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ŠTÚDIE

K PROBLEMATIKE "SLOVENSKÝCH" JEDNOTIEK
RAKÚSKO-UHORSKEJ ARMÁDY

MATÚŠ BURDA

BURDA, M.: On the issue of „Slovak“ units in the austro-hungarian army. Vojenská história, 1,  
26, 2022, pp 7-35, Bratislava.
The Army belongs to the most important pillars of every state unit. The ruler, having at least see-
mingly a uniformed homogeneous armed mass behind them, could present their power not only in 
front of their own people, but also in the context of foreign policy. However, the question remains, 
whether such an idyllic statement can practically be reached. A similar problem was dealt with by 
the ruling dynasty of the Central European monarchy, the Habsburgs, who, after taking power in 
the country on the Danube and under the influence of modernisation and technological progress, 
professionalised the country’s armed forces, which also included men from the territory of Upper 
Hungary who spoke the Slovak language and its dialect equivalents. Considering the scope of the 
issue in question, the study deals with the period from the introduction of supplementary districts 
at the end of the 18th century until the end of World War 1. with the basic methodological feat being 
the identification and theoretical definition of “Slovak” units (infantry, cavalry, artillery, and tech-
nical units), with an emphasis on the elite infantry units, commonly called “Field Jaeger Corps”.
Keywords: Habsburg Army, supplementary district, Slovaks, “Slovak” military units, Field Jae-
ger Corps, nationality, language.

Habsburská monarchia je tradične vnímaná ako mnohonárodnostný štátny útvar, ktorý 
obývali viaceré náboženské a jazykové skupiny. Nebola to však iba národnosť, konfesia či 
jazyk, ktorými sa obyvatelia stredoeurópskej monarchie od seba odlišovali. Spoločenský vývoj 
vo vnútri monarchie  determinovalo množstvo priamych i nepriamych faktorov. Vzhľadom na 
rozlohu krajiny a geografickú rozmanitosť bolo prirodzené, že jednotlivé oblasti monarchie 
v priebehu niekoľkých desaťročí, ak vezmeme do úvahy len obdobie tzv. dlhého 19. storočia, 
zaznamenávali rozdielny vývoj vo všetkých sférach ľudskej činnosti.

Etnická, náboženská, jazyková či sociálno-ekonomická heterogenita obyvateľov 
habsburskej monarchie sa, prirodzene, odzrkadlila aj v rakúskej a po vyrovnaní medzi 
Predlitavskom i Zalitavskom (1867) v rakúsko-uhorskej armáde. Medzi početnými 
národnosťami v habsburskej  armáde, bez ohľadu na časové obdobie, nájdeme aj 
Slovákov, ktorí podobne ako ostatné národnostné skupiny, boli integrálnou súčasťou 
ozbrojených zložiek stredoeurópskej monarchie a podieľali sa na jej formovaní, úspechoch 
i porážkach na bojovom poli či utváraní vzťahu s civilným obyvateľstvom. Slovenský 
element v habsburskej armáde, ako sa na prvý pohľad zdá, neprehliadnuteľný. Avšak ak 
sa pozrieme na doteraz vydané monografie, odborné príspevky uverejnené vo vedeckých 
periodikách či popularizačné články zamerané na účasť Slovákov v habsburskej armáde, 
musíme konštatovať, že  vo väčšine prípadoch sa dozvedáme o životnej i vojenskej 
dráhe vojvodcov, vojenských veliteľov či členov dôstojníckeho zboru a v menšej miere 
i o významných bitkách a vojenských konfliktoch, ktorých sa jednotky so slovenským 
elementom pod zástavou habsburského panovníka zúčastnili.

Uvedomujeme si, že odborný výskum vojenských jednotiek habsburskej armády, ktoré 
povolávali do zbrane mužov z územia obývaného Slovákmi, je časovo a obsahovo veľmi 
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náročný, keďže na bádateľa čaká množstvo archívneho materiálu uloženého v archívoch 
v Bratislave, Viedni, Budapešti či v Prahe. Nesmieme opomenúť ani archívny výskum v re-
gionálnych archívoch a múzeách. Avšak skôr ako sa bádateľ rozhodne skúmať konkrétnu 
vojenskú jednotku, ktorá sa viaže k územiu vtedajších hornouhorských stolíc či žúp, je 
nevyhnutné dané jednotky na základe vopred stanovených kritérií určiť.

Vzhľadom na množstvo jednotiek a časté vojensko-organizačné zmeny v modernej habs-
burskej armáde, ktorá sa začala formovať v druhej polovici 17. storočia po skončení tridsať-
ročnej vojny (1618 – 1648), sme sa rozhodli zamerať len na špeciálne strelecké jednotky 
patriace k ľahkej pechote, oficiálne nazvané ako prápory poľných jágrov1 (nem. Feldjäger-
bataillon, maď. császári és királyi tábori vadászzászlóalj; čes. prapor polních myslivců). 
Rozsah tejto štúdie nám neumožňuje analyzovať všetky prápory poľných jágrov, ktoré boli 
súčasťou habsburskej armády, počnúc od polovice 18. storočia až do zániku stredoeuróp-
skej monarchie v roku 1918. A taktiež je pre slovenskú vojenskú historiografiu  dôležité 
zamerať sa primárne na tie prápory, ktorých uniformu nosili Slováci, respektíve obyvatelia 
severného Uhorska dorozumievajúci sa slovenským jazykom či jeho nárečovými podobami. 
Z toho nám vyplývajú dve počiatočné kritériá, ktoré sú metodologickými východiskami 
predkladanej štúdie.

Prvým východiskom pri vytypovaní vojenských jednotiek je geografické kritérium. V ob-
dobí panovania  Márie Terézie (vládla v rokoch 1740 až 1780) a Jozefa II. (vládol v rokoch 
1780 až 1790) sa v armáde zaviedli tzv. doplňovacie obvody pre jednotlivé vojenské jednot-
ky. Síce to bola iba jedna z mnohých reforiem, ktoré osvietenskí panovníci na habsburskom 
tróne zaviedli, avšak armáda z tohto kroku ťažila až do konca prvej svetovej vojny. Podstata 
tejto reformy spočívala v geografickom vymedzení doplňovacích obvodov pre konkrétne 
vojenské jednotky. Takže každý regrút na základe svojho miesta pobytu vedel, ku ktorej 
vojenskej posádke sa má v prípade povinného odvodu či vyhlásenia vojnovej pohotovosti 
hlásiť. A tak i územie severného Uhorska bolo rozdelené doplňovacími obvodmi pre jednot-
livé zložky ozbrojených síl habsburskej armády. A práve vďaka zavedeniu doplňovacieho 
systému sa vyprofilovali vojenské jednotky, do ktorých boli povolávaní prevažne Slováci.2  
 
1 V slovenskej vojenskej historiografii sa najčastejšie stretneme s označením prápor poľných strelcov, čo 
však nie je historicky presné pomenovanie. Jágrov nemôžeme stotožniť s inými streleckými jednotkami, 
ktoré sa v nemeckom jazyku označujú „Schützen“ (napr. Scharfschütze). Od vzniku prvých práporov poľ-
ných jágrov v druhej polovici 18. storočia sa do týchto vojenských útvarov regrutovali muži, ktorí pracovali 
ako poľovníci, lesníci, lesní hospodári alebo mali aspoň nejakú osobnú či pracovnú skúsenosť s používaním 
strelných zbraní. Preto sa v českom prostredí ustálilo pomenovanie príslušníka streleckej jednotky zaraďo-
vanej k ľahkej pechote ako myslivec či jáger (Jäger). A práve preto, že tieto jednotky boli prvotne budované 
z mužov so streleckými skúsenosťami, tak to môže zvádzať k pomenovaniu jednotky – strelecká. V sloven-
skom jazyku, a teda aj v slovenskej vojenskej historiografii sa pomenovanie myslivec či jáger neujalo. Zatiaľ 
čo označenie myslivec by neodzrkadľovalo skutočnú podstatu vojenskej jednotky, tak termín jáger viažuci 
sa k nami skúmanej problematike nájdeme v Slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968. V slovníku 
je jáger okrem iného definovaný ako príslušník horského útvaru (Gebirgsjäger). Túto definíciu môžeme roz-
šíriť aj o poľných jágrov (Feldjägerbataillon). Termín jáger nájdeme aj v nástennom kalendári Vojenského 
historického ústavu v Bratislave, ktorého autorom je doc. Vladimír Segeš. SEGEŠ, Vladimír. Nástenný ka-
lendár Vojenského historického ústavu 2021. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021. Pojem jáger je tiež 
všeobecne rozšírený aj v beletrii.  V celom našom príspevku sa teda pridržiavame označovania jednotky ako 
prápor poľných jágrov, respektíve jáger ako príslušník jednotky. K termínu jáger pozri bližšie: Slovník slo-
venského jazyka z r. 1959-1968. https://slovnik.juls.savba.sk/ [cit. 16.06.2021]. Dostupné na webovej stránke: 
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=J%C3%A1ger&s=exact&c=Z863&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&-
d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#. Touto cestou sa chcem poďakovať doc. PhDr. Vladimírovi Se-
gešovi, PhD. z Vojenského historického ústavu v Bratislave za cenné pripomienky a pomoc pri písaní tejto 
štúdie a taktiež i Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra za vysvetlenie termínu jáger.
2 SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (eds.). Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1 1711-1792. 
Bratislava : Vojenský  historický ústav, 2019, s. 12-39.
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A teda zjednodušene môžeme hovoriť o tzv. „slovenských“ jednotkách v habsburskej armá-
de, pričom nezvýrazňujeme etnické zloženie daných jednotiek, ale prioritne upozorňujeme 
na geografickú lokalitu doplňovacieho obvodu.

