nielen vojenský, ale aj civilný a slúžili tu taktiež rádové sestry. Koncom
decembra 1918 tvorili nemocnicu hlavná budova, škola na Hunyadiho ulici, Delostrelecké kasárne
a Baraky na Skladnej ulici, so súhrnným počtom 1 236 lôžok. Nemocnica bola plne obsadená. Po
stiahnutí sa maďarskej armády boli 29. decembra 1918 Košice obsadené bez boja 30. streleckým
plukom. S príchodom vojsk prišlo tiež dosť lekárov, to znamenalo, že maďarskí lekári boli z nemocnice
prepustení a nahradení českými. Bolo nutné, aby sa chorí pacienti koncentrovali do hlavnej budovy
a dovtedy roztrúsené oddelenia sa mali zrušiť, takže neskôr zostali len vnútorné oddelenie a infekčné
oddelenie na Skladnej ulici. V tomto období sa situácia značne zmenila, boje sa začali na demarkačnej
čiare, takže blízkosť Košíc nútila Zemské vojenské veliteľstvo, aby sa čoraz viac zamýšľalo nad
evakuáciou.312
Dňa 16. januára 1919 prevzal velenie nemocnice J. Pospíšil, ktorý však zomrel už v marci toho roku
na brušný týfus. Výnosom MNO bol 18. apríla 1919 vymenovaný nový veliteľ nemocnice A. Kůrka.313
V tomto období sa schyľovalo k okupovaniu Slovenska zo strany Maďarska, preto bola nemocnica
31. mája 1919 evakuovaná do Olomouca. Zdravotnícky materiál z nemocnice sa odviezol do záložnej

309 Ľ udovít Rupp, generál zdravotníctva V. hodnostnej triedy, narodený v roku 1863, rok úmrtia je neznámy. Absolvoval reálne
gymnázium v Jindřichovom Hradci a lekársku fakultu Wiener-Universität, počas prezenčnej služby bol v novembri 1888
v Garnison-SpitalNr. 1 a od februára 1889 pôsobil ako sekundárny lekár chirurgického oddelenia Garnison-Spital Nr. 11.
V auguste 1889 sa stal mladším lekárom Dragoner-Regiment Nr. 6, v októbri 1896 šéflekárom Sappeur-Bataillon Nr. 1 a od mája
1900 zastával funkciu prednostu chirurgického oddelenia Garnison-Spital Nr. 19. V júli 1902 sa stal prednostom chirurgického
oddelenia Garnison-Spital Nr. 18 a v júli 1911 bol vymenovaný za šéflekára vojenskej posádky vo Wiener Neustadt. Po vypuknutí
prvej svetovej vojny sa stal veliteľom Feld-Spital Nr. 4/6., od júla 1915 velil Garnison-Spital Nr. 15, v júli 1917 bol vymenovaný
za prednostu zdravotnej služby XXV. Korps na ruskom fronte a od augusta 1918 pôsobil ako prednosta zdravotnej služby XVI.
Korps na talianskom fronte /dosiahol hodnosť plukovníka – lekára/. V novembri 1918 vstúpil do československej brannej moci,
v januári 1919 bol vymenovaný za prednostu zdravotnej služby Zemského vojenského veliteľstva na Slovensku, od októbra
1919 pôsobil ako zástupca prednostu zdravotnej služby Zemského vojenského veliteľstva pre Slovensko, v novembri 1921 sa
stal prednostom zdravotnej služby Zemského vojenského veliteľstva pre Podkarpatskú Rus, v januári 1923 získal hodnosť
generála a v marci 1923 odišiel do výslužby. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 563.
310 VHA Bratislava, f. Záložné nemocnice 11, 1918 – 1919, šk. 1.
311 VENCEL, P. Zdravotnícke zabezpečenie bitiek a bojov v prastarých ríšach – v Illiade – v stredoveku – po súčasnosť, s. 243-244.
312 N
 a konci mája boli odvezení improvizovaným nemocničným vlakom všetci chorí a desať rádových sestier rádu svätého
Františka, ako aj značná časť zdravotného materiálu. Chorí pacienti sa dostali do posádkovej nemocnice v Olomouci,
ale zdravotný materiál bol zložený v záložnej nemocnici v Ružomberku. 1. júna odišiel na rozkaz prednostu vojenského
zdravotníctva na Slovensku zvyšok personálu do Ružomberka. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9.
Kronika Užhorod.
313 V
 ojenský historický archív Bratislava, f. Záložné nemocnice 11, 1918 – 1919, šk. 1.
Antonín Kůrka, narodený v roku 1871 bol generál zdravotníctva. Absolvoval reálne gymnázium v Slanom a lekársku fakultu
Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, v októbri 1896 pôsobil v Garnison-Spital Nr. 7 a v novembri 1897 prešiel k námorníctvu,
kde pôsobil ako lodný lekár až do konca prvej svetovej vojny a dosiahol hodnosť podplukovníka zdravotníctva. V novembri
1918 vstúpil do československej brannej moci a pôsobil ako lekár v Likvidačnej komisii vo Viedni. V decembri 1919 sa stal
veliteľom Záložnej nemocnice Liberec a v januári 1920 sa stal prednostom zdravotnej služby Teritoriálnej brigády Litoměřice.
V júli 1920 sa stal prednostom oddelenia 13. posádkovej nemocnice v Terezíne, od marca 1922 zastával rovnakú funkciu
v Divíznej nemocnici 3 a v novembri 1922 bol vymenovaný za prednostu zdravotnej služby 8. divízie. Od septembra 1927 pôsobil
vo funkcii prednostu zdravotnej služby 3. divízie, v máji 1929 získal generálsku hodnosť a vo februári 1930 odišiel do výslužby.
FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 356.
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nemocnice v Ružomberku. Po evakuácii zostala v Košiciach, v budove nemocnice, nemocničná stanica
s veliteľom A. Vlachom314, troma lekármi a 35 mužmi pomocnej zdravotníckej roty v činnosti.315 Potom
ako sa maďarský front priblížil ku Košiciam, práca v nemocničnej stanici sa zastavila a personál
odišiel za nemocnicou do Ružomberka.
Dňa 12. júna sa podarilo skupine Alberta316 zriadiť v budove internátu košicko-bohumínskej dráhy
v Spišskej Novej Vsi improvizovanú poľnú nemocnicu, pričom jej administratívu prevzalo zdravotnícke
oddelenie 6. divízie. Od 20. júna, keď nemocnicu prevzala Posádková nemocnica Prešov, fungovala tu
skupina Alberta ako chirurgické oddelenie. Pri tejto nemocnici boli na krátky čas zriadené aj očné,
ušné a zubné laboratóriá. Posádková nemocnica Košice bola v tom čase s personálom aj materiálom
na stanici v Ružomberku, kde svojím personálom vypomáhala záložnej nemocnici v Ružomberku, ale
aj zriaďovala pri staničných veliteľstvách v Ružomberku, vo Vrútkach a Spišskej Novej Vsi zdravotné
kolóny pre prechádzajúce transporty, a v Žiline zubné laboratórium. Čo sa týka rádových sestier,
všetky vypomáhali v záložnej nemocnici v Ružomberku.
Na rozkaz ZVV pre Slovensko odišla Posádková nemocnica Košice 9. júna vlakom do Trenčína,
kde zostala do 18. júna. Svoju činnosť tu obmedzila na výpomoc miestnej nemocnici a zdravotným
ústavom medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou. 18. júna presídlila z Trenčína do Žiliny a prevzala
tu nemocničnú stanicu s 500 lôžkami. V Žiline mala posádková nemocnica pôsobiť ako stanica pre
ľahšie prípady chorých pacientov a ranených. Umiestnená bola v barakoch, ktoré však nezodpovedali
hygienickým požiadavkám. Tu zostala nemocnica do 6. júla 1919, odtiaľ sa presunula späť do Košíc.317
6. júla začala nemocnica svoju činnosť zase v Košiciach. Budova nemocnice, strojové zariadenia aj
lôžkový materiál sa našli v dobrom stave. Pri nemocnici sa zriadilo aj trachómové oddelenie, ktoré bolo
určené pre všetky prípady na celom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Oddelenie bolo umiestnené
v dvoch veľkých miestnostiach budovy preberacieho tábora na Skladnej ulici.318
Na začiatku decembra 1919 bola nemocnica rozšírená o psychiatrické oddelenie, ktoré sa zriadilo
v piatich menších miestnostiach v jednom baraku v Döckerovej záhrade. Koncom roka 1920 bola
zrušená odbočka zdravotníckeho skladu v Košiciach, ktorá bola umiestnená v budove na Skladnej ulici.
Materiál tejto odbočky bol prevzatý lekárňou posádkovej nemocnice, a ako výdajňa zdravotníckeho

314 A
 ntonín Vlach, narodený v roku 1871, dátum úmrtia neznámy, generál zdravotníctva. Absolvoval reálne gymnázium v Plzni
a lekársku fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, v septembri 1896 začal aktívne pôsobiť a stal sa sekundárnym
lekárom Garnison-Spital Nr. 25, od septembra 1897 pôsobil ako lekár práporu Infanterie-Regiment Nr. 66, v septembri 1902
sa stal šéflekárom Kavallerie-Kadetten-Schule v Hraniciach a od mája 1910 zastával funkciu prednostu oddelenia GarnisonSpital Nr. 25. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa stal veliteľom Feld-Spital Nr. 2/15 na srbskom fronte, od októbra 1915
zastával funkciu prednostu zdravotnej služby Pustertal-Division na talianskom fronte, v júli 1917 bol vymenovaný za veliteľa
Reserve-Spital v Jajce a v októbri 1918 prevzal funkciu prednostu zdravotnej služby I. Bezirk-Kommando; dosiahol hodnosť
podplukovníka lekára. V decembri 1918 vstúpil do československej brannej moci, od mája 1919 stál na čele oddelenia 20.
posádkovej nemocnice domáceho vojska a v júni sa stal prednostom zdravotnej služby etapného oddelenia Východnej
armádnej skupiny počas vojny s maďarskými boľševikmi. Od decembra 1919 velil 20. posádkovej nemocnici, v marci 1921 sa
stal veliteľom Divíznej nemocnice 11 a v septembri 1925 prevzal funkciu prednostu zdravotnej služby 11. divízie. V máji 1930
bol vymenovaný do funkcie prednostu zdravotnej služby Zemského vojenského veliteľstva v Košiciach, v novembri 1930 získal
hodnosť generála a v januári 1932 odišiel do výslužby. V apríli 1933 bol opätovne povolaný do prechodnej činnej služby a stal
sa veliteľom Vojenského kúpeľného ústavu Luhačovice. Túto funkciu zastával aj počas brannej pohotovosti štátu v jeseni
1938 a v novembri 1938 odišiel do výslužby. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 688.
315 Ú
 lohou tejto stanice bolo ošetrovať ranených a chorých, ktorí prichádzali z frontu južne od Košíc. VHA Bratislava, f. Zemské
vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Užhorod.
316 S
 kupinu tvorili dvaja lekári, dve ošetrovateľky a sedem lekárov. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9.
Kronika Užhorod.
317 VHA Bratislava, f. Záložné nemocnice 11, 1918 – 1919, šk. 1.
318 T oto oddelenie bolo pričlenené k očnému oddeleniu a administratívne pridružené k infekčnému oddeleniu. Miestnosti ako
izby pre chorých neboli vôbec vyhovujúce, predtým to boli sklady delostreleckého materiálu a nedali sa riadne vykúriť. VHA
Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9, Kronika Užhorod.
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materiálu pre celé Slovensko bol určený sklad v Bzenci.319 Nemocnici boli pridelené oddiely Posádkovej
nemocnice v Ružomberku a Vojenský ústav pre pľúcne choroby v Tatranských Matliaroch. Svetová
hospodárska kríza, prebiehajúca v rokoch 1931 – 1932, zasiahla aj nemocnicu.
Divízna nemocnica 11 podliehala veliteľstvu 11. divízie. Od roku 1922 boli jej súčasťou veliteľstvo
nemocnice s hospodárskou správou, interné oddelenie, chirurgické, venerické, otorinolaryngologické,
stomatologické oddelenie, sklad liečiv a Rota pomocného zdravotníctva 11. Na základe výnosu
MNO čj. 9.342-I./4.oddel. 1936 bola nemocnica 1. januára 1937 premenovaná na Zborovú nemocnicu
11. Veliteľom nemocnice bol plukovník zdravotníctva A. Vlach, po ňom plukovník zdravotníctva
J. Smělý320, plukovník zdravotníctva K. Suda, podplukovník zdravotníctva L. Janeček, podplukovník
zdravotníctva V. Ambros, podplukovník zdravotníctva F. Vermouzek, podplukovník zdravotníctva,
neskôr plukovník zdravotníctva J. Krumphanzl.321
Počas roka 1938 sa musela nemocnica evakuovať do Prešova, a to v dôsledku obsadenia
južného Slovenska Maďarmi. 9. mája bolo 1939 bolo zrušené staré označenie Zborová nemocnica
č. 11 a nahradené novým pomenovaním Vojenská nemocnica 3 Prešov. Začiatkom septembra bola
nemocnica uvedená do mobilizačného stavu a vytvárali sa práporné obväzištia, divízne zdravotné
roty, poľné nemocnice a dezinfekčné kolóny.322

10. 1. 2 Divízna /zborová/ nemocnica 12
Nemocnica bola prevzatá československým vojskom 12. januára 1919 pri obsadení Užhorodu. V čase
mieru slúžila nemocnica ako „Truppenspital“323. Budova bola postavená v roku 1852. Veliteľom tejto
nemocnice bol Dr. Krsek. Na začiatku prvej svetovej vojny slúžila na vojenské účely, najskôr iba civilná
nemocnica, ale postupne boli adaptované celé Župné kasárne na nemocnicu, kde sa nachádzalo
900 lôžok a predchádzajúca budova nemocnice, I. pavilón, bola len administratívnou budovou. Jedna
z budov vzniknutej nemocnice, predtým to bol pavilón III., bola adaptovaná a presťahovaná na
chirurgické oddelenie, pričom išlo o Záložnú nemocnicu č. 21.
Začalo sa aj so stavbou veľkej barakovej epidemiologickej nemocnice, predtým tu bol delostrelecký
tábor, ktorá mala 3 600 lôžok. Postavená a aj spravovaná bola bývalým maďarským ministerstvom
vnútra a až v júli 1915 bola prevzatá do vojenskej správy a pomenovaná ako Záložná nemocnica
č. 2. Záložná nemocnica č. 1 bola rozšírená tak, že v dedinách a mestách bolo zriadených dovedna 12
filiálok, do ktorých boli umiestňovaní rekonvalescenti. O počtoch liečených pacientov sa nezachovali
žiadne záznamy, pretože boli zničené po 28. októbri 1918, keď boli všetky vojenské objekty na periférii
319 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Užhorod.
320 Jozef Smělý, generál zdravotníctva, narodený v roku 1874, dátum úmrtia neznámy. Absolvoval reálne gymnázium v Prahe
a lekársku fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe. V decembri 1900 začal aktívne pôsobiť v Garnison-Spital Nr. 11.
V decembri 1901 sa stal mladším lekárom Infanterie-Regiment Nr. 85, v októbri 1907 bol menovaný za veliteľa oddelenia
Garnison-Spital Nr. 13, od februára 1909 pôsobil ako veliteľ oddelenia Garnison-Spital Nr. 1. Po vypuknutí prvej svetovej vojny
zastával funkciu veliteľa Feld-Spital Nr. 7./2 na ruskom fronte. V decembri 1915 sa stal prednostom zdravotnej služby 25.
Infanterie-Division a v januári 1916 sa vrátil do pôvodnej funkcie na ruskom a neskôr talianskom fronte, kde dosiahol hodnosť
majora lekára. V novembri 1918 vstúpil do československej brannej moci a stal sa veliteľom oddelenia Záložnej nemocnice
Praha, v júni 1919 bol vymenovaný za prednostu zdravotnej služby 9. pešej divízie domáceho vojska, v januári 1920 sa stal
prednostom oddelenia 20. posádkovej nemocnice a od novembra 1923 velil Divíznej nemocnici 11. V júni 1928 sa stal veliteľom
Divíznej nemocnice 1, v júli 1931 prednostom zdravotnej skupiny 5. divízie, v januári 1932 sa stal prednostom zdravotnej služby
1. divízie, v júli 1933 získal hodnosť generála a v januári 1934 odišiel do výslužby. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci
Republiky československé 1920 – 1938, s. 584.
321 VHA Bratislava, f. Zborová nemocnica 11, Košice, šk. 1.
322 VENCEL, P. Zdravotnícke zabezpečenie bitiek a bojov v prastarých ríšach – v Illiade- v stredoveku – po súčasnosť, s. 243-244.
323 Vojenská nemocnica.
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mesta drancované. Po prevrate bola prevzatá od bývalej rakúsko-uhorskej armády 12. januára bývalá
vojenská Záložná nemocnica č. 1 a premenovaná na Československú záložnú nemocnicu v Užhorode.324
Vo februári sa jej názov zmenil na Československú oddielovú nemocnicu.
Z predchádzajúcich záložných nemocníc č. 1 a 2 sa ich mnoho nezachovalo. Pred ich prevzatím
československým vojskom bolo takmer všetko zariadenie rozpredané alebo rozkradnuté.325 Oddielová
nemocnica začala okamžite svoju činnosť. Dislokácia nemocnice bola nasledovná: I. oddelenie
interné, kancelárie, lekáreň a duchovná správa boli v hlavnej budove I. pavilónu, kuchyňa, sklad
a stajne boli vo vedľajšej budove I. pavilónu, II. a III. nemocničné oddelenie so samostatnou kuchyňou
v III. pavilóne Župných kasární. Boľševický maďarský vpád zasiahol aj do činnosti nemocnice a 31.
mája 1919 prišiel rozkaz na prípravu evakuácie nemocnice. 7. júna boli odvezení chorí a najnutnejšie
nemocničné zariadenie do záložnej nemocnice v Mukačeve.
V roku 1920 bola nemocnica rozšírená o ďalšie oddelenie. V marci bolo v lekárni nemocnice
zriadené príručné bakteriologické laboratórium, pričom jeho zariadenie bolo prevzaté od Posádkovej
nemocnice v Písku a 1. mája bolo otvorené novozriadené zubné laboratórium, ktoré bolo umiestnené
na Sobraneckej ulici č. 74.326
Nemocnica podliehala veliteľstvu 12. divízie. Jej súčasťou boli veliteľstvo nemocnice
s hospodárskou správou, interné, chirurgické, venerické, otorinolaryngologické, stomatologické
oddelenie, sklad liečiv a Rota pomocného zdravotníctva 12. Dňa 1. januára 1937 bola nemocnica
premenovaná na základe výnosu MNO čj. 9.342-I./4.oddel.1936 na Zborovú nemocnicu 12. Veliteľmi
nemocnice boli štátny kapitán zdravotníctva, neskôr major zdravotníctva J. V. Novák327, neskôr to bol
podplukovník zdravotníctva L. Dvorský, plukovník zdravotníctva R. Srb a posledným od júla 1935 zase
plukovník zdravotníctva J. V. Novák.328

324 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Užhorod.
325 S
 trojné zariadenia, elektrické vedenia, vodovodné potrubie, pumpy, stavby a okná boli zničené. Lekárske potreby boli
čiastočne odovzdané do Budapešti a čiastočne predané v dražbe. Niektoré zariadenia, predovšetkým infekčné oddelenie
bývalej Záložnej nemocnice č. 2 v Horjanoch bolo odovzdané vojenskou správou civilnej nemocnici v Užhorode a všetky
záznamy nemocníc boli zničené. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika Užhorod.
326 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 152.
327 Jaroslav Novák, MUDr., generál zdravotníctva, narodený v roku 1875. Absolvoval klasické gymnázium v Prahe a lekársku
fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, v máji 1900 začal aktívne pôsobiť a bol poslaný na prax do Garnison-Spital
Nr. 1, od augusta 1901 pôsobil ako mladší lekár Uhlanen-Regiment Nr. 7, v auguste 1905 sa stal mladším lekárom DragonerRegiment Nr. 9, v júni 1911 šéflekárom Dragoner-Regiment Nr. 4 a v októbri 1913 šéflekárom Tiroler-Jäger-Regiment Nr. 1.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol vymenovaný za šéflekára Infanterie-Regiment Nr. 44 na ruskom fronte a od októbra
1916 velil Divisions-Medizin-Kolonne Nr. 31 na talianskom fronte, dosiahol hodnosť majora. V novembri 1918 vstúpil do
československej brannej moci a stal sa vedúcim oddelenia Záložnej nemocnice Praha-Motol, od novembra 1919 zastával
funkciu prednostu oddelenia Záložnej nemocnice Pardubice a vo februári 1922 sa stal šéflekárom Doplňovacieho okresného
veliteľstva Praha-vidiek. V januári 1927 sa stal referentom 4. oddelenia (zdravotného) 1. odboru Ministerstva národnej obrany,
od januára 1930 zastával funkciu prednostu zdravotnej služby 3. divízie, v máji 1934 sa stal prednostom zdravotnej služby
Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave a v júli 1934 mu bola udelená generálska hodnosť. Od januára 1937 zastával
funkciu prednostu zdravotnej služby 7. zboru a v júli 1937 odišiel do výslužby. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky
československé 1920 – 1938, s. 436.
328 F IDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 571.
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10. 2 Posádková nemocnica v Prešove
Posádková nemocnica v Prešove sa radila medzi vojenské ústavy zdravotnej služby.329 Nemocnica vznikla
1. marca 1922 premenovaním zo záložnej nemocnice na základe výnosu MNO čj. 323.922-zdrav.1921.330
Ako dokladá denník záložnej nemocnice, pred prevratom mala záložná nemocnica k dispozícii 1 000
lôžok, ktoré boli rozdelené na šesť oddelení. Veliteľom bol vrchný štábny lekár M. Schwarz.
Rozdelenie oddelení bolo nasledovné: 1. oddelenie pre ťažko chirurgicky chorých, 2. oddelenie pre
ľahšie chirurgické ochorenia, 3. oddelenie pre kožné ochorenia, 4. oddelenie pre vnútorné choroby,
5. oddelenie pre infekčné choroby, 6. oddelenie pre zajatcov. V tomto období sa tu okrem veliteľa
nachádzali štyria lekári, jeden lekárnik, jeden hospodársky dôstojník, jeden účtovný dôstojník a kurát.
Po príchode československého vojska odovzdal M. Schwarz velenie doktorovi Krausovi. Veľká časť
materiálu bola rozkradnutá. 10. januára prevzal veliteľstvo J. Kopecký a nemocnicu viedol až do januára
1920. Pod jeho vedením nemocnica fungovala v zložení dvoch oddelení – 1. oddelenie vnútorných
chorôb a ľahších chirurgických s pavilónom pre infekčné ochorenia a 2. oddelenie pre venerické
ochorenia. Okrem veliteľa boli v nemocnici traja lekári, lekárnik, účtovný dôstojník a hospodársky
dôstojník. Koncom roka 1919 bol veliteľom J. Kopecký.331 Nemocnica podliehala Divíznej nemocnici 11
a od januára 1937 Zborovej nemocnici 11.332