Druhým východiskom aplikovaným v našej štúdii je časový rámec. Ako sme už vyššie 
spomínali, tak jágerské prápory zaraďované k ľahkej pechote vznikli v polovici 18. storo-
čia. Spočiatku sa ich vývoj vyznačoval vysokou mierou diskontinuity, čo pripisujeme najmä 
nestálym pomerom na prelome 17. a 18. storočia a početným vojenským konfliktom, ktoré 
sa vyznačovali zvýšenou mierou dynamiky, vyspelejším takticko-strategickým myslením 
veliteľov a masovejším používaním palných zbraní a delostreleckej techniky. Až začiatkom  
19. storočia sa panovnícky dvor spolu s vojenskými elitami rozhodli zriadiť pravidelné a au-
tonómne prápory poľných jágrov, ktoré sa v priebehu nasledujúcich desaťročí osvedčili a stali 
sa integrálnou súčasťou ozbrojených zložiek stredoeurópskej monarchie až do jej zániku.

Stručná charakteristika prameňov

Pri vytypovaní a následnej analýze vojenských jednotiek sa môžeme spoľahnúť na nie-
koľko typov prameňov. Primárnym zdrojom sú každoročne vydávané vojenské schematiz-
my rakúskej, od roku 1867 rakúsko-uhorskej armády. Tento primárny prameň nám ponúka 
základné informácie o konkrétnej vojenskej jednotke. Vo vojenských schematizmoch sa 
teda dočítame nielen o tom, kedy vojenská jednotka vznikla, ale taktiež sa v tomto štatis-
tickom prameni uvádzajú aj mená majiteľov pluku,3 veliacich dôstojníkov v aktívnej službe 
i v zálohe pre daný rok či miesto dislokovania vojenskej jednotky a jej podriadených zložiek 
(napr. prápor). Okrem toho sa pri menách dôstojníckeho zboru graficky znázorňovali do-
siahnuté vyznamenania a medaily, čo nám výrazne dotvára kolorit informácií o vojenskej 
jednotke a jej členov v aktívnej službe či v zálohe (in der Reserve). Jedným dychom musíme 
však dodať, že i napriek obsiahlym dátam uverejnených vo vojenskom schematizme, nie 
je tento primárny zdroj spoľahlivý a celkom presný. Vyššie sme uviedli, že vojenské sche-
matizmy vydávali vojenské orgány habsburskej armády, až na niekoľko výnimiek,4 kaž-
doročne. Pri skúmaní vojenských schematizmov si najskôr musíme všimnúť rok vydania. 
V praxi sa stretávame s dvomi možnosťami. Tou prvou je, že vojenský schematizmus vyšiel 
v tom istom roku, pre ktorý bol určený. Medzi týmito štatistickými zdrojmi vojenskej pro-
veniencie však nájdeme aj také, ktoré boli vydané v jednom roku, ale popisovali zloženie 
dôstojníckeho zboru spolu s ostatnými cennými informáciami o vojenskej jednotke v roku 
nasledujúcom.5 Ako príklad nám môže poslúžiť vojenský schematizmus rakúsko-uhorskej 
armády z roku 1878, ktorý vojenské orgány vydali ešte v závere roka 1877. Na prvý pohľad 
sa tento rozdiel zdá byť banálnym, ale len napríklad také povyšovanie do vyššej hodnosti 
prebiehalo v rakúsko-uhorskej armáde na jar a jeseň príslušného roka. Je otázne, či vo vo-
jenskom schematizme, vydanom v jednom roku a platnom pre ten nasledujúci, sú zahrnuté 
všetky zmeny týkajúce sa povyšovania a či bolo vôbec z časového hľadiska možné stihnúť 
ich zapracovať a vydať. Nesmieme opomenúť ani to, že povýšením mohol byť dôstojník 
presunutý k inej jednotke, respektíve sám sa mohol dostať do veliacej funkcie. Chceme tým 
naznačiť hlavne to, že vojenské schematizmy nemuseli zahŕňať všetky zmeny uskutočnené 
v rakúskej, respektíve rakúsko-uhorskej armáde i keď väčšinu zmien sa vojenským orgánom  
zaiste podarilo zhromaždiť a publikovať. A teda tento typ prameňa môžeme považovať za 

3 Pri práporoch poľných jágrov sa stretávame s pomenovaním podľa majiteľa či veliteľa len v prvej 
 fáze ich formovania. Od vzniku regulárnych práporov poľných jágrov začiatkom 19. storočia sa tento zvyk 
vytratil.
4 Jednou z takých výnimiek je napríklad revolučné obdobie rokov 1848 až 1849.
5 Zväčša boli vojenské schematizmy vydávané v decembri alebo v prvých mesiacoch nového roka.
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„statický“, keďže vojenské schematizmy nedokázali okamžite zachytiť udalosti, ako smrť, 
povýšenie, degradáciu, preloženie či vynútené penzionovanie dôstojníka. To znamená, že 
už v čase vydania vojenského schematizmu niektoré údaje uvedené v schematizme neodrá-
žali vtedy aktuálne pomery vo vojenskej jednotke. Tento nesúlad si pozorný čitateľ zaiste 
všimne pri charakteristike nami skúmaných jednotiek, kde noviny ohlasujú odchod vojen-
skej posádky z mesta, ale v schematizme ešte jednotka figuruje v pôvodnom umiestnení. 
Prirodzene, aj dobová tlač nemusela disponovať oficiálnymi informáciami a obava zo straty 
statusu posádkového mesta bola pre mesto veľká, keďže armáda prispievala na rekonštruk-
ciu kasární či hospodárskych budov pre potreby vojska. Nehovoriac o tom, že odchodom 
posádky by mesto stratilo prestíž a znížil by sa počet kultúrno-spoločenských akcií, ktoré 
so sebou prítomnosť vojska prinášali. Avšak na potvrdenie našich dohadov je nevyhnutný 
ďalší výskum a kritická analýza vojenských schematizmov, písomných prameňov a dobovej 
tlače. Vojenské schematizmy sú i napriek tomu východiskovým dobovým prameňom, podľa 
ktorého môžeme vytypovať všetky jednotky, ktorých doplňovacie obvody zasahovali na 
územia severného Uhorska obývaného slovenským etnikom.

Na základe analýzy vojenských schematizmov vydaných v rokoch 1820 až 1914 sa nám 
podarilo identifikovať spolu osem „slovenských“ práporov poľných jágrov, o ktorých vzni-
ku, bojovom nasadení či vplyve na vývoj posádkového mesta a celého regiónu sa vie len 
veľmi málo. Na území severného Uhorska boli vo vyššie zmienenom časovom horizonte 
dislokované tieto prápory poľných jágrov (v skratke FJB podľa nemeckého pomenovania 
Feldjägerbataillon) FJB 9, FJB 12, FJB 19, FJB 21, FJB 29, FJB 32, FJB 33 a FJB 40. Počas 
prvej svetovej vojny boli na území severného Uhorska dislokované len FJB 15,6 FJB 19, FJB 
29 a FJB 32.

Spomeňme aspoň v krátkosti ešte ďalšie pramene, ktoré nám boli nápomocné pri výsku-
me zameranom na „slovenské“ prápory poľných jágrov. Cenným zdrojom poznatkov o vzni-
ku, formovaní, pôsobení vo vnútrozemí krajiny i bojovom nasadení  jágrov na európskych 
bojiskách sú dobové publikácie. Nebudeme bližšie analyzovať obsahovú stránku „písaných 
dejín“7 práporov poľných jágrov, keďže sme s nimi v našom príspevku nepracovali. Skôr 
chceme upriamiť pozornosť na to, že pri detailnejšom historickom výskume je nevyhnutné 
pracovať aj s týmto informačným zdrojom. Ak vezmeme do úvahy len „slovenské“ prápory, 
potom môžeme konštatovať, že samostatné publikácie boli napísané len o FJB 9,8 FJB 129 
a FJB 19.10 Prvé dva zmienené pluky však na území severného Uhorska pôsobili len veľ-
mi krátko, a tak nemali zásadnejší vplyv na ovplyvňovanie posádkového mesta a regiónu. 
Z pohľadu výskumu regionálnych dejín však analýza oficiálnych publikácií práporov môže 
prispieť k lepšiemu poznaniu histórie konkrétneho mesta.