329 P
 osádková nemocnica sa nachádzala v tomto období aj v Ružomberku. V júli tu bolo zriadené oddelenie pre maláriu, ktoré
slúžilo pre celé Slovensko. Pôsobili tu traja lekári, jeden lekárnik, jeden zásobovací dôstojník, jeden hospodársky dôstojník
a jeden poľný kurát. V ošetrovateľskom personáli figurovalo 60 mužov a deväť ošetrovateliek. V roku 1920 sa postúpilo
osem barakov pre Divíznu zbrojnicu 12, v máji 1922 ďalších šesť barakov pre Horský prápor 6. V máji 1920 bola k nemocnici
pripojená vojenská zemská roztrieďovacia stanica pľúcnych chorôb pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Táto stanica, zriadená
pri záložnej nemocnici, začala svoju činnosť 14. júna. VHA Bratislava, f. Záložné nemocnice Prešov, Ružomberok, Trnava. 1920.
Šk. 1. Záložná nemocnica Prešov X. 1918 – XII. 1919 č.j. 1902. Denník československej záložnej nemocnice v Prešove, výnos MNO
107 356/ II., 5. 10. 1920.
Posádková nemocnica vznikla 1. marca 1922 premenovaním záložnej nemocnice na základe výnosu MNO čj. 323.922-zdrav.1921.
Nachádzala sa v Ružomberku, podliehala Divíznej nemocnici 9, od mája 1935 Divíznej nemocnici 10 a od januára 1937 Zborovej
nemocnici 10. VHA Bratislava, f. Záložné nemocnice 11, 1918 – 1919, šk. 1.
330 F IDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 521.
331 V
 HA Bratislava, f. Záložné nemocnice Prešov, Ružomberok, Trnava.1920, šk. 1.
332 F IDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 521.
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11. V ojenské liečebné ústavy
11. 1 V
 ojenský liečebný ústav pre pľúcne choroby
v Tatranských Matliaroch
Existencia tatranskej osady Matliare siaha do 14. storočia, keď sa v blízkosti majera veľkolomnického
veľkostatku začali usadzovať kolonisti pochádzajúci z tirolskej horskej usadlosti Matrei, z čoho je aj
odvodený neskorší názov (Tatranské) Matliare. Novodobé dejiny osady sa začali písať v polovici 19.
storočia. Huncovský statkár Matej Loisch si pri Skalnatom potoku v roku 1863 postavil poľovnícku
chatu, ktorú začali neskôr využívať aj turisti. V roku 1893 osadu navštívilo 267 nocľažníkov s pobytom
dlhším ako jeden deň, z čoho bolo 203 domácich a 64 zahraničných hostí.333 Neskôr vykonal terénne
úpravy, vybudoval príjazdovú cestu s úmyslom rozšíriť toto miesto o ďalšie objekty, k čomu došlo
v roku 1884. V tomto roku postavil jednoposchodovú budovu s jedálňou, s 12 hosťovskými izbami
a veľkou spoločenskou miestnosťou. Budova dostala názov Vila Loisch, podľa mena majiteľa.
V ďalšej etape sa postavila prístavba veľkej zrubovej jedálne a vznikol Hotel Matliare. Práve
vtedy možno hovoriť o sprístupnení Tatranských Matliarov pre domácu či zahraničnú klientelu. Loisch
si bol vedomý, čo ponúka vysokohorská poloha osady s priaznivými účinkami klímy. Rozhodol sa
využiť tieto prínosy pre liečenie chorých klientov a regeneráciu zdravých ľudí, preto predložil na
uhorské kráľovské Ministerstvo vnútra žiadosť o udelenie názvu „Liečivé kúpele“ pre rekreačnú
osadu Tatranské Matliare. Vzhľadom na to, že kúpele na tomto mieste ešte neboli vybudované,
štátny tajomník Ministerstva vnútra žiadosť zamietol. V osade postupne pribúdali ďalšie turistické
a kúpeľné objekty. Postupne bol vybudovaný Kúpeľný dom, ktorý návštevníkom ponúkal kúpele
s ihličím. K objektom pribudol aj hotel Skalnatý potok, Vila Tatra a na pozemku súčasnej Esplanády
stála v minulosti budova v modernom slohu, ktorá dostala názov Vila Székely. Posledný spomínaný
objekt bol v roku 1904 zničený pri požiari.334 Pre hostí boli zriadené kolkáreň a športové ihrisko. Po
okolitých lesoch viedol udržiavaný chodník. Po Loischovej smrti nastalo určité hluché obdobie, čo
sa zmenilo v roku 1910, keď sa vedenia kúpeľov ujal Arpád Forberger. V roku 1912 na mieste ruín Vily
Székely začal so stavbou hotela Svišťovka. Hotel postavený v secesnom slohu niesol prvenstvo v tom,
že sa stal prvým objektom v osade s elektrickým osvetlením a ústredným kúrením.
V roku 1915 bol v Tatranských Matliaroch zriadený vojenský lazaret s liečebňou tuberkulózy. V tom
roku sa riaditeľom kúpeľov stal Arpád Forberger. V roku 1917 bol vojenský lazaret kapacitne rozšírený
výstavbou drevených barakov. Po skončení prvej svetovej vojny sa baraky stali základom Vojenského
liečebného ústavu. Po roku 1918 sa prevádzka kúpeľov opätovne obnovila. V medzivojnových rokoch
hotely naďalej slúžili aj chorým návštevníkom. Okrem hotelových služieb boli v ponuke aj možnosti
liečenia Basedowovej choroby, anémie, nervových a črevných chorôb.
Rakúsko-uhorská vojenská správa dala v Tatranských Matliaroch postaviť baraky pre lyžiarske
kurzy východného frontu. Baraky sa počas prvej svetovej vojny vôbec nevyužívali. Začiatkom roka 1919
boli baraky adaptované na liečebňu, ktorá dostala pomenovanie Vojenský liečebný ústav pre pľúcne
333 GAŠPAR, J. História Tatranských Matliarov. In Tatry, č. 1/2005.
334 N
 ičivý požiar zasiahol Tatranské Matliare, konkrétne pozemky vojenskej správy lesného koplexu Pekná vyhliadka aj v roku
1939. Dňa 12. apríla 1939 vyhorel les vojenského eráru v lesnom komplexe Pekná vyhliadka v rozlohe asi 10 ha. Požiar nahlásil
obecný hájnik Navalanský zo Starého Smokovca. Následne bola vyslaná na miesto požiaru trojčlenná komisia, ktorá mala
posúdiť vzniknuté škody. Škody boli vyčíslené na asi 50 000 korún. VHA Bratislava, f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice,
šk. 32, inv. č. 94, mimoriadne udalosti.
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choroby v Tatranských Matliaroch.335 Ústav vznikol 1. mája 1920 na základe výnosu MNO čj. 517.986-31.
oddel.1920.336
Dňa 1. apríla 1921 prevzal ústav mjr. zdravotnej služby Dr. Albert Fiša. V roku 1922 sa začalo
s plánovaným zariaďovaním ústavu pre liečebné účely.337 Zriadila sa bylinková záhrada, ako aj malý
park medzi barakmi. Jeden barak sa rozdelil priečkami na šesť miestností. Z hľadiska výstavby
Tatranských Matliarov boli významné práve medzivojnové roky. Staviteľ Július Marcsán z Popradu
vybudoval nad Svišťovkou trojposchodovú budovu. Budova mala hotelovo-liečebný charakter, s názvom
Nová vila, a jej neskorším spojením so Svišťovkou vznikol komplex s hosťovskými izbami, liečebnorehabilitačnými priestormi, jedálňou, kaviarňou a barom. Toto nové sanatórium bolo odovzdané do
užívania 16. septembra 1928.
V roku 1936 sa v tomto vojenskom ústave začali pripravovať nevyhnutné zmeny. Bolo nutné
zriadiť filtračnú stanicu, potrebnú na zásobovanie liečebného ústavu vodou. Filtračná stanica mala
filtrovať vodu z potoka, nachádzajúceho sa na severozápadnom konci pozemku. Celkový rozpočet
bol stanovený na 8 100 korún. Na všetky práce boli použité výlučne domáce materiály a dostupné
domáce pracovné prostriedky. Stavebný návrh bol vypracovaný na základe rozkazu ZVV Stavebného
riaditeľstva v Košiciach.338 Pitná voda sa až do tejto doby zaobstarávala donášaním v nádobách
z vodovodu, ktorý patril civilnému sanatóriu v Tatranských Matliaroch.339
V roku 1937 bola Svišťovka asanovaná a nahradená iným objektom, čím sa vytvoril sanatórnohotelový komplex s kapacitou 300 lôžok a 175 izieb. Tento komplex dostal 1. júna 1938 názov Esplanade.
Neskôr sa tu vybudovali nekrytý bazén a dva rybníky. Vo všetkých budovách sa zaviedlo ústredné
kúrenie a osada nadobudla približne takú podobu, akú ma dnes. Po druhej svetovej vojne prevzala
vedenie osady vojenská zdravotná správa. Určité obdobie ústav fungoval ako nemocnica pre ranených
vojakov, následne ako Vojenský liečebný ústav, a po jeho presťahovaní do novovybudovaného areálu
v Novej Polianke bola v roku 1956 v Tatranských Matliaroch zriadená Vojenská ozdravovňa.340
V odborných veciach ústav podliehal 31. oddeleniu (zdravotnému) MNO, od marca 1922 33. oddeleniu
MNO a od januára 1927 4. oddeleniu 1. odboru MNO. V ostatných veciach podliehal Zemskému
vojenskému veliteľstvu pre Slovensko, od septembra 1925 Zemskému vojenskému veliteľstvu
v Košiciach a od januára 1937 veliteľstvu 6. zboru.341

335 Ú
 stav dostal pomenovanie podľa návrhu Karla Franza, referenta MNO, náčelníka zdravotnej služby pre Slovensko, Jána
Červíčka. Ústav bol otvorený 15. septembra 1919, mal 250 lôžok, ktoré zo začiatku slúžili len pre mužstvo. VHA Bratislava, f.
Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
336 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 704.
337 Z
 riadený bol röntgenový kabinet, zaobstarali sa sem horské slnko, oblúková lampa, čím dovtedajšia klimatotherapia
a hygienodiétetická liečba boli rozšírené o röntgenodiagnostiku a umelú svetloliečbu. Ordinačná miestnosť bola vhodne
upravená spolu aj s laboratóriom. VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
338 Z
 riadenie tejto filtračnej stanice bolo nutné, keďže v celom ústave sa nenachádzala pitná voda. Využívala sa tu len úžitková
voda, ktorá sa čerpala z potoka do vodojemu, odkiaľ sa rozvádzala vlastným spádom. Táto voda bola však značne znečistená
a nevyhovujúca. Zriadenie studne s čerpadlom sa neodporúčalo, pretože by to bolo nielen finančne nákladné, ale ani výsledok
by nemusel byť kladný, keďže pozemok sa nachádzal na morénovej pôde, kde sa vyskytovali iba povrchové pramene. Spodné
pramene boli vo veľkej hĺbke a kopanie takejto studne by bolo náročné. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo
Košice, šk. 13, stavebné akcie.
Rozbor vody z filtračnej stanice a zo Skalnatého potoka vykonal lekár MUDr. V. Darebník. Hygienický posudok pre oba
rozbory bol, že voda bola pitná. VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 11, inv. č. 131, obyčajné spisy.
Administratíva.
339 VHA Bratislava, f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. 13, stavebné akcie.
340 BOHUŠ, I. Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, 1996.
341 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 704.
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11. 2 Vojenský liečebný ústav v Číži

11. 2. 1 Vznik a vývin čížskych kúpeľov

Obec Číž ležala na trati Vrútky – Plešivec. Obyvateľstvo bolo prevažne maďarskej národnosti. Prvá
písomná zmienka o obci sa našla v Spišskom archíve v Levoči. Dokument bol datovaný na rok 1245 pod
názvom „terra filií Thuka“, čiže zem syna Thuku. Pod dnešným názvom sa obec spomínala od roku 1274.
Kúpele boli od obce vzdialené asi 10 minút. Kúpele Číž vďačia za svoj vznik náhodnému objavu jódobrómového prameňa v roku 1862, keď miestny občan Andráš/Ondrej Harnócz narazil na slanú vodu
v hĺbke asi štyri metre pri kopaní studne na svojom pozemku.342 Prvý prameň jódovej vody dostal názov
Themis. Majiteľovi chýbala finančná stabilita a nepodarilo sa mu na tomto mieste vybudovať kúpeľné
stredisko, preto prameň prepustil veľkoobchodníkovi s minerálnou vodou Édeskutymu z Budapešti.
Artur Glos, geológ a banský inžinier z Číža, dal kopať ďalšie dve studne. V hĺbke 35 m sa našla slaná
voda s vyšším obsahom jódu a brómu, pričom prameň dostal názov Hygiea. Tretí prameň Neptún sa
neskôr využíval ako vaňové kúpele spolu s prameňom Themis.343 Inžinier Glos bol vymenovaný za
riaditeľa podniku a hneď sa začalo s prípravami na asanovanie prameňa.344 Keďže sem chodilo mnoho
chorých a ubytovanie nebolo stále doriešené, v dedine bol vybudovaný oproti prameňu jednoduchý
dom so štyrmi miestnosťami a krytou verandou, kde sa neskôr nachádzali ordinačné miestnosti
kúpeľného lekára Andora Pazára. V rámci možností bolo postarané aj o pravidelnú lekársku ordináciu.
Dva až trikrát týždenne dochádzal obvodný lekár O. Pazár z Tornale. Práve na týchto základoch boli
neskôr vybudované budúce kúpele.
Počas prvej sezóny sa ukázalo, že prameň nemohol poskytovať dostatočné množstvo vody pre
kúpele, a preto sa Glos rozhodol hľadať nové pramene, čo sa mu aj podarilo vo februári 1890.345 Do
sezóny roku 1890 bol znásobený počet kabín v prístavbe zo štyroch na dvanásť. V roku 1891 bolo
Zborové veliteľstvo v Košiciach poverené schvaľovaním liečby v týchto kúpeľoch. Vojenská správa
neskôr zakúpila od predsedu kúpeľnej spoločnosti Dr. Sütöa penzión Margit.346 Ústav bol kapacitne
zariadený pre 30 miest. Znížené kúpeľné poplatky, kúpele a stravu si platili chorí pacienti sami.
Stravovanie v jedálni ústavu nebolo povinné. V roku 1893 v čížskych kúpeľoch začal pôsobiť ako

342 T ento nález vzbudil veľký rozruch a obyvateľstvo z celého okolia začalo používať vodu namiesto soli, až kým sa o tom
nedozvedeli finančné úrady a studňu uzavreli. Prvými návštevníkmi kúpeľov boli tunajší občania. Neskôr bol prameň vrátený
na verejné používanie a vyhľadávali ho hlavne ľudia s rôznymi zdravotnými problémami. V roku 1865 prešla usadlosť
s prameňom na nového majiteľa, ktorý chcel dať vodu z prameňa do obchodov a využiť ju aj na lekárske účely. V tomto
roku bol vykonaný v Budapešti pod vedením Dr. Karola Thana chemický rozbor vody. Výsledok rozboru potvrdil, že prameň
obsahoval niektoré liečivé prvky a zaradil ho medzi jeden z najbohatších na bróm a jód v Európe. VHA Bratislava, f. Vojenský
kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika, 1923 – 1938.
343 V
 roku 1889 bol prameň Themis aj s okolím zakúpený na radu inžiniera Glosa za 20 000 zlatých akciovou spoločnosťou. VHA
Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
344 N
 ad studňou sa vybudovala ľahká stavba, dnes kotolňa, kde sa nachádzal veľký medený kotol, v ktorom sa ohrievala voda
pre kúpele. Kúpele boli umiestnené v prístenku so štyrmi kabínami, pričom v každej sa nachádzala vaňa. VHA Bratislava, f.
Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
345	Aby nebol prameň znehodnocovaný sladkou vodou z vrchných vrstiev, bola nad zúženou časťou studne zriadená nádrž, do
ktorej stekala voda zo stien. Analýzou prameňa Hygiea bol poverený profesor Ludvig z Viedne, ktorý ho preskúmal v marci
1890. V roku 1898 bol chemický rozbor doplnený fyzikálno-chemickým preskúmaním Dr. Bruchböckom budapeštianskej
univerzity a v roku 1906 profesorom Lengyelom preskúmaním na rádioaktivitu. Cieľom kúpeľnej správy bolo získať celý
komplex, ležiaci medzi rozľahlým oblúkom potoka Baracy, aby mohol byť kúpeľný obvod izolovaný od ruchu a rušivých vplyvov
dediny. VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika. Prílohy, korešpondencia, novinové články.
346 T áto kúpa nebola práve najlepšia, erár zaplatil 55 000 zlatých za budovy stojace stranou od kúpeľov. VHA Bratislava, f.
Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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kúpeľný lekár O. Pazár. Postaral sa o vybudovanie sanatória a podarilo sa mu premeniť spustnutý lom
s cigánskou štvrťou na rozsiahly park.347
Obytné budovy v kúpeľoch čoskoro nedokázali poskytnúť ubytovanie pre čoraz väčší nárast
počtu hostí, preto musela kúpeľná správa vykúpiť sedliacke usadlosti na promenáde a vybudovať tu
nové kúpeľné budovy pre hostí. V roku 1893 sa začalo so stavbou novej budovy pre kúpele v nižšie
položenom parku.
Na osvetlenie kúpeľných objektov bol v roku 1890 zavedený acetylén a v roku 1910 plyn. V roku
1925 sa uskutočnil pokus s vlastným elektrickým motorom na pohon uhoľným plynom, vyrábaným
zvláštnym generátorom. Toto osvetlenie malo však časté poruchy, preto bol v roku 1930 zavedený do
kúpeľov aj obce prúd od stredoslovenskej elektrárne a celé osvetlenie aj pohon nanovo inštalované.
V roku 1902 boli zriadené v novej budove miestnosti určené na reštauračné účely, keďže tie staré
už neboli kapacitne dostačujúce. Neskôr bola dobudovaná rozsiahla veranda, ktorá bola v roku 1926
uzatvorená oknami a reprezentatívne zariadená.
Okrem iného bolo nutné doriešiť aj otázku úžitkovej vody, ktorá sa využívala na kropenie
promenád a ulíc od parku, pre práčovňu, na vodu v obytných domoch a neskôr na splachovanie
záchodov. V roku 1911 úrady povolili stavbu vodovodu. Medzi riekami Blh a Rimava sa zriadila studňa
s filtrovanou riečnou vodou a čerpacou stanicou. Čo sa týka kanalizácie v kúpeľnom obvode, o tú
nebolo v začiatkoch postarané. Neskôr bol celý obvod kanalizovaný a odpadové vody boli zvedené do
veľkej zbernej žumpy s prepadom do potoka. Pitnú vodu poskytovali studne v jednotlivých objektoch,
voda mala dobrú akosť a až na značnú tvrdosť bola vyhovujúca.
Čížske pramene boli už v roku 1885 úradne vyhlásené za minerálne a v roku 1890 bol vyhlásený
Číž za kúpeľné miesto.348 Kúpele sa začali stavať už v roku 1888, a to Rimamuránskou spoločnosťou.
Jednotliví účastníci si postavili svoje liečebné domy pre pacientov s menami Mária, Margita/Margit,
Kamilla, Horváth a Ilona, spolu mali kapacitu približne 200 lôžok. Postavené boli aj dva vojenské
penzióny, ktoré slúžili na doliečovanie, okrem pľúcnej tuberkulózy. Skvelé účinky jódových prameňov
pri niektorých špecifických ochoreniach, ako lues, chirurgickej tuberkulóze, škrofulóze, dne a iných
bolo podnetom k zriadeniu ozdravovní. V roku 1908 tu bol vybudovaný vojenský kúpeľný ústav.
Počas prvej svetovej vojny boli kúpele zatvorené a sezóna sa mala začať v apríli 1919, k čomu však
nedošlo, pretože 1. mája po vpáde Maďarov na územie Slovenska bol Číž naším vojskom obsadený
a v neobývaných budovách sa ubytovalo vojsko.
Počas prvej svetovej vojny sa ústav na nemocnicu nepremenil, bola tu vybudovaná len ozdravovňa.
Koncom roka 1918 bol ústav evakuovaný a všetko bolo odvezené do Miškovca. V ústave bola zriadená
347 O
 rok neskôr tu bola zriadená sezónna filiálna lekáreň, o čo sa zaslúžil lekárnik z Rimavskej Seči. Zachovaná štatistika
dokladá, že v prvých 15-tich rokoch navštívilo Číž skoro 9 000 chorých. Keďže návštevnosť stále stúpala, bolo potrebné zachytiť
ďalšie jódové pramene. Opätovne sa začal skúmať terén okolo prameňov, bolo vykopaných niekoľko studní, z ktorých bol
na jód pomerne najbohatší prameň Neptún, objavený v roku 1893. Pramene boli postupne pospájané a po konečnej úprave
v roku 1896 tvorili jednu nádrž, ktorá zásobovala vodou výhradne kúpele. Aj majitelia okolitých usadlostí začali pátrať po
jódových prameňoch a navŕtali niekoľko studní. Na toto ich konanie musela zakročiť kúpeľná správa a na ochranu pôvodných
prameňov bývalé ministerstvo pôdohospodárstva nariadilo, že v okruhu 1 000 m od prameňa Hygiea sa mohli vykonávať vrty
len s povolením vrchnosti, a v okruhu 150 m bolo akékoľvek kopanie studní zakázané. Predtým vykopané studne boli buď
zasypané alebo ich prevzala kúpeľná správa. VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika, 1923 –
1938.
348 V
 roku 1912 bol vymedzený kúpeľný obvod a podľa vtedy platného uhorského zákona podliehali kúpele počas sezóny
kúpeľnému komisárovi, a podľa výnosu ministerstva z roku 1893 bol povinný aspoň raz týždenne dohliadať na zdravotné
pomery prameňov, kúpeľov, obytných domov, hostincov, obchodov s potravinami, na policajnú bezpečnosť a podobne. Správa
kúpeľov bola povinná mať počas sezóny vo svojej službe aspoň jedného lekára, ktorý mal na starosti hygienický dozor nad
všetkým kúpeľným zariadením a liečebnými prostriedkami, ktoré patrili kúpeľnej správe. Detailný status, ktorý upravoval
všetky tieto predpisy, bol vydaný v roku 1913 a schválený ministerstvom vnútra v roku 1914. Kúpeľným lekárom bol od roku
1893 – 1900 O. Pazár, potom Taus, od roku 1905 do začiatku prvej svetovej vojny Kallos a po ňom Pazár. VHA Bratislava, f.
Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika, 1923 – 1938.
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četnícka stanica. Tieto úrady tu zostali do apríla 1922. Počas roka 1922 a začiatkom roka 1923 boli
urobené najnutnejšie opravy a adaptácie, takže v máji sem mohli nastúpiť prví kúpeľní hostia.
Ústav bol podriadený posádkovému veliteľstvu v Tornali, hospodárskej správe II/16 poľného práporu
v Tornali. MNO stanovilo aj počet miest na 30 a samotnú liečbu povoľovalo ZVV v Bratislave.349
V nasledujúcich rokoch počas kritických hospodárskych pomerov kúpele len živorili. Návštevnosť
bola veľmi slabá, a preto neboli ani potrebné financie na obnovu spustnutých budov. Návštevnosť
kúpeľov sa začala opäť zvyšovať po prevrate, pričom v prvých rokoch prevládala ešte maďarská
klientela, neskôr to bola zväčša slovenská a česká. O dobrých účinkoch prameňov sa dozvedeli viaceré
sociálne inštitúcie, nemocenské pokladnice, liečebné fondy a posielali sem svojich chorých, ktorí
boli umiestňovaní v najväčšom obytnom dome Margit. Kúpeľná správa prevzala aj bývalý učiteľský
sirotinec a prispôsobila ho na liečbu detí s chirurgickou tuberkulózou, ktoré sem posielal od roku 1931
Zemský zväz sociálnych a sociálno-zdravotných spolkov pre Slovensko. Keďže ubytovacie kapacity pre
deti nestačili, zväz zakúpil v roku 1932 mimo kúpeľného obvodu vilu Milan za 250 000 Kč. Vila Milan
úplne nezodpovedala hygienickým požiadavkám, preto bola počas roka 1933 zavedená do vily tečúca
voda, splachovací systém záchodov a na každom poschodí bola vybudovaná kúpeľňa.
Od roku 1933 boli kúpele zase v správe akciovej spoločnosti. Medzi hlavné úlohy do budúcna
patrilo vybudovanie centrálneho vykurovania, ako aj zriadenie nových miestností pre čakárne. Celé
vnútorné zariadenie bolo nutné zmodernizovať. Pre hostí chcelo vedenie lepšie zariadiť knižnicu
a hudobnú sálu s rádiom, gramofónom či spoločenskými hrami.350