Avšak ak si chceme utvoriť komplexný prehľad o práporoch poľných jágrov ako integ-
rálnej súčasti habsburskej armády je nevyhnutné podrobiť kritickej analýze i ďalšie dobové 
monografie zaoberajúce sa i celkovým systémom, organizáciou a štruktúrou habsburskej 
monarchie. Z obdobia rakúsko-uhorskej armády a najmä z rokov 1914 až 1918 sa vo vojen- 
 
6 FJB 15 bol 1. októbra 1893 priradený k Pluku tirolských jágrov (Tyroler Jägerregiment). Až na začiatku prvej 
svetovej vojny pristúpili rakúsko-uhorské vojenské úrady k obnoveniu FJB 15.
7 Takmer všetky pluky či samostatné prápory cisárskej a kráľovskej armády koncom 19. storočia tlačou  
vydávali svoje dejiny, ktoré približovali vznik, formovanie, vývoj, bojové nasadenie a opis bojovej činnosti 
vojenskej jednotky.
8 PIZZIGHELLI, Cajetan. Geschichte des K. und K. Feldjäger-Bataillons Nr. 9 1808 - 1911.  
Kötschach : b.v., 1911.
9 FRIEDMANN, Walter. Geschichte des k. u. k. Feldjäger-Bataillons Nr. 12. 1813 – 1913. Cavalese: b.v.,1913.
10 BLAHA, Karl. Geschichte des k. u. k. Feldjägerbataillons Nr. 19. Pozsony : b.v., 1905.
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ských archívoch zachovali matriky padlých z práporov poľných jágrov, ktoré nám odkrýva-
jú nielen zabudnutú identitu padlých vojakov, ale vďaka podrobnému zápisu dátumu úmrtia, 
miesta úmrtia, dátumu pochovania i miesta pochovania môžeme rekonštruovať „bojovú 
cestu“ konkrétnej vojenskej jednotky.

Ďalším prameňom, ktorý môžeme využiť pri skúmaní dejín jágerských jednotiek pat-
riacich k pechote, je denná tlač. Novinové články uverejňované v dobovej tlači sú cenným 
zdrojom poznatkov z pohľadu regionálnych dejín i dejín jednotky ako celku. Práve z dobo-
vých novín môžeme vyčítať informácie o presunoch, vojenských cvičeniach a manévroch, 
významných bojových nasadeniach, ale taktiež i vplyve vojenskej jednotky v rámci mesta 
i regiónu. Kritický rozbor dobových článkov a komparácia s ďalšími prameňmi regionálnej 
povahy nám môže napomôcť pochopiť vzťah medzi vojenskou jednotkou, mestom a obyva-
teľmi posádkového mesta. Vzhľadom na obsah a rozsah štúdie nám vyššie zmienené histo-
rické pramene úplne postačia.

Vráťme sa k samotnej podstate príspevku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že dohľadanie 
vojenských jednotiek, do ktorých rukovali muži z územia dnešného Slovenska, je záleži-
tosťou vojenských historikov. Veď kto iný by sa mal zaujímať o vznik, formovanie a opis 
bojovej cesty konkrétnej vojenskej jednotky, ak nie historik špecializujúci sa na vojenskú 
problematiku. Ale výskum vojenských jednotiek nám otvára i ďalšie možnosti a témy, ktoré 
si zaslúžia svoju pozornosť. Tematicky by sme ich teda mohli rozdeliť do dvoch okruhov – 
výskum armády smerom dovnútra11 a výskum vzťahu armády a spoločnosti.12

A práve v prepojení oboch zmienených tematických okruhov vidíme obrovský potenciál 
v ďalšom bádaní zameranom na „slovenské“ jednotky rakúskej a rakúsko-uhorskej armády. 
Predtým je však nevyhnutné, aby na základe komparácie dobových doplňovacích obvodov 
s dnešným administratívno-správnym členením boli určené a charakterizované  jednotky 
habsburskej armády, ktoré doplňovali mužov z územia dnešného Slovenska.

Teoretické vymedzenie „slovenských“ jednotiek v službách habsburskej monarchie

Odhliadnuc od deštruktívnych následkov ozbrojeného konfliktu, je vojna spoločenským 
fenoménom, ktorý ovplyvňuje a formuje politicko-spoločenské, ekonomicko-hospodárske, 
sociálne či kultúrne dianie v konkrétnej obci, administratívno-správnej jednotke (slúž-
novský obvod, župa, stolica atď.), historickom regióne (Zemplín, Orava, Šariš atď.) a po-
liticko-mocenskom útvare. Avšak na začiatku tohto celého reťazca nie sú anonymné masy 
oblečené vo vojenskej uniforme, ale konkrétni samostatne zmýšľajúci jednotlivci rukujúci 
k svojej posádke z dôvodu vyhlásenia vojnového stavu či plnenia povinnej vojenskej služby, 
ktorá bola na území dnešného Slovenska povinná pre všetkých plnoletých, fyzicky a psy-

11 Práve tejto problematike sa venujeme v nasledujúcej časti našej štúdie, pričom sme sa zamerali len na  
národnostnú, respektíve jazykovú, príslušnosť vojakov stredoeurópskej monarchie.
12 Pri výskume vojenskej jednotky sa historici i laická obec vo väčšine prípadov zameriava len na bojové  
nasadenie na frontoch, opis významných bitiek a vojenských operácií. Ale vojenské jednotky vyvíjali aktívnu 
činnosť i počas mierového obdobia, čím ovplyvňovali dianie v posádkovom meste, administratívno-správnej 
jednotke (slúžnovský okres, župa) i v celom regióne (Šariš, Zemplín). Mestá museli promptne zareagovať 
a poskytnúť adekvátne zázemie pre vojenskú jednotku a celý jej aparát. Ako uviedol historik Vojtech Dangl, 
vo väčšine „miest boli už kasárne vybudované, v niektorých sa stavali kasárne nové alebo sa rekonštruovali, 
modernizovali a rozširovali“. DANGL, Vojtech. Mestá, kasárne a posádky na Slovensku v posledných 
desaťročiach pred prvou svetovou vojnou. In DANGL, Vojtech – VARGA, János (eds.). Armáda, mesto 
a  spoločnosť  od  15.  storočia  do  roku  1918. Bratislava : Vojenský historický ústav; Ministerstvo obrany 
SR, 2002, s. 263. K základným východiskám výskumu pojmu vojny v priereze druhej polovice 20. storočia 
pozri: STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha : 
Scriptorium, s. 308-315.
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chicky zdatných mužov od prijatia branných zákonov v roku 1868.13 Nemáme teraz na mysli 
významných vojvodcov či veliteľov, o ktorých živote a vojenských úspechoch a zlyhaniach 
sa môžeme dočítať v množstve publikácií životopisného charakteru, ale radových vojakov 
tvoriacich jadro každej bojujúcej armády. Na výstavbe modernej armády habsburskej mo-
narchie sa nemalou mierou podieľali mimo iných národností aj Slováci obývajúci severový-
chodné územie Uhorska. Aj napriek tomu, že o pôsobení slovenského etnika v multietnickej 
armáde nemožno pochybovať,  určiť presný počet a samotný výskyt vo vojenských jednot-
kách habsburskej armády je však problematické.

Najskôr si musíme uvedomiť, že takýto prístup založený na geografickom vymedzení 
vojenských jednotiek sa v modernej slovenskej vojenskej historiografii aplikuje v prevaž-
nej miere len na obdobie trvania dualistického zväzku medzi Predlitavskom a Zalitavskom 
(1867 – 1918), respektíve len na časový rámec ohraničujúci začiatok a koniec prvej svetovej 
vojny (1914 – 1918). Dôvod, prečo tomu tak je, môžeme hľadať v dostupných štatistikách 
zachytávajúcich početný stav jednotlivých národností v armáde habsburskej monarchie, 
ktoré nám reflektujú zistenia najmä z posledných rokov existencie štátneho útvaru pod nad-
vládou Habsburgovcov. Súvisí to jednak s početnými zmenami v armáde stredoeurópskej 
monarchie, ale taktiež aj so štátoprávnym vyrovnaním medzi Rakúskom a Uhorskom (1867) 
a formovaním tzv. národných armád.

Pozrime sa na zastúpenie slovenského etnika v radoch rakúsko-uhorskej armády počas 
prvej svetovej vojny. V delostreleckých jednotkách slúžilo dovedna 6 % mužov hlásiacich 
sa k slovenskému etniku, v pechotných útvaroch 5 %, v tylových jednotkách od 3 % do  
7 %, v jazdectve 1 % a v námorníctve 0,1 % z celkového počtu vojakov. Prehľad napovedá, 
že účasť Slovákov v prvej svetovej vojne v uniforme habsburskej monarchie nie je zanedba-
teľná.14 I napriek tomu otázka pôsobenia a bojového nasadenia Slovákov v rakúsko-uhorskej 
armáde zostala na okraji akademického i spoločenského záujmu celé desaťročia. To isté 
môžeme konštatovať aj o výskume tzv. „slovenských“ jednotiek pôsobiacich v habsburskej 
armáde pred rokom 1914.15

K chabému vedomiu o účasti vojenských jednotiek aj so slovenským elementom prispela 
i československá medzivojnová kinematografia, ktorá zredukovala problematiku rokov 1914 
až 1918 len na formovanie zahraničného odboja na čele s predstaviteľmi Tomáša Garrigua 
Masaryka (1850 – 1937), Edvarda Beneša (1884 – 1948) a Milana Rastislava Štefánika (1880 
– 1919) a vytváranie zahraničného vojska Čechov a Slovákov, pre ktorých sa vžilo pome-
novanie československí legionári.16 Napriek značným stratám, ktoré priamo ovplyvňovali 
slovenskú, respektíve povojnovú (po roku 1918) československú spoločnosť, záujem o účin-
kovanie Slovákov v radoch zaniknutej rakúsko-uhorskej armády a bojoch na území bývalej 