11. 2. 2 Dejiny vojenského liečebného ústavu v Číži
Čížske kúpele už v prvých rokoch po ich založen vo veľkej miere vyhľadávali dôstojníci bývalej
rakúsko-uhorskej armády, ktorým kúpeľná správa poskytovala mnohé výhody a zľavy pri ubytovaní aj
stravovaní. Schvaľovaním kúpeľných miest bolo poverené výnosom bývalého ríšskeho ministerstva
vojny z roku 1891 Zborové veliteľstvo v Košiciach.351 Ústav bol určený predovšetkým pre dôstojníkov
a civilných úradníkov honvédskej a spoločnej armády, pričom bol zriadený pre 30 miest s určením na
šesťtýždňovú liečbu. Neskôr sem bolo posielaných 50 a aj viac chorých, ktorí museli byť ubytovaní
v iných domoch kúpeľnej správy. Všetkým bol poskytnutý byt, za ktorý neplatili žiadne poplatky,
ostatné kúpeľné poplatky boli znížené a stravu si hradili sami. Veliteľom vojenského kúpeľného
ústavu a zároveň aj administrátorom bol počas sezóny dôstojník Měl. Hrubé práce okolo ústavu mal
na starosti domovník a na upratovanie a obsluhu tu bolo niekoľko civilných osôb.
Čo sa týka zariadenia izieb, bolo veľmi chudobné, osvetlenie len petrolejové. Lekárska služba bola
zdarma a sprostredkúval ju kúpeľný lekár vo svojej ordinácii. Pacientmi boli hlavne mladší dôstojníci
s luetickými (syfilitickými) chorobami, ale aj prípady s dnou, chirurgickou tuberkulózou a rôznymi
kožnými chorobami. Ženy a deti ústav vyhľadávali len málokedy. Výsledky liečby boli vynikajúce,
preto vojenská správa uvažovala o kúpe vily Margit pre mužstvo a dôstojníkov. Počas vojny bol ústav
preplnený, napriek tomu pre vojenské účely, ako nemocnica, nebol vôbec použitý.
349 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
350 VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika, 1923 – 1938.
351 N
 ávštevnosť dôstojníkov v kúpeľoch neustále stúpala, preto sa prezident kúpeľnej spoločnosti Sütö obrátil na ministerstvo
honvédov s ponukou o poskytnutí príslušníkom armády a ich rodinám zdarma lekársku pomoc a 50 % zľavy v kúpeľoch pod
podmienkou, že vojenská správa v Číži vybuduje svoj vlastný ústav. Minister honvédov Hazai bol naklonený tejto myšlienke
a zmluvou z roku 1907 zakúpil vojenský erár za 56 000 zlatých penzión Margit, ktorý bol v roku 1904 vybudovaný pre členov
nemocenských pokladníc. Kúpa týchto budov však nebola práve najšťastnejšou voľbou, pretože ležali mimo kúpeľného
obvodu, medzi sedliackymi stavbami a zaprášenými cestami. VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1,
Kronika, 1923 – 1938.
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Koncom roka 1918, v čase keď čs. vojsko postupovalo na Slovensko, prišiel rozkaz o evakuácii
ústavu. Celé zariadenie bolo naložené do železničných vozňov a odsunuté do Miškovca. Ústav zostal
prázdny až do 3. mája 1919, keď bol Číž obsadený naším vojskom a v ústave bola umiestnená policajná
stanica so strážmajstrom a desiatimi asistenčnými vojakmi, ktorí boli ubytovaní v jedálni. Zostali tu
do 10. mája, keď sa sem dostali maďarskí vojaci. Počas bojov na Slovensku bolo maďarské vojsko
niekoľkokrát ubytované v ústave. 4. júla 1919 v ústave opätovne sídlila policajná stanica. V neskoršom
období sa sem nasťahovala aj pošta. Tieto úrady tu zotrvali do apríla 1922, následne budovu prevzala
vojenská správa a rozhodnutím MNO jej bol vrátený pôvodný účel vojenského liečebného ústavu.
O znovuzriadenie ústavu a o jeho zariadenie sa zaslúžil predovšetkým prednosta zdravotnej služby
ZVV v Bratislave, gen. zdrav. MUDr. Ján Červíček352.
Objekty ústavu boli v tejto dobe vydrancované a záhrada s dvorom pripomínali veľké smetisko.
S opravami, na ktoré boli vyčlenené náklady 5 000 Kč, sa začalo v júni 1922. Museli sa opraviť strechy
a omietky, miestnosti bolo nutné vymaľovať, doplniť všetky chýbajúce okná a dvere, vymeniť ohorené
a rozbité podlahy a podobne. Ďalšie financie, konkrétne 76 000 Kč, boli vyčlenené na vnútorné
zariadenie. Osvetlenie zostalo aj naďalej petrolejové. Koncom júla už hlásilo stavebné riaditeľstvo
zdravotnému oddeleniu ZVV v Bratislave, že sú už všetky opravy uskutočnené a ústav môže byť
otvorený. Napokon sa znovuotvorenie ústavu oddialilo na rok 1923, a na rozkaz 11. pešej divízie bol za
administrátora ústavu ustanovený rotmajster Weber, z Pešieho pluku č. 16.353
MNO vydalo v januári 1923 smernice na otvorenie ústavu. V apríli bol namiesto rotmajstra Webera
ustanovený ako administrátor rotmajster pomocnej zdravotnej služby Marko Branda. Ústav bol
urýchlene doplnený lekárskymi potrebami, posteľnou bielizňou i lôžkovinami. V máji boli uzatvorené
zmluvy s kúpeľným vedúcim reštaurácie na stravovanie pacientov, pričom sa dohodla jednotná cena –
25 Kč na osobu denne, a s kúpeľnou správou na 50 % zľave kúpeľnej taxy všetkých kúpeľov a liečebných
prostriedkov. Na upratovanie a obsluhu bol pridelený jeden vojak pomocnej zdravotnej služby od
Divíznej nemocnice 11 a zamestnaná civilná upratovačka. Pranie bielizne mala na starosti väznica
v Rimavskej Sobote. A. Pazár bol poverený lekárskou službou, ktorú vykonával vo svojej ordinácii.
Vojenský liečebný ústav bol vo vojenskom ohľade podriadený posádkovému veliteľstvu v Tornali.
Posádkový veliteľ mal na starosti dohľad nad vojenskými a mravnými pomermi v ústave. Od vydania
Organizačného predpisu č. 24 v roku 1925 bola zriadená miestna posádková správa, pričom podliehala
11. divízii. Po každej sezóne sa všetky spisy odovzdávali posádkovému veliteľstvu v Tornali. V decembri
1922 boli objekty prevzaté Vojenskou správou budov č. 99, ktorá podliehala stavebnému okruhu
v Jelšave. Zmenou organizačného predpisu bola v neskoršom období ako Vojenská správa budov
352 Ján Červíček, MUDr. (1864-1924), generál zdravotníctva IV. hodnostnej triedy. Absolvoval klasické gymnázium a lekársku
fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, po ukončení prezenčnej služby krátko vykonával prax v Prahe, v apríli 1888
bol aktivovaný v hodnosti nadporučík lekár a stal sa sekundárom v Garnison-Spital Sarajevo. V júni 1889 bol vymenovaný za
mladšieho lekára Feld-Jäger-Bataillon Nr. 32, od augusta zastával obdobnú funkciu v Bosnisch-herzegovinischen InfanterieBataillon Nr. 7 a v októbri 1890 bol menovaný šéflekárom Infanterie-Regiment Nr. 53. V októbri 1895 bol pridelený ku GarnisonSpital v Prahe a zároveň študoval očnú špecializáciu na Karlo-Ferdinandovej univerzite, od októbra 1895 bol šéflekárom
Artillerie-Regiment Nr. 13. V novembri 1902 bol vymenovaný za prednostu očného oddelenia Garnison-Spital vo Viedni, neskôr
sa stal zástupcom veliteľa nemocnice a riadnym členom Militär-Artz-Kollegium pre zrakové ochorenia. Po vypuknutí prvej
svetovej vojny bol menovaný veliteľom Garnison-Spital vo Viedni, v júli 1915 sa stal prednostom zdravotnej služby VI. Korps
na ruskom fronte, v novembri 1916 mu bola udelená hodnosť generála a v januári 1918 sa stal inšpektorom zdravotnej
služby pri Höhere General-Kommando v Badene. Dosiahol hodnosť generála. Koncom októbra 1918 vstúpil do československej
brannej moci, stal sa prednostom zdravotného odboru Československej likvidačnej komisie vo Viedni a vykonával aj funkciu
prednostu zdravotnej služby Veliteľstva vojska na Slovensku. V januári 1919 bol vymenovaný za prednostu zdravotnej služby
Zemského vojenského veliteľstva na Slovensku a od októbra 1919 zastával funkciu prednostu zdravotnej služby Zemského
vojenského veliteľstva pre Slovensko. Počas roka 1920 inicioval vznik Loveckého ochranného spolku a pri stanovujúcom
zhromaždení bol v decembri 1920 zvolený do funkcie predsedu. V období, keď zastával túto funkciu, zaslúžil sa o záchranu
kamzíkov v Tatrách a o vytvorenie zvláštneho fondu na podporu rodín lesníkov, ktorí zahynuli pri výkone služby. FIDLER, J. et
al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 85.
353 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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č. 2 podriadená stavebnej odbočke 11. divízie. Vecným vestníkom 1923, č. 34, čl. 24 bolo vyhlásené
otvorenie ústavu 1. júna s 30 liečebnými miestami pre dôstojníkov a ich rodinných príslušníkov. Liečiť
sa tu mohli aj deti mladšie ako 12 rokov so sprievodom jedného z rodičov. Žiadosti a prideľovanie
izieb v ústave vybavovalo Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave. V roku 1934 sa ústav otvoril
1. júna a o mesiac neskôr tu bolo otvorené oddelenie pre mužstvo, pričom bola adaptovaná prázdna
dôstojnícka jedáleň so 16 lôžkami. Ich stravovanie prevzala reštaurácia kúpeľov. Ústav mal dovedna
dve oddelenia, pričom o zavedenie nutnej účelnej administratívy sa pričinil najmä plukovník zdravotnej
služby A. Vlach, veliteľ Divíznej nemocnice 11, ktorý dal budúcemu služobnému chodu v kúpeľoch
základy.
Počas roka 1925 došlo v liečebnom ústave k viacerým zlepšeniam. Opravená bola napríklad stará
drevená studňa a pribudlo k nej čerpadlo, na úpravu záhrady bol pridelený záhradník z Pešieho pluku 16
a zakúpilo sa aj 16 železných záhradných stoličiek, opravil sa plot a zriadený bol nový cementový chodník.
V roku 1925 bol výnosom MNO vymenovaný za veliteľa ústavu R. Škrůtek, ktorý sa za obdobie 7-ročného
pôsobenia v tejto funkcii nemálo zaslúžil o jeho zveľadenie. Vďaka podpore zdravotného oddelenia
a stavebného riaditeľstva ZVV v Košiciach sa mu podarilo vybudovať príjemný sanatórny ústav. Podal
aj návrh na zavedenie tečúcej vody a na úpravu záchodov. Postaral sa o dočasnú ordinačnú miestnosť,
koksové koberce pre všetky izby, záclony, predložky k posteliam, čím sa stali izby oveľa útulnejšími.
Zvýšená návštevnosť ústavu viedla aj k zvýšeniu personálu o jedného vojaka pomocnej zdravotnej
služby. V októbri 1925 prešiel ústav do oblasti novozriadeného Zemského vojenského veliteľstva Košice.
V roku 1925 sa zrealizoval projekt tečúcej vody. Na povale I. objektu sa umiestnil rezervoár
s vodou, ktorá sa čerpala zo studne a následne bola ďalej rozvádzaná potrubím do kuchyne, do
nových záchodov, na chodby oboch budov a v neskoršom období aj k sprchám slnečných kúpeľov.
Medzi budovami sa zriadili dve zberné žumpy s hermetickými uzávermi, do ktorých bola odvádzaná
odpadová a dažďová voda. Prepadová voda zo žúmp sa odvádzala kanálom do neďalekého potoka.
Voda bola zavedená aj do ordinačnej miestnosti, a drevená podlaha sa nahradila xylolitovou. Majiteľka
vily Kamila súhlasila s postavením mostíka cez potok a s prechodom cez jej záhradu, čím sa cesta do
kúpeľov výrazne skrátila. V roku 1930 bol most strhnutý veľkou vodou a musel sa vybudovať nový. Od
roku 1932 majiteľka požadovala za prechod cez jej pozemok poplatok 2 Kč za osobu.354
V marci 1927 bol za ďalšieho administrátora vymenovaný C. Pelíšek. V tomto roku MNO pre nízku
návštevnosť zrušilo oddiel mužstva, a jedáleň sa začala využívať ako sklad, hostia sa stravovali ako
predtým, v reštaurácii. Počas tohto roka sa čiastočne zrekonštruovali budovy. Pri úprave budovy kôlne
sa strecha vhodne adaptovala pre slnečné kúpele. Do ústavu sa zaviedlo aj elektrické osvetlenie
z centrály kúpeľov a vymoženosťou bolo aj to, že sa ku každému lôžku dala elektrická lampa. V apríli
nastúpil na miesto nového administrátora K. Kořán.
Nová sezóna v roku 1928 sa začala otvorením vlastnej ústavnej jedálne, ktorá pôsobila veľmi
reprezentatívne, s vkusným zariadením, obrazmi či elektrickými reflektormi. Jediným rušivým
elementom bolo množstvo múch, ktorých sa zbavili až v roku 1931, keď bolo zrušené susedné
hospodárstvo s dobytkom.355 Pred začatím sezóny v roku 1929 bol vybudovaný nový železobetónový
plot s drôtenou výplňou, ktorý nahradil starý zarastený plot. Veliteľovi ako aj stavebným orgánom
spôsobovala nemalé starosti stála vlhkosť stien a izieb obytných budov, čo bolo spôsobené tým, že
354 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
355	Podlaha v jedálni bola vymenená z drevenej na xylolitovú, v interiéri boli zavedené v letných mesiacoch ventilátory a vedľa
jedálne sa vybudoval altánok. Altánok bol dverami spojený s jedálňou, a tento priestor bol určený na čítanie alebo ako
miestnosť pre kolky. Na obsluhu do jedálne bola prijatá civilná výpomoc. Kuchyňa už obsahovala moderný sporák a v roku
1931 sa uskutočnila aj výstavba umyvárne. Od roku 1928 pranie bielizne prebiehalo výlučne vo vlastnej réžii ústavu. VHA
Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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základy budov boli bez pivničných priestorov. Z týchto dôvodov bol v roku 1930 uskutočnený pokus
s cementovaním okolia budov a odvedením dažďovej vody do kanálov, aby sa zamedzilo presakovaniu
a zatekaniu vody medzi steny, pričom výsledok bol pomerne uspokojivý.
Začiatok sezóny 1931 sa niesol v znamení rekonštrukcie elektrického osvetlenia v celom ústave
a pripojenie na hlavnú stredoslovenskú sieť. Do jedálne boli dodané veľké železné kachle, ako aj do
všetkých dvojlôžkových izieb. Kvôli chladným mesiacom na začiatku a konci sezóny boli zakúpené
prešívané teplé prikrývky. V roku 1931 sa liečebný ústav nachádzal v najlepšom rozkvete. Vo februári
1933 prevzal službu administrátora J. Horák z Divíznej nemocnice 11 a v apríli bol MNO vymenovaný
za veliteľa a zároveň ošetrujúceho lekára R. Trenkler356. Veliteľ navrhoval zakúpenie nových prístrojov
na fyzické liečenie. Ústav dostal počas tejto sezóny aj prístroj na meranie krvného tlaku, prístroj
na galvanizáciu, faradizáciu, štvorkomorový kúpeľ, ako aj iné prístroje na fyzikálne a chemické
vyšetrovanie a pre drobnú prax. Ústav bol dotovaný horským slnkom, soluxom, tonizátorom,
pantostatom s príslušnými súpravami pre elektrickú liečbu.
Keďže za posledné roky upadol v Číži spoločenský i kultúrny život, bolo nutné postarať sa o jeho
pozdvihnutie. Prostredníctvom ZVV v Košiciach dostal ústav od odbočky Zväzu československého
dôstojníctva v Košiciach za menší poplatok putovnú knižnicu. V roku 1934 zakúpilo MNO pre liečebný
ústav rádio a z príspevkov hostí gramofón a ďalšie knihy. Spoločenský život sa spočiatku sústreďoval
najmä v reštauračných miestnostiach, neskôr v jedálni a v knižnici. Často sa konali aj rôzne zábavné
večierky s hudbou, spevom a tancom.357

11. 2. 2. 1 Prehľad stavebných prác a úprav vykonaných v rokoch 1925 – 1933
V roku 1925 bol predložený stavebný návrh na opravu záchodov v ústave, no vzhľadom na pokročilú
sezónu nariadilo ZVV stavebné riaditeľstvo predložiť stavebný návrh opätovne v roku 1926. V roku 1926
bola do ústavu zavedená voda a záchody boli upravené na splachovanie. Stavebný náklad na tieto práce
bol 45 000 Kč.358 V roku 1927 boli prestavané kôlne a opravené vonkajšie omietky za 4 500 Kč. Na jar sa
uskutočnili oprava a náter fasád objektov ústavu s povoleným stavebným nákladom 8 000 Kč. Suma
12 000 Kč bola vyčlenená na doplnenie vnútorného zariadenia a rozšírenie elektrického osvetlenia. Na
jeseň sa stihla ešte zriadiť besiedka a zakúpiť kosačka na trávniky. Na jar 1928 boli dodané police do
skladu lôžkovín, na ktoré bola vyčlenená suma 1 500 Kč a na jeseň tohto roka boli upravené pivnica
a špajza, zriadená xylolitová dlažba v dôstojníckej jedálni a boli obnovené olejové nátery okien a dverí
356 R
 udolf Trenkler, MUDr., narodený v roku 1870, generál zdravotníctva. Absolvoval reálne gymnázium v Chrudime a lekársku
fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe. V júli 1897 začal aktívne pôsobiť v Garnison-Spital Nr. 11. Od októbra 1897
pôsobil v Garnison-Spital Nr. 2 a v septembri 1898 sa stal mladším lekárom Infanterie-Regiment Nr. 68. Od mája 1900 pôsobil
ako mladší lekár Infanterie-Regiment Nr. 64, v októbri 1902 sa stal šéflekárom Infanterie-Regiment Nr. 12, v máji 1905 prešiel
v rovnakej funkcii k Infanterie-Regiment Nr. 47. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa stal veliteľom feld-Spital Nr. 3/9 na ruskom
fronte a od januára 1917 velil Feld-Spital Nr. 605 na talianskom fronte. Dosiahol hodnosť majora. V decembri 1918 vstúpil do
československej brannej moci a o mesiac neskôr bol vymenovaný do funkcie prednostu oddelenia a stal sa zastupujúcim
veliteľom 19. posádkovej nemocnice domáceho vojska. Od februára 1922 vykonával funkciu šéflekára bratislavskej vojenskej
posádky. V decembri 1922 sa stal veliteľom Divíznej nemocnice 9, v marci 1928 prevzal funkciu prednostu zdravotnej služby
9. divízie, v januári 1930 sa stal prednostom zdravotnej služby Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave. V januári 1932
obdržal hodnosť generála a zároveň odišiel do výslužby. Až do septembra 1934 však vykonával funkciu veliteľa Vojenského
liečebného ústavu v Číži. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 639.
357 V
 HA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika.
358 Ú
 prava či výmena podláh, dlažieb, omietok, opravy a náter okien a dverí, vymaľovanie ordinačnej siene, izieb, čitárne
a skladu lôžkovín vyšla dovedna na 9 500 Kč. Nanovo sa upravovala kuchyňa a ubikácie pre mužstvo, čo stálo 26 000 Kč.
V celom ústave bolo zavedené elektrické osvetlenie za 9 200 Kč, čo sa uskutočnilo ešte pred začatím sezóny. V jeseni sa
stihla vykonať ešte oprava strešných krytín a komínových hláv, na čo bol povolený stavebný náklad 15 000 Kč. VHA Bratislava,
f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika.
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s nákladom 15 900 Kč. Na rok 1929 bol vyčlenený stavebný náklad 38 750 Kč na zriadenie nového plota
hlavnej fronty ústavu, prehĺbenie studne, dodanie pumpy, prevedenie betónovej dlažby veránd I. a II.,
zriadenie umyvárne, slnečných a sprchových kúpeľov. Rovnako ako prvá skupina prác aj úprava bytu
administrátora sa uskutočnila na jeseň, s vyčleneným stavebným nákladom 4 500 Kč.
Na jeseň 1930 sa vykonali opravy a čiastočná výmena mazanín na povalách objektov I. a II.,
na opravy bol povolený stavebný náklad 6 000 Kč. V druhej polovici roka boli uskutočnené aj iné
stavebné úpravy, ako oplechovanie štítov budov I. a II., olejový náter previsnutých častí striech,
osadenie odkvapových žľabov, zariadenie do kuchyne, preloženie taškovej krytiny jedálne, zriadenie
novej azbestocementovej krytiny verandy, úprava vstupu do pivnice s celkovým nákladom 19 000 Kč.
Na jar 1931 bol vyčlenený stavebný náklad 13 300 Kč na zriadenie plotu záhrady v ústave, dodanie
kachlí pre izby a na úpravu kanalizácie. Stavebný náklad 10 000 Kč bol určený na úplnú rekonštrukciu
stavajúceho sa elektrického vedenia. V jeseni sa zriadil ešte príručný sklad lôžkovín na povale
objektu I., s nákladom 2 300 Kč. V prvej polovici roka 1932 boli opravené a sčasti vymenené odkvapové
žľaby a odpadové rúry budovy I., vymenená krytina kôlní ako aj vymenené podlahy v miestnostiach
mužstva, rozšírená a upravená vonkajšia kanalizácia a dodaný elektrický ventilátor pre jedáleň. Na
tieto práce bol povolený stavebný náklad vo výške 11 750 Kč. Stihol sa obnoviť aj olejový náter dvier,
okien, veránd, odkvapových žľabov a plotov z drôteného pletiva a osadilo sa centrifugálne čerpadlo
s celkovým nákladom 22 000 Kč. Na rok 1933 bol schválený náklad 15 000 Kč na prekrytie taškových
krytín v objektoch I. a II.359