13 ČAPLOVIČ, Miloslav – ŠUMICHRAST, Peter – DENDEŠ, Ján. História povinnej vojenskej služby. In 
Obrana, 2005, roč. 13, č. 8, s. 6.
14 Obdobný problém môžeme vidieť aj v českej vojenskej historiografii. Otakar Frankenberger v jednej zo 
svojich štúdií, podobne ako my, tvrdí, že podiel Čechov na formovaní habsburskej armády je „nesporný, ale 
(…) přesnější zhodnocení si bude žádat ješte důkladného studia“. Ako problém nezáujmu odbornej verejnosti 
o účinkovanie Čechov v radoch rakúskej (rakúsko-uhorskej) armády vidí práve začlenenie územia Čiech do 
stredoeurópskej monarchie. Tento problém vidíme aj v našej slovenskej vojenskej historiografii, ktorý ešte 
znásobuje fakt, že Slováci až do roku 1918 nikdy nemali samostatný štátny útvar. FRANKENBERGER, 
Otakar. Zeměbrana českých zemí v roce 1809. In Historie a vojenství, 1969, roč. 18, č. 2, s. 221.
15 CHORVÁT, Peter. Slováci v rakúsko-uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny (1914-1918) In 
ČATLOCHOVÁ, Iveta (ed.). Vojenská osveta. 2. časť. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, 2014, s. 44-45.
16 ZIMA, David. Interpretace první světové války v československé meziválečné kinematografii. In 
HRADECKÝ, Tomáš a kol. (ed.). České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí : 
Oftis, 2014, s. 181-195.
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Zemplínskej, Šarišskej, Užskej, Berežskej a Marmarošskej župy postupne upadal. Prispeli 
k tomu politicko-mocenské pomery a ideologické smerovanie spoločnosti v priebehu 20. 
storočia17 a kataklizma druhej svetovej vojny, ktorá sa odohrávala v identickom priestore 
ako boje prvej svetovej vojny na prelome rokov 1914/1915. Napriek negatívnemu vývoju 
v slovenskej vojenskej historiografii venujúcej sa obdobiu rokov 1914 až 1918 sa vyprofilo-
vali štyri základné okruhy výskumu (ozbrojený odpor slovenského etnika proti dualistickej 
monarchii, nepokoje späté so znižujúcou sa životnou úrovňou a sociálnym zabezpečením,18 
revolúcia v Rusku a jej dopady na spoločnosť, stav spoločnosti na „domácom fronte“), pri-
čom ani jedna z nich sa nevenovala aktívnej účasti a mapovaniu bojovej činnosti mužov 
z územia hornouhorských žúp na frontoch Veľkej vojny.19 K zmene došlo začiatkom 90. 
rokov 20. storočia v súvislosti so založením Vojenského historického ústavu (VHÚ) v Bra-
tislave a určením hlavných priorít historického bádania. Jednou z hlavných tém, ktorej sa 
historici novozaloženého VHÚ začali venovať, bola spoločnosť a armáda pred rokom 1914 
a na počiatku prvého globálneho konfliktu.20 Účasť mužov z územia dnešného Slovenska 
v jednotkách rakúsko-uhorskej armády až na sporadické výnimky bola aj naďalej na okraji 
vedeckého záujmu. Vznikom inštitúcie zaoberajúcej sa vojenskými dejinami Slovenska sa 
položili základy výskumu nielen prvej svetovej vojny, ale i ďalších, pre naše národné deji-
ny dôležitých konfliktov, formujúcich našu vojenskú i národnú identitu, a taktiež i územie, 
ktoré v súčasnosti obývame.

Bojové nasadenie našich predkov môžeme skúmať na základe analýzy viacerých zdrojov, 
akými sú napríklad dochované výpovede a autentické spomienky účastníkov prvej svetovej 
vojny. Druhú skupinu tvoria v rodine tradované príbehy a zážitky rodinných príslušníkov, 
ktorí sa z vojny vrátili. Oba uvedené zdroje sú však limitované časom a skúsenosťami, ktoré 
jednotlivec medzitým nadobudol. V osobnej, rodinnej či kolektívnej pamäti sa udržiavajú 
informácie subjektívneho  charakteru z dôb nedávnych, zatiaľ čo udalosti spred viac ako 
niekoľko desiatok rokov sa postupne vytrácajú. Ak sa pozrieme len na nami skúmané obdo-
bie (do roku 1918), musíme konštatovať, že vo väčšej či menšej miere neustále v kolektívnej 
pamäti rezonuje bojové nasadenie rodinných predkov na bojiskách prvej svetovej vojny. 
Zväčša sa tieto uchované príbehy rodinných príslušníkov týkajú bojov v Haliči, čo je aj pri-
rodzené, keďže práve do tejto historickej korunnej krajiny vtedajšieho Rakúsko-Uhorska,  
 
17 Mnoho Slovákov zastávajúcich významné postavenie v medzivojnovom období či počas trvania Slovenskej 
republiky (1939 – 1945) počas prvej svetovej vojny slúžilo v rakúsko-uhorskej armáde. Pozri napr.: TISO, 
Jozef. Prejavy a články. Zv. 1. (1913-1938). FABRICIUS, Miroslav (ed.). Bratislava : Historický ústav SAV; 
Academic Electronic Press, 2002, s. 17-106; MAKYNA, Pavol. Osudy Antona Neumana – šéfa Kancelárie 
prezidenta Slovenskej republiky (1939 – 1945). In Pamäť národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 3.
18 Nepokoje sa nevyhli ani jednotkám dislokovaným na území severného Uhorska. K vystúpeniu proti  
dôstojníkom došlo 29. mája 1918 i v Lučenci, kde v tom čase sídlil FJB 29. Vojaci práporu v tento deň ráno 
odmietli nastúpiť do služby. Údajnou príčinou neuposlúchnutia bola nedostatočná a nevyhovujúca strava 
a taktiež zákaz voľného pohybu mimo aktívnej činnosti pri svojej posádke. Inšpekčný dôstojník poručík 
Schwarz povolal do zbrane I. a II. pochodovú rotu, aby zabránil zbytočnému násiliu v Lučenci. S pomocou 
vojakov IR 25 sa podarilo nepokoje potlačiť. Sedem nespokojencov bolo postavených pred súd. To však už bola 
rakúsko-uhorská monarchia v rozklade nielen na fronte, ale i v zázemí. ADAMOVÁ, Mária. Život obyvateľov 
Novohradu počas prvej svetovej  vojny. In ŠESTÁK, Mišo (zost.) Zborník  z  druhého  ročníka  stretnutia 
priateľov regionálnej histórie. Hradište : PreHradište, 2016, s. 114-115. Na prelome októbra a novembra 1918 
vypukla „vzbura“ aj v meste Prešov, kde sa v tej dobe nachádzali aj zložky FJB 32. ŠIMKO, Lukáš. Vzbura 
prešovskej posádky. In DROBŇÁK, Martin – TURIK, Radoslav – SZABÓ, Viktor (eds.). Slovensko a prvá 
svetová. II. zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Humenné : Klub vojenskej histórie 
Beskydy, 2019, s. 230-243.
19 CHORVÁT, P. Slováci, c. d., s. 44.
20 DANGL, Vojtech. K otázke stavu a perspektívy vojenskej histórie na Slovensku. In Vojenská história, 1997,  
roč, 1, č. 1, s. 88-90.
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čo dnes predstavuje územie severovýchodnej Ukrajiny a juhovýchodného Poľska, smero-
vali prvé vojenské kontingenty s cieľom zadržať ruský postup do vnútrozemia monarchie. 
Druhým, v spomienkach a kolektívnej pamäti uchovávaným bojiskom z prvej svetovej voj-
ny, je taliansky front, kde sa najťažšie bitky odohrávali na dnes už známych riekach Piava 
(tal. Piave) a Soča (tal. Isonzo). Avšak po takmer viac ako sto rokoch od posledného výstrelu 
v novembri 1918 sa osobné príbehy tradované v rodinnom prostredí postupne vytrácajú. 
Toto naše tvrdenie potvrdzujú i závery výskumu  Marty Botíkovej a Richarda Kotscha, 
realizovaného v obci Horné Lefantovce (okres Nitra). V kolektívnej pamäti obyvateľov sa 
o predkoch  z prvej svetovej vojny zachovalo len veľmi málo informácií. Dôvod je úplne 
prozaický. Veď v identickom geografickom priestore sa odohrávali i udalosti druhej sve-
tovej vojny. Povojnová spoločnosť bola ešte dlhé obdobie traumatizovaná nielen bojovou 
činnosťou, ale i početnými represáliami voči obyvateľstvu, vyhladzovaním židovského 
obyvateľstva či obrovskými materiálnymi i ľudskými stratami, ktoré druhá svetová vojna 
i následné Slovenské národné povstanie so sebou priniesli. K postupnému vytrácaniu spo-
mienok z prvej svetovej vojny prispela i komunistická ideológia, prioritne si pripomínajú-
ca revolučné hnutie z roku 1917 či oslobodzovací proces európskeho kontinentu Červenou 
armádou. I napriek marginalizovaniu problematiky prvej svetovej vojny a účasti mužov 
z územia dnešného Slovenska na frontoch prvej svetovej vojny sa v kolektívnej pamäti stále 
udržiava naratív o nasadení Slovákov v jednotkách rakúsko-uhorskej armády, čo dosved-
čujú úryvky z denníkov, v archívoch uložené výpovede vojakov,21 vojnová korešpondencia, 
pamätníky, pomníky a cintoríny.22 Veď i po takmer viac ako sto rokoch sa na knižnom trhu 
objavujú spomienky ľudí, ktorí priamo na fronte či v zázemí zažili hrôzy prvej svetovej voj-
ny. A i vďaka publikovaniu denníkových záznamov, korešpondencie či objavení dobových 
fotografií môžeme sledovať a rekonštruovať bojovú cestu Slovákov obliekajúcich si uni-
formu rakúsko-uhorskej armády či analyzovať život na domácom fronte. Po takom dlhom 
období od skončenia Veľkej vojny si môžeme nanovo uvedomiť, že naši predkovia bojovali 
za monarchiu nielen na fronte v Haliči či Taliansku, ale aj na území vtedajšieho Ruského 
Poľska, severovýchodného Uhorska,23 Sedmohradska, Bukoviny,24 Rumunska, Srbska, Al-
bánska, Slovinska či Nemecka. A práve v týchto oblastiach sa nachádzajú početné pietne 
miesta, kde spočívajú slovenskí vojaci.

21 Vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave sa zachovali krátke rozprávania troch účastníkov bojov 
v Karpatoch na prelome rokov 1914/1915. Konkrétne Gustáva Hajíčka, Artúra Šimka a Mateja Šrama.
22  BOTIKOVÁ, Marta – KOTSCH, Richard. Prvá svetová vojna v spomienkach a pamäti. In PEKAROVIČOVÁ, 
Jana – VOJTECH, Miloslav (eds.). Studia Academica Slovaca, 2014, č. 43, s. 15-26. Pozri aj: MICHÁLEK, 
Ján. Keď je dobrá klobása... Bratislava : Tatran, 1987, s. 137-170; MICHÁLEK, Ján. Spomienkové rozprávanie 
s historickou tematikou. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971, s. 137-162; SMATANA, 
Miloslav a kol. Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Bratislava : VEDA, 
2015, s. 259.
23 Pre slovenskú vojenskú historiografiu je táto epizóda prvej svetovej vojny zaujímavá preto, že práve 
v Karpatoch sa pohybovali i Slováci obliekajúci uniformu habsburských vojsk. Zdá sa, že už počas prvej 
svetovej vojny malo obyvateľstvo severného Uhorska vedomosť o nasadení „slovenských“ jednotiek 
v karpatskej kampani. Dokazuje to i veršovaná báseň uhorského poslanca slovenského pôvodu Ferdinanda 
Jurigu (1874-1950) uverejnená v Slovenských  ľudových  novinách. Prepis básne uvádzame v autentickej 
podobe: „Pod Karpátmi  stojí mohyla, Pod ňou  je ukrytá  švárna družina. Tam  ležia  junáci hrdinovia, Naši 
bratia známi tiež i synovia. Tam je krv vyliata našich premilých, Údy dolámané tiež mnohých milých. Ležia 
tam  jak bratia  spolu ukrytí. Tam  sa  spriatelili,  čo  sa neznali. Kde  spoločne  za  vlasť  svoj  život  dali. Choď 
slovenská matko pod  tie Karpáty. Tam svojho synáčka mŕtveho spatríš. Tam  je  jeho hlávka zle  zahrabaná. 
Aj pre päťdesiatych je jedna jama. Má on tam aj pomník dve latky zbité. Na ňomž jeho meno je tam vyryté.“ 
Slovenské ľudové noviny, 17.11.1916, s. 1, Kvety k vencu slávy.
24 Bližšie pozri: ŠÁNDOR, Elo. Zápisky z frontu. HRADSKÝ, Juraj – HABÁŇ, Pavel (eds.). Praha : Naše 
vojsko, 2020, s. 85-142.
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Vráťme sa však k samotnej podstate nami skúmaného problému, a to k terminologickému 
vymedzeniu „slovenských“ jednotiek habsburskej armády. Z najnovších vedeckých aktivít 
ohľadom účasti Slovákov v armáde stredoeurópskej dualistickej monarchie a označovania 
„slovenských“ jednotiek stojí za zmienku práca historika Radoslava Turika, ktorý uvedené 
označenie aplikuje len na cisárske a kráľovské pešie pluky spoločnej rakúsko-uhorskej ar-
mády. Podľa Turika teda možno za „slovenské“ pluky spoločnej armády považovať tie, „kto-
ré doplňovali svoje bojové stavy z teritória dnešnej Slovenskej republiky“, pričom v „žiad-
nom prípade nemá toto označenie evokovať, že ide o bojové jednotky zložené výhradne zo 
slovenského etnika“.25 Tento prístup nie je úplné nóvum v slovenskej vojenskej historiogra-
fii.26 Turik len nadviazal na výskumné aktivity historika Mariana Hronského, ktorý v pub-
likácii s názvom Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914-1918 vymenúva „slovenské“ jednotky 
rakúsko-uhorskej armády, pričom sa neobmedzuje len na cisárske a kráľovské pešie pluky 
spoločnej armády.27 Rovnakú terminológiu i výber „slovenských“ jednotiek zvolili do naj-
novšej publikácie o prvej svetovej vojne z pohľadu slovenských národných dejín i historici 
Jana Zaťková a Miloslav Čaplovič z VHÚ v Bratislave.28 A spomeňme ešte aj historika 
Vojtecha Dangla, ktorý v publikácii Pod zástavou cisára a kráľa a niekoľkých ďalších od-
borných štúdiách, publikovaných prevažne v časopise Vojenská história, podrobuje analýze 
prítomnosť slovenského elementu v rakúsko-uhorskej armáde i bojové nasadenie v Haliči na 
prelome augusta a septembra 1914.29

Všetci vyššie uvedení historici sa pri teoretickom vymedzení termínu „slovenských“ 
jednotiek rakúsko-uhorskej armády opierajú len o geografické vymedzenie doplňovacieho 
obvodu vojenskej jednotky. Obdobný metodologický postup využíva aj Vladimír Segeš, 
ktorý termín „slovenský“ aplikuje na jednotky aj spred roka 1867. R. Turik spolu s ďalšími 
členmi Klubu vojenskej histórie Beskydy však nezostali len pri geografickom vymedzení, 
ale podujali sa na hĺbkovú analýzu strát jednotlivých vojenských jednotiek v prvej svetovej 
vojne. Zatiaľ čo prvý prístup je veľmi jednoduchý a výhradne založený na komparácii 
odvodových (doplňovacích) okresov vojenských jednotiek so súčasnou mapou Slovenska, 
druhý metodologický prístup sa opiera o siahodlhú analýzu matrík padlých vojakov, 
kartotečných listov zdigitalizovaných Vojenským ústředním archivom (VÚA) v Prahe, 
dobových zoznamov strát publikovaných v dennej tlači či dokumentov osobnej povahy 
(denníky, dobová tlač, spomienky, listy). Nevýhod posledného zmieneného prístupu je 
hneď niekoľko. Jednak archívne pramene a dobové dokumenty zachytávajú len padlé osoby 
v období trvania vojenského konfliktu. Čo je však oveľa zásadnejšie, je skutočnosť, že ani 
z týchto dokumentov sa nedozvieme o národnosti padlého vojaka, ale len o jeho mieste 

25 TURIK, Radoslav. Účasť „slovenských“ plukov rakúsko-uhorskej armády v karpatskej kampani 1914/1915.  
In ĆAPLOVIČ, Miloslav (ed.). Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav Bratislava; 
Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016, s. 100.
26  A nielen v slovenskej vojenskej historiografii sa objavujú tieto tendencie. Aj v iných krajinách sa historici 
 venujúci sa udalostiam prvej svetovej vojny snažia analyzovať bojovú cestu jednotiek rakúsko-uhorskej 
armády, v ktorej bojovali ich predkovia – rodáci. Bližšie pozri: ŠTEPEC, Marco. Slovenci + prva svetovna 
vojna 1914-1918. Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, 103 s.; KAPAVÍK, Radim. Signum 
belli 1914. In NÉMETH, István (ed.). Memoriam 1914-1918 in the Visegrad Countries. b.m. : Krajczáros 
Alapítvány, s. 61-66.; DOBRÝ, Václav. Světová válka. Praha : Slovan, 2014, s. 14-15.
27 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska IV. Bratislava : 
Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 25-29.
28 Konkrétne pozri: ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana. Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej  
vojne. Vojenské dejiny Slovenska 1914-1919 slovom a obrazom. Bratislava : Vojenský historický ústav, Pro 
Militaria Historica, 2018, s. 44-97.
29 Pozri napríklad: DANGL, Vojtech. Pod zástavou cisára a kráľa. (Kapitoly z vojenských dejín Slovenska  
1848-1914). Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 213-272.
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narodenia či domovskej príslušnosti. Z toho vyplýva, že zisťovanie národnosti padlých 
vojakov je v súčasnosti takmer nemožné a môžeme sa spoliehať len na dáta získané z matrík 
padlých a následnej komparácie so štatistickými dátami približujúcimi národnostnú 
štruktúru konkrétnej obce.