11. 2. 2. 2 Stavebné úpravy ústavu v rokoch 1934 – 1938
V roku 1934 bol ošetrujúcim lekárom a zároveň veliteľom ústavu generál MUDr. Rudolf Trenkler.
Na poste administrátora ústavu zostal naďalej šrtm. J. Horák. Počas sezóny sem boli pridelení
z Divíznej nemocnice 11 dvaja muži, pričom jeden mal na starosti jedáleň a druhý záhradu. Najaté
boli aj dve civilné osoby na upratovanie izieb a dôstojníckej jedálne. Návštevnosť hostí v tomto roku
oproti predchádzajúcim o niečo vzrástla. Počas obdobia máj – september navštívilo ústav spolu 117
hostí, z toho 47,8 % tvorili dôstojníci, 12 % rotmajstri a zvyšok ostatní hostia. V tomto roku zriadila
Masarykova liga v Číži ozdravovňu pre deti, išlo o liečebný dom Milan. Liečebný dom Milan slúži aj
v súčasnosti pre deti od 3 do 18 rokov. Liečia sa tu Morbus Pethes, chronická osteomyelitída.
Pred začiatkom sezóny v roku 1935 sa v apríli uskutočnili niektoré stavebné úpravy v ústave,
medzi ktoré patrila aj úprava kuchyne. Celý máj bol veľmi chladný s prízemnými mrazmi, a tak sa
jedáleň musela neustále vykurovať, čo však pre potreby hostí nebolo dostačujúce, preto bol podaný
návrh, aby bola každá izba vybavená kachľami. Naďalej sa usporadúvali večerné zábavy a hostia sa
venovali počas letných mesiacov aj lovu rýb či rakov. Personálne obsadenie sa nijako nezmenilo, len
počet mužstva sa zvýšil o jedného člena. V tohtoročnom období počet hostí opäť stúpol a hostia už
neboli len zo Slovenska, ale 34 % hostí prišlo z Čiech a 27 % z Moravy. V predchádzajúcich rokoch bol
kúpeľný ústav vnímaný skôr ako rekreačné miesto, no čoraz viac narastal počet vážne chorých, čo
si vyžadovalo aj väčší lekársky dozor. Postupne sa rozširovala aj knižnica ústavu, a to nielen kúpou
nových kníh, ale tiež darmi od pacientov.360
359 VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika. Prílohy.
360 N
 a rozptýlenie hostí boli zakúpené stolné kolky, nové gramofónové platne, v čitárni sa nachádzali Lidové Noviny, Národní
Politika, České Slovo, Pestrý Týden, Morgenzeitung, dámsky časopis, Hvězda a zlínska revue Výběr. V ordinačnej miestnosti
sa v tomto roku postarali o zakúpenie prístroja Spektrosol a elektrického ohrievača vody k umývadlu. VHA Bratislava, f.
Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika. Prílohy.
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V roku 1936, pred začatím sezóny, bola upravená ordinačná sieň, zrušená čakáreň, na chodbe
bolo nasadené nové okno, vybudovala sa nová elektrická inštalácia a celá miestnosť bola
natretá bielym olejovým náterom, čím vznikla vhodná miestnosť nielen pre dennú ordináciu,
ale aj pre fyzikálnu liečbu. Aj niektoré izby boli nanovo vymaľované a každá izba mala od
tohto roku vlastné železné kachle. Určité úpravy sa vykonali aj na vonkajšej žumpe a odtok do
kanála sa hygienicky upravil. 4. mája sa konali oslavy výročia úmrtia generála Milana Rastislava
Štefánika v tunajšej ľudovej slovenskej škole, na ktorých sa zúčastnili aj hostia z ústavu. 22. júna
usporiadal ústav divadelné predstavenie pod patronátom pani Votrubovej, manželky divízneho
generála a zemského vojenského veliteľa v Bratislave J. Votrubu361. Na ďalší deň, 23. júna, sa
konal zábavný večierok na rozlúčku. Oproti minulému roku sa personálny stav ústavu nijako
nezmenil. Počas tejto sezóny navštívilo ústav 50 % dôstojníkov, 14,7 % rotmajstrov a zvyšok
ostatné osoby, ako manželky či deti príslušníkov armády. Ústav bol počas celej sezóny úplne
obsadený. Keďže kapacitne nebol ústav pripravený na takýto veľký príliv chorých, mnoho z nich
muselo byť odmietnutých. Zväčšujúcu sa obľúbenosť ústavu v Číži možno pripísať propagovaním
článku „O dějinách vojenského lázeňského ustavu jakož o účincích zdejších vod“ veliteľa ústavu Trenklera
v Dôstojníckych Listech. Vojenská správa zamýšľala už pred šiestimi rokmi zakúpiť vedľajší, západný,
hospodársky objekt a rozšíriť tak svoje pôsobisko, no kúpa sa nakoniec neuskutočnila.362 Ďalším
návrhom bolo postavenie menšieho pavilónu, ktorý by mohol kapacitne ubytovať 16 hostí. Ani to
by však situáciu úplne nevyriešilo a do budúcna by bolo najlepšie zmodernizovať a rozšíriť ústav
aspoň pre 40 hostí a zakúpiť, buď vilu Margit alebo Sanatórium Pazár. Práve Sanatórium Pazár
by sa vďaka veľkému parku a blízkosti kúpeľov najlepšie hodilo pre budovanie ústavu. V tomto
roku navštívilo ústav 30,5 % hostí z Čiech, 30 % hostí z Moravy a 39,5 % hostí zo Slovenska.
Knižnica bola rozšírená o ďalších 47 kníh, časopisy boli rozšírené o Důstojnické listy a doplnené
boli aj rôzne spoločenské hry. Zakúpili sa nové gramofónové platne a plánovalo sa aj zakúpenie
nového rádia. Do ordinačnej siene boli zakúpené tónometer, otáčacia stolička, železná zasklená
skrinka na nástroje a tri zásteny. K ústavnej pumpe s elektrickým pohonom bolo pripojené ručné
čerpadlo.
Začiatok roka 1937 sa niesol v znamení niekoľkých zmien vo vedení agendy administrátora ústavu,
štrm. pomocnej zdravotnej služby J. Horák bol 1. januára, po šesťročnej činnosti ako administrátor

361	Jozef Votruba (1879-1959), armádny generál. Absolvoval Infanterie-Kadetten-Schule vo Viedni, v auguste 1899 sa stal veliteľom
čaty Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 8, vo februári 1904 bol menovaný za veliteľa čaty Landwehr-Infanterie-Regiment
Nr. 25 a v rokoch 1905-1907 absolvoval Kriegs-Schule vo Viedni. Vo februári 1908 sa stal pobočníkom veliteľa II. práporu
pluku, v novembri 1908 prešiel do štábu 46. Landwehr-Infanterie-Division a od marca 1913 pôsobil ako referent v LandwehrOber-Komando vo Viedni. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa stal dôstojníkom operačného oddelenia štábu I. Armee na
ruskom fronte, od marca 1915 pôsobil ako operačný dôstojník štábu 58. Infanterie-Division na balkánskom fronte a neskôr
na talianskom fronte a v apríli 1916 sa stal veliteľom Landsturm-Bataillon Nr. 75 na talianskom fronte. V októbri 1916 bol
vymenovaný za náčelníka štábu 58. Infanterie-Division na talianskom fronte a od septembra 1918 pôsobil ako zástupca
prednostu oddelenia Kriegs-Ministerium vo Viedni. Dosiahol hodnosť majora generálneho štábu. V októbri 1918 vstúpil do
československej brannej moci a pôsobil v Likvidačnej komisii. Od júna 1919 bol náčelníkom štábu 2. pešej divízie a neskôr
4. pešej divízie domáceho vojska v bojoch na Slovensku. Od januára 1920 zastával funkciu náčelníka štábu 11. divízie.
V júni 1920 bol vymenovaný za náčelníka štábu 3. divízie a od decembra 1923 velil Pešiemu pluku 30. V decembri 1924 bol
vymenovaný za veliteľa 8. pešej brigády, od novembra 1927 velil 2. horskej brigáde. V máji 1928 mu bola udelená hodnosť
generála a od februára 1929 zastával funkciu prvého zástupcu náčelníka Hlavného štábu brannej moci. V septembri 1931
sa stal veliteľom 10. divízie. Od marca 1935 stál na čele Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave a počas brannej
pohotovosti štátu na jeseň 1938 velil najskôr III. armáde a následne IV. armáde. V januári 1939 odišiel do výslužby z dôvodu
prudkého zhoršenia zdravotného stavu. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 708.
362 VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika. Prílohy.
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a správca budov, premiestnený k Delostreleckému pluku 152363. 15. mája bol jeho službou poverený
R. Kunrát, Horský pluk 3364, po ňom nastúpil do tejto funkcie V. Schimm zo Zborovej nemocnice
11 a 1. júla bol k ústavu premiestnený F. Turček. Ostatné personálne obsadenie zostalo bez zmeny.
Ústav sa zúčastnil v máji na miestnej československej honorovacej pietnej slávnosti pri udalosti
výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika, ako aj osláv na poctu narodenín prezidenta
Edvarda Beneša. 7. augusta zomrel v Číži hlavný ústavný lekár Pazár, ktorý bol zároveň v rokoch 1923
– 1924 prvým veliteľom vojenského kúpeľného ústavu. Počas tohto roka bol ústav stále obsadený,
pričom tu bolo 30,6 % hostí z Čiech, 30 % z Moravy, 35,4 % hostí zo Slovenska a 3 % tvorili hostia
z Podkarpatskej Rusi. Knižnica bola doplnená o novú skriňu pre 300 kníh a pribudlo do nej 78 nových
kníh, z toho 244 českých a 113 nemeckých. Ústav dostal ako dar od MNO moderný rádiový prístroj,
v dolnej záhrade boli vybudované pre voľnočasové aktivity americké kolky, taktiež boli zakúpené nové
platne pre gramofón či rybárske udice.365
Naďalej pokračovalo úsilie o rozšírenie vojenského kúpeľného ústavu, no ani teraz sa nestretlo
s úspechom. Podané návrhy na zakúpenie pozemku s parkom a obytným domom Pazára v roku
1936 neboli MNO schválené. Z tohto dôvodu bol v júli tohto roku podaný nový návrh, keďže ústav
stále nevyhovoval kapacitne ani pre chorých pacientov, ani na iné účely. Veliteľ podal návrhy
a plány na vybudovanie nového ústavu pre 55 lôžok s príslušenstvom, a zborové veliteľstvo dalo
tieto plány vypracovať architektovi E. Wiesnerovi. Wiesner vypracoval návrhy pre najmodernejšiu
a najkomfortnejšiu stavbu, na ktorú by boli potrebné stavebné náklady cca 800 000 Kč, pričom mala
byť postavená ženijným rotmajstrom MNO, avšak MNO na tieto návrhy neodpovedalo. 14. septembra
zomrel T. G. Masaryk. Posádková správa a veliteľstvo ústavu spolu s miestnymi osvetovými odbormi
usporiadali v deň pohrebu vo veľkej kúpeľnej sále smútočnú rozlúčku.
V roku 1938 bol počet prideleného mužstva v ústave zvýšený na štyroch, civilný personál zostal
bez zmeny. Stupňujúcim sa napätím medzi Nemeckom a Československom bol poznačený aj život
v ústave. 21. mája boli telegraficky odvolaní všetci aktívni dôstojníci a gážisti a Číž bol následne
obsadený väčším strážnym oddielom s guľometmi, čo malo slúžiť na ochranu hraníc. V júli došlo
k miernemu upokojeniu situácie a ústav privítal aj niekoľkých hostí. Ako po minulé roky aj teraz sa
konali rôzne oslavy generála Milana Rastislava Štefánika, či oslavy narodenín prezidenta Beneša.
Počas tento sezóny tu bolo 32,9 % hostí z Čiech, 32,9 % hostí z Moravy, 34,2 % zo Slovenska. Rozšírila
sa aj knižnica, na noviny a časopisy bolo vyčlenených 579 Kč a na doplnenie spoločenských hier bolo
poskytnutých 288 Kč. Akékoľvek úsilie vojenskej správy o zakúpenie sanatória Pazára kvôli rozšíreniu
vojenského kúpeľného ústavu zostalo bez výsledku. MNO nemalo dostatok finančných prostriedkov,
363 D
 elostrelecký pluk 152 vznikol 1. októbra 1924 premenovaním z Delostreleckého oddielu 152 na základe výnosu MNO čj.
86212-hl.št./1.oddel.1924. Veliteľstvo pluku sa nachádzalo v Olomouci (Štefánikove kasárne), podliehalo Veliteľstvu zemského
delostrelectva pre Moravu a Sliezsko, od septembra 1925 Veliteľstvu delostrelectva v Brne a od mája 1936 Veliteľstvu zemského
letectva v Brne. Súčasťou pluku boli veliteľstvo s hospodárskou správou, technickou správou, spojovacou čatou, spojovacou
batériou a pomocným družstvom, I. oddiel, II. oddiel, III. oddiel, IV. oddiel, V. oddiel, náhradná batéria a náhradný oddiel.
Všetky jednotky boli umiestnené spolu s veliteľstvom pluku, okrem II. oddielu, ktorý sa nachádzal v Olomouci (Štefánikove
kasárne) a od apríla 1938 v Brne (Delostrelecké kasárne). FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920
– 1938, s. 130-131.
364 H
 orský peší pluk 3 vznikol 15. januára 1920 premenovaním 13. streleckého pluku domáceho vojska, v rámci unifikácie brannej
moci, na základe výnosu MNO čj. 50786-org.1919. Jeho veliteľstvo sa nachádzalo v Poprade (Pechotné kasárne), podliehalo
veliteľstvu 2. horskej brigády a od januára 1938 veliteľstvu 17. pešej divízie. Súčasťou pluku boli veliteľstvo s hospodárskou
správou a pomocnou rotou v Poprade, I. prápor v Poprade, II. prápor v Kežmarku, III. prápor v Kežmarku a od októbra 1920
v Spišskej Belej a náhradný prápor v Olomouci. Pri reorganizácii pluku v januári 1921 v dôsledku osamostatnenia jednotlivých
práporov tvorili pluk veliteľstvo s pomocným družstvom v Poprade, Horský prápor 7, Horský prápor 8 a Horský prápor 9. Po
reorganizácii v septembri 1933 bol pluk tvorený veliteľstvom s hospodárskou správou, technickou rotou a rotou doprovodných
zbraní v Poprade, I. práporom v Poprade, II. práporom v Poprade a od septembra 1935 v Podolínci, III. práporom v Poprade
a náhradným práporom v Poprade. FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 261-262.
365 VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika. Prílohy.
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preto kúpu zamietlo. Ústav sa nedočkal ani vybudovania jedálne pre rotmajstrov a rozšírenia budovy
mužstva pre ubytovanie chorých, ako to bolo navrhované už v roku 1936.366
Od roku 1956 mali kúpele celoročnú prevádzku. V rokoch 1975 – 1980 bol postavený nový liečebný
dom Rimava s vnútorným rehabilitačným bazénom, fyzioterapiou, vaňovými kúpeľmi, ordináciami
a jedálňou. Od roku 1996 sú kúpele pod správou akciovej spoločnosti. Kúpele prešli kompletnou
rekonštrukciou, ktorá sa týkala všetkých ubytovacích kapacít a kúpeľného parku. V priestore medzi
hotelom Rimava a liečebným domom Milan bol postavený vonkajší bazénový komplex.
Ústav podliehal v odborných veciach 33. oddeleniu Ministerstva národnej obrany a od januára
1927 4. oddeleniu 1. odboru Ministerstva národnej obrany. V ostatných veciach podliehal Zemskému
vojenskému veliteľstvu pre Slovensko, od septembra 1925 Zemskému vojenskému veliteľstvu
v Košiciach a od januára 1937 6. zboru. Veliteľmi ústavu boli plukovník zdravotníctva MUDr. Rudolf
Škrůtek (máj 1924 – január 1932), po ňom generál zdravotníctva MUDr. Rudolf Trenkler.367