Pozrime sa ešte aj na problematiku identity či prináležitosti k určitej skupine obyvateľstva 
vyznačujúcej sa istými spoločnými znakmi  (napr. jazyk, konfesia, miesto narodenia), 
ktorými sa z pohľadu vojenstva zaoberal najmä Vladimír Segeš. V jednej zo svojich 
štúdií sa zamýšľa nad pretrvávajúcimi stereotypmi vo vnímaní mnohonárodnostnej 
armády stredoeurópskeho štátneho útvaru a prináležitosti k etnickej skupine, pričom si 
pomáha typológiou maďarského historika Jenőa Szücsa, ktorý hierarchizuje prináležitosť 
stredovekého človeka ku konkrétnej sociálnej skupine. Na prvom mieste si podľa Szücsa 
stredoveký človek uvedomoval prináležitosť ku konfesii a k stavovsko-triednej skupine. 
Následne sa človek identifikoval podľa regiónu, v ktorom sa narodil, vyrastal a pôsobil, čo 
súvisí aj s uvedomením si vzťahu k nadriadenému subjektu  (zemepán, župan, kráľ, majster). 
Až na záver si stredoveký človek uvedomoval svoju príslušnosť k etnickej skupine.30 
Prirodzene, vplyvom vonkajších i vnútorných determinantov ako úroveň intelektových 
schopností, úroveň dosiahnutého vzdelania či miera vplyvu autority alebo okolia sa jednotlivé 
kategórie prináležitosti preskupovali. Dôležitú úlohu zohrávala aj sociálna pozícia, ktorú 
jednotlivec v spoločnosti zastával, a taktiež i sociálne zázemie, zvyky, tradície, postoje 
a názory udržiavané v rámci rodiny.

Posuny v hierarchii prináležitosti jednotlivca k sociálnej skupine sa začínajú vo väčšej 
miere modifikovať začiatkom novoveku a markantne až v priebehu 18. a 19. storočia, čo 
úzko súvisí s nárastom nacionalizmu31 a vytváraním a formovaním národného povedomia. 
I v našom geografickom priestore sa vďaka rýchlo sa šíriacim filozofickým myšlienkam 
z nemeckého prostredia dostávajú do popredia národné a národnostné otázky a s tým sú-
visiace vyššie povedomie o existencii a histórii slovenského národa.32 Vznik „národnych“ 
štátov v priebehu 19. storočia viedol k politicko-mocenskému zápasu o nové teritóriá. Mo-
tivácia bojovať za národné záujmy štátu bola o to vyššia, o čo viac bol štátny útvar homo-
génny.33  To sa však netýkalo Rakúsko-Uhorska, na území ktorého žilo viacero národov, 
jazykových a náboženských skupín. Najmä v zachovaných tzv. egodokumentoch (denníky, 
spomienky, listy) sa stretávame so zaužívanými stereotypmi opisujúcimi hlavné charakte-
ristické či povahové črty danej národnosti. Príznačne nám to vo svojom denníku zachytáva 
vojak rakúsko-uhorskej armády českého pôvodu Alois Dolejš, ktorý Slovákov [od Prešova] 
vníma ako ľudí stále bažiacich  „za nějakým milostným dobrodružstvím“.34

30 SEGEŠ, Vladimír. Slováci v habsburskej armáde – aspekt etnicity a identity. In PEKAROVIČOVÁ, Jana 
– VOJTECH, Miloslav (eds.). Studia Academica Slovaca. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
2020, roč. 39, s. 82.
31 KOVÁČ, Dušan. Elity v procese formovania moderného slovenského národa. In HUDEK, Adam – 
ŠOLTÉS, Peter a kol. Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava 
: Historický ústav SAV, 2019, s. 413. Takýchto konfliktných zón na prelome 19. a 20. storočia vplyvom  
nacionalizmu bolo hneď niekoľko (napr. Balkán).
32 PODOLAN, Peter – VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. 1780-1914. Bratislava : Literárne  
informačné centrum, 2014, s. 52-63.
33 KOVÁČ, Dušan. Vypuknutie prvej svetovej vojny: príčiny a zámienky. In Vojenská história, 2014, roč. 18,  
č. 4, s. 37-39. Otázkou do diskusie zostáva, ktoré krajiny by sme na prelome 19. a 20. storočia mohli označiť 
za etnicky homogénne.
34 DOLEJŠÍ, Alois – NEPRAŠOVÁ, Dagmar. Válečné zápisky z první světové války. Nové Strašecí : Gelton,  
2014, s. 103.
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Vráťme sa ešte k pocitu prináležitosti k sociálnej skupine.35 Pre mnohých regrútov (no-
váčikov) v habsburskej armáde bola povinná vojenská služba jednou z mála možností,  ako 
sa dostať zo stereotypného domáceho prostredia a získať tak skúsenosti mimo svoju rod-
nú obec.36 Prirodzene, do úvahy musíme zobrať aj odvrátenú stranu povinného odvodu do 
armády. Mužská populácia musela na dobu vojenskej služby opustiť nielen svoje príbyt-
ky a rodinných príslušníkov, ale zanechať aj svoje živobytie (pôda, dobytok) či pracov-
né miesto. I napriek tomuto odlúčeniu, mali možnosť konfrontovať sa s novými výzvami, 
pričom pre niektorých sa vďaka ich vyspelosti, schopnostiam, vedomostiam či osobnost-
ným predpokladom otvárala cesta k presadeniu sa v rámci armády. Pre vojakov bola služba 
v habsburskej armáde o to ľahšia, čím bližšie k ich rodnej obci bolo posádkové mesto alebo 
čím vyšší počet mužov (nováčikov) osobne poznali. Nováčikovi v armáde to jednak mohlo 
napomôcť zvládnuť úvodnú konfrontáciu s iným životným štýlom, ale taktiež vytvárať si 
pocit prináležitosti k vojenskej jednotke, v ktorej slúžil. A musel si privyknúť nielen na 
svoju vojenskú jednotku, ale i spoločníkov v uniforme, nadriadených dôstojníkov či mesto, 
kam bola daná vojenská jednotka dislokovaná.

Zaujímavá je aj je otázka uvedomovania si vlastnej národnosti vo vzťahu k armáde a spo-
lubojovníkom. Práve na tento problém  poukázal i maďarský historik István Deák. Na zák-
lade odborného archívneho výskumu v Kriegsarchive vo Viedni zastáva Deák stanovisko, 
že muži z mnohonárodnostne zmiešaných regiónov hlásiaci sa k Poliakom, Slovákom či 
Čechom si ešte pred nástupom do povinnej vojenskej služby radšej zamenili príslušnosť 
za nemeckú, respektíve sa profilovali ako nemecky hovoriaci Rakúšania.37 Práve jazyk sa 
v Zalitavsku stal výrazným charakteristickým prvkom pri určovaní prináležitosti človeka 
k národnosti. Jazykové schopnosti však neboli len určovacím kritériom, ale aj asimilač-
ným prostriedkom, ktorý uhorská politická i vojenská elita využívali na presadenie svojich 
vlastných záujmov. V praxi to znamenalo, že maďarský jazyk bol zavedený do tých plukov, 
v ktorých sa minimálne 20 % bojovej jednotky hlásilo k maďarskej etnicite.38 Také isté kri-
térium platilo aj pre ostatné národnosti vo vojenskej jednotke.

Vyššie uvedené trendy, čiže zmena príslušnosti a uplatňovanie nemeckého či maďarského 
jazyka, možno badať najmä u príslušníkov spoločnej rakúsko-uhorskej armády, ktorí mali 
ambíciu presadiť sa v dôstojníckom zbore a stúpať po pomyselnom rebríčku vojenských 
hodností habsburskej armády až na vrchol. Aby sme nezostali len v teoretickej rovine, tak 
uveďme zopár príkladov vysoko postavených dôstojníkov, ktorých korene siahajú na úze-
mie severného Uhorska alebo aspoň istý čas žili v kontakte so slovenským etnikom či na-
vštevovali miestne školy. Spomeňme napríklad titulárneho generála poľného zbrojmajstra  
 