11. 3 Kúpele v Košiciach
V archívnych prameňoch, konkrétne vo fonde Zemského stavebného riaditeľstva Košice a Zemského
vojenského veliteľstva Košice, sa nachádzala zmienka aj o ďalšom kúpeľnom ústave nachádzajúcom
sa v Košiciach. Stavba kúpeľov bola dokončená v roku 1923. Stavbu vykonala odbočka Zväzu
československých dôstojníkov v Košiciach, za účinnej podpory veliteľa 11. divízie generála Radolu
Gajdu, ako aj samotného mesta Košíc. Kúpele aj štadión, postavené na mieste bývalého „Lajosforas“,
sa stali majetkom odbočky a dostali názov Gajdove kúpele.
Od Komenského ústavu bola k nim postavená trať elektrickej dráhy. Hlavnou súčasťou kúpeľov
bol betónový bazén, s pretekajúcou vodou a so širokým priestranstvom pre slnečné kúpele. Pri
kúpeľoch vznikli ihriská s krytými tribúnami, rôzne zábavné atrakcie, park a reštaurácia. Kúpele
v letných mesiacoch hromadne navštevovali všetky vrstvy obyvateľstva. Aj mužstvo posádky využívalo
pravidelne kúpele, a to podľa programu stanoveného posádkovým veliteľstvom. 29. júla boli kúpele
otvorené a odovzdané verejnosti.
Výskyt minerálnych prameňov je doložený v tejto oblasti už v 14. storočí, ale až v roku 1863 tu
bol na pravom brehu Hornádu objavený minerálny prameň, ktorý dostal pomenovanie Lajos forrás –
Ľudovítov prameň. Na základe toho tu v roku 1881 zriadil F. Legáni kúpele aj s parkom. V roku 1890
tu navŕtali druhý prameň a miesto sa stalo spoločensky vyhľadávaným. V prevádzke tu boli i herňa,
čitáreň a tanečná sála. Počas vojny kúpele upadli a dnes je toto miesto známe pod názvom Anička.
Gajdove kúpele prežívali svoj rozkvet v 80. rokoch minulého storočia. V tom období tam boli vystavané
kúpeľná budova, „vaňové“ kabíny, reštauračné zariadenie a pribudol tiež tanečný parket. Počas prvej
setovej vojny tu nastal určitý úpadok, no krátko po vzniku ČSR boli kúpele opäť zveľadené. V 20.
rokoch Gajdove kúpele navštevovali českí úradníci a dôstojníci, ale tiež slovenská inteligencia. Počas
prvej republiky na miestach neskoršieho kynologického cvičiska vybudovali plavecký bazén, neskôr
pribudlo aj futbalové ihrisko. V roku 1924 bola v lokalite Anička cieľová čiara košického maratónu.
Ďalšie ročníky maratónskeho behu už zvykli v Gajdových kúpeľoch aj štartovať. Od 30. rokov 20.
storočia tu už žiadna stavba nepribudla a oblasť začala postupne chátrať.368

366 VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937, šk. 1, Kronika.
367 FIDLER, J. et al. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, s. 700.
368 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. Kronika.
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Záver
Cieľom publikácie je priblížiť čitateľovi menej známu tému našich dejín – urbanizmus a armádu
v medzivojnovom období na východnom Slovensku, v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného
riaditeľstva so sídlom v Užhorode, neskôr v Košiciach, a to na základe preskúmania dostupných
archívnych prameňov a literatúry. Hoci sa historiografia venuje stavebnej činnosti a architektúre
na Slovensku, avšak vojenským stavbám či bytovým podmienkam vojakov v medzivojnovom období
Československej republiky je venovaná len malá pozornosť. Monografia poukazuje na prínos armády
v rokoch 1918 – 1939, podáva obraz o jej všestrannom pôsobení a činnosti v rôznych oblastiach
života. Ponúka náhľad na vzťah armády s civilným obyvateľstvom, na bytovú situáciu v danej dobe
a mapuje stavebnú činnosť armády, či už išlo o výstavbu nových vojenských objektov a kasární, alebo
rekonštrukciu starších predvojnových vojenských budov.
Počas tvorby monografie, v rámci heuristiky, som systematicky zhromaždila a usporiadala dostupné
údaje, nachádzajúce sa v odbornej literatúre, zborníkoch, článkoch časopisov a archívnych materiáloch,
obsahujúcich údaje o všeobecnej situácii po vzniku ČSR, o formovaní československej armády,
o vojenskom územnom členení Československej republiky, vzťahu armády a civilného obyvateľstva,
bytových pomeroch vojska, o Košiciach, ako sídla Zemského stavebného riaditeľstva, architektúre
danej doby, vojenských stavbách pred rokom 1925 a po roku 1925, vojenských správ budov, vojenských
nemocniciach a vojenských liečebných ústavoch. Snažila som sa získať všetok materiál, vzťahujúci
sa k téme, ktorý mohol byť nápomocný pri ďalšom skúmaní, hlbšom poznávaní danej problematiky
a celkovom pochopení danej doby a vzájomných vzťahov, ktoré prevládali medzi vojenskými zložkami
a civilným obyvateľstvom.
Počiatočné obdobie formovania československej armády prebiehalo v zložitých podmienkach,
ktoré by sa dali charakterizovať nielen vnútropolitickou nestabilitou republiky, ale aj absenciou
pevných, medzinárodno-právne garantovaných hraníc. Armáda sa formovala na základe francúzskeho
vzoru. Postupne sa vybudovalo československé vojenské školstvo a organizovala sa odborná príprava
najvyššieho československého veliteľsko-štábneho zboru, pričom vychádzala z najnovších poznatkov
francúzskej stratégie, operačného umenia a taktiky. Zameranie ideových základov československej
armády podmieňovali ekonomická a vojenská sila československého štátu, ako aj jeho vnútropolitické,
parlamentno-demokratické štátne usporiadanie. V roku 1918 vzniklo aj Ministerstvo národnej obrany
a stalo ústredným orgánom československej štátnej správy v oblasti vojenských záležitostí a v prípade
agendy obrany republiky.
Po vzniku Československej republiky, v októbri 1918, došlo k novému vojenskému územnému
členeniu spoločného štátu. Opieralo sa o zemské (krajinské) členenie so zemskými vojenskými
veliteľstvami. Na Slovensku pôsobili v medzivojnovom období dve vojenské zemské veliteľstvá so
sídlami v Bratislave a v Užhorode, neskôr v Košiciach. Išlo o vyššie veliteľstvá brannej moci. Zemské
vojenské veliteľstvo v Užhorode vzniklo v roku 1920 a nachádzalo sa v Užhorode. Pod jeho pôsobnosť
spadala aj oblasť výhodného Slovenska. ZVV v Užhorode existovalo do roku 1925, keď bolo zrušené
a jeho činnosť prebralo ZVV Košice. ZVV Košice vzniklo 15. septembra 1925. Obvod veliteľstva obsahoval
oblasť 12. divízie, oblasť 11. divízie a politické okresy okrem Dolnokubínskeho, Ružomberského
a okresu Turčianskeho Svätého Martina.
ZVV sa skladalo z viacerých zložiek. Do prvej skupiny patrili zemský vojenský veliteľ, osobný
pobočník a zástupca zemského vojenského veliteľa, druhú skupinu tvoril štáb a tretiu skupinu tvorili
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služby, medzi ktoré patrila aj stavebná služba. Stavebná služba vznikla už 1. apríla 1920. Jej úlohou
bolo zaobstarávanie, spravovanie a udržiavanie vojenských pozemkov, stavieb a ich vnútorného
zariadenia. Stavebná služba mala na starosti opravovanie nových vojenských objektov a musela
zaobstarať vhodné ubytovanie pre vojenských príslušníkov.
Po vzniku Československa sa uskutočnili nutné povojnové opatrenia, medzi ktoré patrila aj ochrana
nájomníkov a podpora stavebného ruchu. Politický záujem bol nasmerovaný najmä na novú, finančne
dostupnú výstavbu. Vláda mala vytýčený hlavný cieľ, a to odstránenie bytového deficitu. Čo sa týka
bytovej situácie v mestách, tá bola už pred prvou svetovou vojnou dosť napätá. Napriek všetkému
úsiliu stále prevládal nedostatok bytov. Fungovanie, ako aj celkovú štruktúru miest, ovplyvňovala
aj armáda. Pôsobenie stálej posádky a vyšších veliteľstiev sa prejavovalo vo viacerých sférach, a to
v rovine armáda a ekonomika mesta, vo výstavbe kasární a urbanizme, v kultúrnom živote mesta
a v pôsobení posádky na politickú a národnostnú situáciu v meste. Prítomnosť posádok v mestách
mala vplyv aj na politickú a národnostnú situáciu, v závislosti predovšetkým od etnického zloženia
mesta, jeho tradícií a predvojnovej politickej a národnostnej orientácie.
Podobne ako pred vojnou aj v tomto období vznikali nové kasárne na okrajoch miest a otvárali tak
nové urbanizačné priestory. Stavebná činnosť armády v medzivojnovom období zahŕňala v sebe rôzne
špecifické javy, ako stavbu opevnení, letísk, skladov i veľkých opravárenských zariadení. Zvýšenie
stavu vojska, ako aj predĺženie vojenskej služby podnietili urýchlenú výstavbu kasární. Od polovice
30. rokov 20. storočia sa rozbehla búrlivá výstavba vojenských objektov, ktorá nezaťažovala iba štátny
rozpočet, ale aj samotné mestá. Bytová núdza nútila vojenskú správu stavať byty vo vlastnej réžii.
Takéto byty zvlášť pre dôstojníkov a zvlášť pre rotmajstrov sa stavali vo viacerých mestách Slovenska.
Stavebnú činnosť armády možno rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa zachytáva výstavbu vojenských
objektov alebo rekonštrukciu starých predvojnových budov v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného
riaditeľstva so sídlom v Užhorode, teda v rozpätí rokov 1920 – 1925, a druhá etapa zahŕňa stavby
vojenských objektov v danej oblasti po roku 1925, kedy už existovalo Zemské stavebné riaditeľstvo so
sídlom v Košiciach, no ešte stále sem spadala aj oblasť Zakarpatskej Ukrajiny. V práci som priniesla,
na základe preskúmania archívnych prameňov, poznatky týkajúce sa výstavby vojenských objektov,
či už išlo o baraky, barakové tábory, vojenské letiská, vojenské nemocnice, vojenské liečebné ústavy,
kasárne, strelnice a pod., v mestách Košice, Krompachy, Michalovce, Humenné, Veľký Ruskov, Prešov,
Liptovský Mikuláš, Bardejov, Sečovce, Jelšava, Sabinov, Rimavská Sobota, Poprad, Trebišov, Betliar,
Tatranské Matliare, Podolínec, Rožňava, Jarovnice, Spišská Nová Ves, Levoča, Tornaľa, Krivá pri Chuste,
Nový Smokovec, Kamenica nad Cirochou a v mestách nachádzajúcich sa v Zakarpatskej Ukrajine –
Mukačevo, Užhorod, Horjany, Chust a Rachov. Práca zachytáva aj existenciu vojenských správ budov
pred rokom 1925 a po roku 1925, pričom poskytuje informácie aj o vojenských objektoch, ktoré spadali
pod konkrétne vojenské správy budov. Zmapovaná je tu aj oblasť nových úradných názvov vojenských
objektov, či už išlo o novovybudované objekty, alebo o zmenu predchádzajúcich názvov.
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REGISTRE
Miestny register
Lokalita