35 Sonda do každodenného života obyčajných ľudí nám môže napomôcť rekonštruovať zmýšľanie, názory 
a postoje jednotlivých sociálnych skupín. Bližšie pozri: ENGLUND, Peter. Válka a naděje. Brno : Cpress, 
2014, 578.
36 K téme vzťahu slovenskej spoločnosti a vojny bližšie pozri: DUDEKOVÁ-KOVÁČOVÁ, Gabriela. 
Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku. Bratislava : VEDA; 
Historický ústav SAV, 2019, s. 55-61. K vytváraniu pozitívneho vzťahu k armáde mali prispieť i početné 
články v tlači. Pozri napr.: LETZ, Róbert. Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny. In Verbum 
historiae, 2014, b. r., č. 1, s. 108-139; LETZ, Róbert. Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny. In 
Verbum historiae, 2014, b. r., č. 2, s. 204-234.
37 VRÁBEL, Ferdinand. Zápas o posilnenie samostatnosti uhorskej armády (1903-1913) a pomery medzi 
slovenskými vojakmi v Bratislave v rokoch 1912 – 1913. In GONĚC, Vladimír (ed.). Česko-slovenská 
historická  ročenka. Skalica; Bratislava : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici; VEDA, s. 182. Originál 
prevzatý z: DEÁK, István. Volt egyszér egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és 
politikai tőrténete. Budapest : Gondolat, 1993, s. 232.
38  VRÁBEL, Ferdinand. Sarajevský atentát. Bratislava : Marenčin PT, 2014, s. 88-89.
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a rodáka zo Žarnovice a absolventa jednej triedy gymnázia v Trnave Štefana Bartheldy-
ho (1852 – 1929), generálplukovníka baróna Samuela Hazaiho (1851 – 1942) z Rimavskej 
Soboty, titulárneho generála poľného zbrojmajstra Eduarda Planka (1857 – 1933) z obce 
Vyhne (okres Žiar nad Hronom) či generálplukovníka Karola Tersztyánszkeho (1854 – 1921) 
zo Skalice.39 Tento, pre slovanské národy nepriaznivý stav vystihol i Vojtech Dangl, ktorý 
si všimol, že „oproti Nemcom, Maďarom, Čechom, Poliakom, ba aj Srbom a Chorvátom“ 
je „zaujímavý  rozdiel  v  tom,  že  kým  predstavitelia  týchto  národov  žijúcich  v monarchii 
vykazujú v  štatistických  súpisoch dôstojníckeho zboru aj určité percentuálne  zastúpenie, 
podľa  percentuálneho  národnostného  zloženia  profesionálneho  dôstojníckeho  zboru  ra-
kúsko-uhorskej armády z roku 1910 Slováci sú jediným národom monarchie, ktorý podľa 
tejto štatistiky nemá žiadne zastúpenie medzi dôstojníkmi z povolania a medzi záložnými 
dôstojníkmi má zastúpenie najnižšie.“40

V tejto situácii nepomôže ani analýza dvoch archívnych prameňov, a to klasifikačných 
listín a kmeňových listov. Zatiaľ čo prv uvedený prameň nám ponúka široký záber informá-
cií o vojakovi slúžiacom v rakúsko-uhorskej armáde, počnúc údajmi o somatotype (výška, 
váha), mieste pobytu a služby, úlohách, ktoré mu boli v rámci armády zverené, študijných 
povinnostiach a výsledkoch týkajúcich sa armády, rodinnom stave, platovom zaradení (napr. 
navýšenie platu) či dovolenke, kmeňové listy sú akýmsi zhrnutím základných poznatkov 
o vojenskej kariére konkrétneho vojaka. Tieto vojenské karty obsahovali aj jazykové (ko-
munikačné)  schopnosti, ktorými disponoval každý vojak rakúsko-uhorskej armády. Práve 
vzťah medzi jazykom, národnosťou a osobnou identitou viedol rakúsku historičku Tamaru 
Scheer k podrobnej analýze kmeňových listov, pričom svoju pozornosť sústredila najmä na 
jazykové schopnosti jednotlivcov obliekajúcich si uniformu dualistickej monarchie. Keďže 
stredoeurópska monarchia bola multinárodným i multikonfesionálnym štátnym útvarom, 
nie je prekvapením, že vojaci hovorili i viacerými jazykmi. A tak sa v kmeňových listoch 
stretávame s dvoma či viacerými jazykmi, ktorými sa vojak vedel na určitej úrovni dohovo-
riť. Na prvý pohľad sa zdá, že tu nevzniká žiaden problém. Veď poradie jazykov zapísaných 
v kmeňovom liste by podľa logickej úvahy malo byť zoradené zostupne. Čiže najprv by bol 
uvedený materinský jazyk a následne všetky ostatné, ktorými sa vojak vedel na verejnosti 
či medzi vojakmi dohovoriť. Tamara Scheer si však pri porovnávaní kmeňových listov toho 
istého vojaka z rôznych časových období všimla, že poradie jazykov nie je rovnaké. Túto 
zmenu si všimla u vojakov pochádzajúcich z českého prostredia, kde sa v úradnom styku 
výhradne používala nemčina. Podľa Scheer teda zmena v poradí jazykov nezávisela len od 
samovôle vojaka, ale od úradníka, ktorý zápis vykonával. Práve administratívny zamestna-
nec sa pýtal na jazykové schopnosti vojaka, pričom otázku položil v úradnom alebo jemu 
prirodzenom (primárnom) jazyku. A následne zisťoval ďalšie jazykové schopnosti, ktoré 
v poradí, v akom ich vojak uviedol, zapísal do kmeňového listu. Rovnaký systém fungoval 
naprieč rakúsko-uhorskou monarchiou, pričom v uhorskej časti sa namiesto úradnej nemči-
ny používala maďarčina. Takže úradník v uhorskej časti sa aj kvôli aplikovaniu maďarskej 
asimilačnej politiky pýtal prv úradným jazykom a následne zisťoval ďalšie jazykové schop-
nosti vojaka.41 Nesmieme opomenúť ani výchovno-vzdelávací systém v monarchii. Práve 

39 BALLA, Tibor. Najvyššia generalita rakúsko-uhorskej armády za Veľkej vojny (s pôvodom na území 
dnešného Slovenska). In Vojenská história, 2018, roč. 22, č. 4, s. 197-214.
40 DANGL, Vojtech. K problematike prestíže dôstojníckeho zboru v období dualizmu. In Vojenská história, 
2001, roč. 5, č. 1, s. 14.
41 SCHEER, Tamara. Konstruktionen von ethnischer Zugehörigkeit und Loyalität in der k.u.k. Armee der 
Habsburgermonarchie (1868-1914). In MILLNER, Alexandra – TELLER, Katalin (eds.). Transdifferenz und 
Transkulturalität. Migration und Alterität in den Literaturen und Kulturen Österreich-Ungarns. Francisco; 
Braganca; Bielefeld : Verlag, 2018, s. 162-163.
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školské prostredie umožňovalo základné formovanie osobnosti a nadobúdanie nových po-
znatkov. Okrem toho školský systém podnecoval utváranie si osobného vzťahu k vlastnej 
identite, jazyku, národnosti i ku krajine. Práve vďaka existencii národných škôl sa mohli 
deti vzdelávať vo svojom rodnom jazyku, spoznávať históriu vlastného národa, učiť sa bás-
ne a piesne slovenských autorov. Avšak s postupujúcou maďarizačnou politikou boli školy 
nemaďarských národov obmedzované a v ľudových školách už od prvých ročníkov povin-
ne znela maďarčina. I zmena v orientácii školského  vzdelávania mala dopady na identitu 
a vzťah jednotlivca, v našom prípade vojaka, k jazyku svojich predkov či národnosti.

Práve zisťovanie jazykových kompetencií príslušníkov rakúsko-uhorskej armády bolo 
z pohľadu armády veľmi dôležitým bodom. V prípade ak v jednotke komunikovalo 20 % 
a viac príslušníkov daného jazyka, tak vojenské orgány boli povinné tento jazyk akceptovať 
a používať ho pri velení a dorozumievaní sa s radovými vojakmi.42 Podľa súdobého článku 
z decembra 1906 sa po dlhých rokovaniach medzi rakúskymi a uhorskými politikmi za-
čala vo vyššej miere uplatňovať maďarčina ako plukovný jazyk (Regimentsprache). Autor 
článku konštatuje, že vo väčšine jednotiek dislokovaných na území Uhorska sa používal na 
úrovni pluku práve maďarský jazyk. Ten sa nepodarilo zaviesť len do niektorých jednotiek. 
Medzi nimi nájdeme aj „slovenský“ IR 71 a „slovenský“ FJB 32, do ktorých rukovali pre-
važne Slováci.43

Neboli to len osobnostné dôvody, ktoré prispievali k popieraniu vlastnej národnosti a iden-
tity. V priebehu roka 1867 sa po dlhých politických rokovaniach skompletizovala dohoda 
o štátoprávnom usporiadaní Rakúska a Uhorska. Dovtedajšie Rakúske cisárstvo sa trans-
formovalo na dualistickú monarchiu Rakúsko-Uhorsko na čele s vtedajším panovníkom 
Františkom Jozefom I. (vládol v rokoch 1848 – 1916). Novovytvorený štátny útvar na mape 
strednej Európy, ktorého ústava garantovala „národnému kmeňu“ rovnoprávnosť a nedo-
tknuteľné právo na používanie a zveľaďovanie národnosti a jazyka i v školskom systéme,44 
pozostával z dvadsiatich historických korunných krajín s rôznou úrovňou ekonomicko-hos-
podárskeho, sociálneho, kultúrno-spoločenského, politického i vojensko-militaristického 
vývoja. Prijatím dualistického zväzku sa upevnilo postavenie Nemcov a Maďarov, čo podľa 
rakúskeho historika Friedricha Weissensteinera znevážilo „ostatné národy monarchie, Če-
chov a Slovákov, Chorvátov, Srbov, Slovincov, Poliakov, Rusínov, Rumunov a Talianov na 
druhoradých štátnych príslušníkov“.45 Naplno sa to prejavilo v Predlitavsku, keď Maďari 
najmä v závere 19. a začiatkom 20. storočia „utláčali  iné národné skupiny ako Slovákov, 
Chorvátov  a  Rumunov“.46 Rakúsko-uhorské vyrovnanie teda akcelerovalo uhorskú poli-
tickú doktrínu založenú na asimilácii slovenského národa a vedúcu k popretiu existencie 
Slovákov v Uhorsku.47 Tieto politické snahy smerujúce k nútenému splynutiu národností  