Strana

Lokalita

A

CH

Andrášová

74

Banská Bystrica

90

Banská Štiavnica

35

Barca

74, 75, 90

J

Bardejov

6, 9, 33, 35, 44, 45, 55, 77, 82, 67,
69, 74, 115, 109

Berehovo

6, 9, 33, 55, 67, 68, 70, 71, 76

Beskyd

56, 71

Betlanovce

75

Betliar

115, 109, 77, 85, 74, 6, 43, 56

Chust

B

Bratislava

Strana
56, 57, 68, 70, 71, 76, 77, 84, 87,
140, 109, 115,

I
Ilava

30

Jarovnice

77, 86, 109, 115

Jasov

6

Jelšava

57, 88, 74, 77, 83, 101, 109, 115

Josefov

31

Kamenica nad
Cirochou

77, 87, 109, 115, 136

Kokošovce

61, 75

Komárno

31, 36, 90

K

8, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 30,
31, 32, 35, 36, 42, 51, 52, 53, 114,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 101,
102,108

Košice

10, 17, 19, 28, 30, 32, 33, 35, 42,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 77, 78,
89, 66, 67, 69, 71, 90, 91, 92, 97,
98, 100, 102, 103, 107, 108, 124,
125

C, Č

Kotešová

30

Čemerné pri Vranove 9, 56, 67, 68, 71, 132
10, 56, 98, 100, 101, 104, 105,
Číž
106, 115, 133, 134, 135

Kroměříž

16, 28

Krompachy

6, 58, 77, 78, 109, 115

Levice

9, 43

Levoča

58, 74, 77, 87, 98, 109, 115

Brno

17, 31

Budapešť

98

Budějovice
(České Budějovice)

31

L

D
Dubnica

30

Feledince

33

Fiľakovo

43, 90

Guda

56

Guľvas
(dnes Dulova Ves)

75

Horjany

77, 82, 109, 115

Hrabušice

75

Hranice
Humenné

F

Liptovský Mikuláš 43, 74, 77, 81, 109, 115

G

Lučenec

36, 90

Lupkov (Lupkow)

59, 71

Malé Galago

67, 68, 133

Medzilaborce

71, 76

M

Michalovce

9, 59, 76, 77, 78, 67, 70, 71, 109,
115, 146, 147

Milovice

31

31

Miškolc
(Miškovec)

99, 101

6, 9, 56, 115

Mlynčoky

66

H

Mukačevo
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90, 94, 109, 115, 67, 69, 70, 72, 77,
81, 89

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období

N

T, Ť

Nitra

36, 90

Ťahanovce

7

Nová Polianka

97

Nové Zámky

36, 47

Tatranské
Matliare

6,10, 59, 93, 96, 97, 109, 115, 138,

Nový Smokovec

60, 77, 87, 109, 115

Terezín

31

Tisovec

63, 75

Okoličné

74

Topoľčany

58, 73

Olejníkovo

7

Olomouc

35, 91

Tornaľa

Parkan (Štúrovo)

43, 45, 58

Trenčianska Teplá 90

Piešťany

90

Písek

94

Trenčianske
Teplice

29

Plešivec

98

Trenčín

36, 90, 92

Plzeň

31, 35

Trnava

10, 36, 90

Podolínec

28, 43, 44, 60, 67, 69, 77, 85, 88 ,
141, 109,

6, 33, 36, 114

Poprad

9, 28, 74, 77, 85, 89, 97, 115, 137

Turčiansky Svätý
Martin

Praha

16, 17, 19, 24, 29, 31, 50, 53

Uherské Hradište

28, 54

O

P

Prešov

9, 10, 36, 41, 74, 75, 77, 80, 81, 88,
89, 90, 92, 93, 95, 115

R

Trebišov

6, 43, 63, 75, 77, 87, 98, 100, 101,
109, 115, 145
6, 7, 9, 43, 44, 63, 67, 71, 76, 77,
85, 109, 115, 145

U

Užhorod

6, 8, 9, 10, 21, 31, 44, 63, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 75, 77, 84, 90, 93,
94, 108, 109, 114, 115, 131, 133

77, 87, 109, 115

V

Rimavská Sobota

9, 61, 67, 69, 75, 77, 84, 88, 90,
101, 109, 115, 143
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Summary
Urban Planning and the Army. On the issue of military
construction activity of the Czechoslovak Army in eastern
Slovakia in the interwar period
The study deals with urban planning and the army with a focus on military construction activity in
eastern Slovakia in the interwar period. Activities of the army in this area can be divided into two
phases. The first one from 1920 to 1925, i.e. during the existence of the Regional Military Command
based in Uzhhorod. The second phase lasted from 1925 to 1938, when Košice became the seat of the
Regional Military Command. As my goals, I set a closer look at a lesser known topic of our history,
the army and its activities in the interwar period in the particular area. Although history addresses
the building activity and architecture in Slovakia, the military buildings and housing conditions
of soldiers in the interwar period of the Czechoslovak Republic are only paid little attention. The
monograph highlights the contribution of the army during 1918-1939, providing a picture of its
versatile work and activities in various spheres of life. I tried to take a closer look at its relationship
with the civilians, to highlight the housing situation in the period between the two wars, and
especially to map the army’s construction activity, whether it was the construction of new military
buildings and barracks, or the reconstruction of older pre-war military buildings.
In the first part of the paper I addressed the general situation after the establishment of
the Czechoslovak Republic, the formation of the Czechoslovak Armed Forces, taking place under
complex conditions, characterised by the internal political instability of the Republic and the
absence of internationally legally guaranteed borders. I also dealt with the Ministry of National
Defence, as the central body of the Czechoslovak state administration in the field of military affairs.
After the establishment of the Czechoslovak Republic in October 1918, the country was subject to
a new military territorial division, which was based on the regional division with Regional Military
Commands in Bratislava and Uzhhorod, followed by Košice. These were the higher commands of the
Armed Forces. The Uzhhorod Regional Military Command was established in 1920 and was located
in Uzhhorod. The area of eastern Slovakia also belonged under its jurisdiction. It was performing
its activities until 1925, when it was abolished and its functions were taken over by the newly
established Košice Regional Military Command, which began its activities on 15 September 1925.
The perimeter of the newly established Command included the area of the 12th Division, the area
of the 11th Division and the political districts except Dolný Kubín, Ružomberok and Turčiansky Svätý
Martin. The Regional Military Command consisted of a number of components that can be divided
into three groups, and it was the third group that included the services, including the Construction
Service as the focus of my interest. The Construction Service was established on 1 April 1920 and
its main task was to procure, manage and maintain military land, buildings and their internal
equipment. The Construction Service was in charge of repairing new military buildings and had to
provide suitable accommodation for military staff. In the first part, the monograph presents a view
of society and its transformations, the post-war restoration of Slovakia, the protection of tenants
and the promotion of the construction industry. After the establishment of the Czechoslovak
Republic, political interest was directed primarily towards affordable construction development
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in order to eliminate the persistent housing deficit. The operation of the permanent garrisons and
higher commands in the towns was manifested in several spheres, namely in the army and the
economy of the town, in the construction of barracks and urban planning, in the cultural life of the
town, and in the influence of the garrison on the political and national situation in the town. After
the war, the situation was similar to that of the pre-war years, when new barracks were built on the
outskirts of towns, opening up new urban spaces. More intensive construction of military facilities
started around the mid-1930s, causing a burden not only on the state budget but also on the towns
themselves. As a result of the unfavourable housing situation, the military administration was
forced to build flats at their own cost.
The second part of the paper deals with Košice as the seat of the Regional Construction
Directorate, the architecture of the town, land reform and military administration, buildings
and troops accommodation. The aim was also to zoom in on the existence of military building
administrations before and after 1925, while the paper also provides information on military buildings
falling under specific military building administrations. Military hospitals – Divisional Hospital 11,
Divisional Hospital 12 and the Garrison Hospital in Prešov and military medical institutions, focusing
mainly on the Military Medical Institutions in Číž, the Military Medical Institution for Pulmonary
Diseases in Tatranské Matliare and the spa in Košice were also in the focus of this part of the work.
The first phase of the army’s construction activity captures the construction of military objects and
reconstruction of old pre-war buildings in the jurisdiction of the Regional Construction Directorate
based in Uzhhorod, i.e. between 1920 and 1925, and the second phase includes the construction of
military objects in the area after 1925, when there was already a Regional Construction Directorate
based in Košice, but the area of Transcarpathian Ukraine (period name Subcarpathian Ruthenia) was
still included. Based on the examination of archival sources, I have brought knowledge concerning
the construction of military buildings, whether they were barracks, barrack camps, military airfields,
military hospitals, military medical institutions, garrison houses, shooting ranges, etc. in Košice,
Krompachy, Michalovce, Humenné, Veľký Ruskov, Prešov, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Sečovce,
Jelšava, Sabinov, Rimavská Sobota, Poprad, Trebišov, Betliar, Tatranské Matliare, Podolínec, Rožňava,
Jarovnice, Spišská Nová Ves, Levoča, Tornaľa, Krivá, Nový Smokovec, Kamenica nad Cirochou and in
the towns located in Transcarpathian Ukraine – Mukachevo, Uzhhorod, Horjany, Chust and Rachov.
The aim of the publication is to provide the most comprehensive treatment of the subject and
to expand the state of knowledge in the lesser known area of the history of the Czechoslovak Army
in the interwar period in the eastern region of Slovakia. My effort was to analyse, interpret and
ultimately describe those phenomena, events taking place in connection with the activities of the
army, its construction activities, and integration into society, further direction and operation in our
territory.
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f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 17. Barakový tábor v Čemernom pri Vranove, vyúčtovací plán z roku 1923. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.
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Obrázok č. 19. Vojenský kúpeľný ústav v Číži. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
133

Katarína Mináriková

Obrázok č. 20. Vojenský liečebný ústav v Číži, budova II., v pozadí kuchyňa a jedáleň. VHA Bratislava,
f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937.

Obrázok č. 21. Vojenský kúpeľný ústav Číž, pohľad zo severnej strany. VHA Bratislava,
f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937.
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Obrázok č. 22. Vojenský kúpeľný ústav Číž, rok 1920. VHA Bratislava,
f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937.

Obrázok č. 23. Vojenský kúpeľný ústav Číž, dôstojnícky pavilón, pohľad zo západnej strany,
rok 1933. VHA Bratislava, f. Vojenský kúpeľný ústav Číž 1891 – 1937.
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Obrázok č. 24. Kamenica nad Cirochou, barakový táborom za liehovarom. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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Obrázok č. 26. Situačný nákres Kasární pod Gerlachom v Poprade. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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Obrázok č. 27. Masarykove kasárne v Prešove. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.

Obrázok č. 28. Tatranské Matliare, vojenský liečebný ústav, barak pre mužstvo. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru.
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Obrázok č. 29. Situačný nákres vojenského liečebného ústavu pre pľúcne choroby v Tatranských Matliaroch. VHA Bratislava, f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 30. Situácia kasární v Rožňave, rok 1933. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.
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Obrázok č. 31. Situačný plán výcvikového strediska v Krivej pri Chuste. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.

Obrázok č. 32. Lineárny náčrt kasární pechoty v Levoči. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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Obrázok č. 33. Situácia Vojenského liečebného ústavu v Tatranských Matliaroch z roku 1931. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 34. Lineárna skica obytnej budovy pre mužstvo č. I, Podolínec, tok 1924. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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Obrázok č. 35. Lineárny plán Vojenského liečebného ústavu v Tatranských Matliaroch z roku 1931. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 36. Situácia mestských a župných budov v Jiskrových kasárňach v Prešove z roku 1926. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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Obrázok č. 37. Rimavská Sobota – Daxnerove kasárne, plán z roku 1930. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 38. Rožňava, plán budovy vojenského zátišia a telocvične z roku 1933. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.
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Obrázok č. 39. Plán vojenských zrubov Novom Smokovci, barak pre mužstvo IV., rok 1934. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 40. Situačný plán Štefánikových kasární v Spišskej Novej Vsi, rok 1930. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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Obrázok č. 41. Tornaľa, plán na postavenie obytného domu pre dôstojníkov, rok 1931. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.

Obrázok č. 42. Plán obytného domu pre rotmajstrov v Trebišove, rok 1925. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.
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Obrázok č. 43. Plán barakového tábora Delostreleckého oddielu č. 262 vo Vranove, rok 1927. VHA Bratislava,
f. Zemské stavebné riaditeľstvo Košice.

Obrázok č. 44. Michalovce, Kasárne 20. pešieho pluku. Plán z roku 1928. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
146

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období

Obrázok č. 45. Situačný plán vojenských barakov v Michalovciach. VHA Bratislava,
f. Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice.
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