42 Bližšie pozri: SCHEER, Tamara. Die k.u.k. Regimentssprachen: Eine Institutionalisierung der 
Sprachenvielfalt in der Habsburgermonarchie (1867/8-1914). In NIEDHAMMER, Martina – NEKULA, Marek 
a kol. (eds.). Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Institutionalisierung und Alltagspraxis. 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht 2014, s. 75-92. Pozri aj: SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny 
Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015, s. 203.
43 Okrem uvedených „slovenských“ jednotiek autor článku spomína aj ďalšie, v ktorých sa nepodarilo zaviesť 
maďarčinu ako plukovný jazyk (Regimentsprache). Sú to tieto jednotky: IR 43, IR 63 a IR 64. Pressburger 
Zeitung, 05.12.1906, s. 1, Die ungarische Regimentsprache.
44 Ústava z 21. decembra 1867, Štátny základný zákon. O všeobecných právach štátnych občanov 
v kráľovstvách a krajinách zastúpených v Ríšskej rade. Čl. 19.
45 WEISSENSTEINER, Friedrich. Veľkí panovníci habsburského rodu. Bratislava : Ikar, 2005, s. 280.
46 KLUSSMANN, Uwe. Útlak na Dunaji. In PIEPER, Dietmar – SALTZWEDEL, Johannes (eds.). Svet 
Habsburgovcov. Bratislava : Ikar, 2011, s. 133.
47 FABIAN, Juraj. Posledné dni Uhorska. Bratislava : Smena, 1990, s. 2.
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v jeden homogénny celok sa prejavovali nielen v oblasti politiky, školstva či kultúry, ale aj 
v sfére novotvoriacej sa armády, ktorú síce na najvyššej úrovni zastrešovalo ministerstvo 
vojny sídliace vo Viedni, ale paralelne so spoločným cisárskym a kráľovským vojskom sa 
od vyrovnania v roku 1867 budovali autonómne riadené vojská v rámci Predlitavska a Zali-
tavska, čo si vyžiadalo transformáciu ozbrojených zložiek.48

Politická orientácia krajiny sa zákonite musela prejaviť aj v rámci armády. Avšak ma-
ďarský vojenský historik Tibor Balla v jednom zo svojich príspevkov zastáva názor, že 
dôstojnícky zbor rakúsko-uhorskej armády si počas života Františka Jozefa I. zachovával 
v otázke národnostnej politiky apolitický postoj. Vidí za tým nielen motiváciu kariérneho 
rastu v etnicky zmiešanej armáde, ale aj vysokú mieru lojality voči stredoeurópskej mo-
narchii zosobnenej rakúskym cisárom a uhorským kráľom Františkom Jozefom I., ktorý sa 
počas svojej dlhoročnej vlády stal symbolom monarchie, jej armády i celého štátneho byro-
kratického aparátu. V tomto prípade, podľa Ballu, si dôstojníci uvedomovali svoju prinále-
žitosť k monarchii a najmä k vojenským zložkám a až následne svoju etnickú príslušnosť.49 
Avšak bezvýhradná oddanosť panovníckemu rodu a štátnym orgánom, ktorých nariadenia 
dôstojnícky zbor akceptoval a vykonával, predsa len viedla k možno nevedomej, ale zaiste 
politickej aktivite. Ak osoba zastávala v armáde vysoké postavenie, nebolo možné vyhnúť 
sa politickým témam, ktoré sa týkali i vojenstva. Nemáme teraz na mysli len politické vy-
jednávanie ohľadom branných zákonov či stanovenia počtu brancov na určité časové obdo-
bie. Veď zavádzanie plukovného jazyka nebola čisto vojenská otázka, ale podliehala taktiež 
politickému tlaku.

Neboli to však len vysoko postavení dôstojníci, ktorí prejavovali lojalitu rakúsko-uhor-
skému panovníkovi. Celé vojenské posádky pripravovali na meniny, narodeniny alebo vý-
ročie nástupu panovníka na trón stredoeurópskej monarchie naprieč celou monarchiou pom-
pézne oslavné sprievody a akcie. Ako asi vyzeralo oslavné podujatie na počet rakúskeho 
cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. nám opisuje dobový článok v Karpathen Post 
z roku 1891. Vtedy v Kežmarku dislokovaný FJB 32 sa ráno o 9 hodine za sprievodu živej 
hudby presunul z kasárenského komplexu do miestneho rímskokatolíckeho kostola, kde za 
prítomnosti najvyšších dôstojníkov práporu, predstaviteľov štátneho i mestského aparátu 
slávil miestny prepošt a kňaz Ladislaus (Ladislav) Babura slávnostnú svätú omšu, ktorú 
spevom i hudbou sprevádzalo hudobné teleso FJB 32 pod vedením pána Pittauera.50 Ob-
dobné slávnosti sa konali koncom júna 1909 v Banskej Bystrici. Miestna posádka FJB 32 
si pripomínala 50 rokov od  svojho vzniku. Celé mesto ožilo vďaka hudbe, sprievodnému 
programu a pochodu jednotky pred dôstojníckou honoráciou. Ako uvádza autor článku v sú-
dobom periodiku, tak medzi vojakmi FJB 32 a obyvateľmi Banskej Bystrice „žiadne nedo-
rozumenie nenarušilo priateľskú zhodu, z ktorej vzišli pevné putá lásky a sympatie“. Údajne 
sa medzi dôstojníckym štábom a obyvateľstvom vyvinul taký vrúcny vzťah, že neváhali 
Banskobystričanom pomáhať v prípade núdze, akými boli napríklad vrtochy počasia či iné 
pohromy.51 Takéto oslavné manifestácie mali zvýrazniť jednotu a nadnacionálny charakter 
rakúsko-uhorskej armády, na čele ktorej stojí samotný monarcha. Otázka vlastnej národnej 

48 MRVA, Ivan. Slovensko a Slováci v 2. polovici 19. storočia. Bratislava; Trnava : Perfekt; Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 118.
49  BALLA, Tibor. Die ungarischen Offiziere unter Franz Joseph I. 1867-1916. In Vojenská história, 2021, roč. 
25, č. 3, s. 41.
50 Karpathen-Post, 08.10.1891, s. 2, Korrespondenzen.
51 CHORVÁT, Peter. Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť 
na Slovensku v rokoch 1867-1914. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 132. Dokument č. 68 - 
Slávnosti jubilejného (päťdesiateho) výročia existencie 32. práporu poľných jágrov v Banskej Bystrici 
z pohľadu miestnej tlače zo dňa 1. júla 1909.

VOJENSKÁ HISTÓRIA

20 21



VOJENSKÁ HISTÓRIA

identity šla do úzadia. Okrem toho, honosné oslavy, ktoré vnímala aj široká laická verej-
nosť, mali budovať princíp patriotizmu, pocit hrdosti a oddanosti rakúsko-uhorskej armáde 
a k posádke umiestnenej v konkrétnom meste.

Základy novotvoriacej sa rakúsko-uhorskej armády položilo okrem štátoprávneho vyrov-
nania (rakúsko-uhorské vyrovnanie, uhorsko-chorvátske vyrovnanie) aj prijatie branných 
zákonov z 5. decembra 1868. Ozbrojené zložky habsburskej monarchie sa po organizačnej 
stránke rozčlenili do troch samostatných zložiek, a to spoločnej rakúsko-uhorskej armá-
dy, vlastibrany a domobrany.52 Prv spomenutá zložka mala údajne „nadnárodný“ charakter 
a zjednocovala Rakúsko i Uhorsko spolu s Chorvátskom do jednotného  vojenského celku. 
Avšak zvyšné dve časti armády sa formovali autonómne v rámci Predlitavska, Zalitavska 
a Chorvátska. Toto zložité trojdimenzionálne členenie ozbrojených zložiek vplývalo i na ná-
rodnostné rozloženie dôstojníckeho zboru, prípadne i radových vojakov. Ako uvádza Balla, 
počet Maďarov v najvyšších dôstojníckych hodnostiach v spoločnej rakúsko-uhorskej armá-
de bol oproti Nemcom (Rakúšanom) oveľa nižší. Môžeme za tým vidieť jednak národnostný 
a jazykový problém, keďže na viedenskom dvore sa pestovala výsostne nemčina. Druhým 
dôvodom nízkeho počtu Maďarov môže byť v ich masívnom prekladaní na prelome 19. a 20. 
storočia k honvédskym jednotkám. Môžeme sa len nazdávať, či tento masívny presun Ma-
ďarov zo spoločnej rakúsko-uhorskej armády do zložiek honvédskych vojsk bol osobným 
rozhodnutím či politicky a vojensky motivovaným počinom. Veď v čase prvej svetovej voj-
ny predstavovali Maďari len čosi okolo 14 % z celkového počtu generálov rakúsko-uhorskej 
armády, zatiaľ čo počet maďarských dôstojníkov v honvédstve stúpol z 2 000 v roku 1898 na 
2 800 v roku 1910.53 Z toho môžeme vyvodzovať i nízke zastúpenie slovenského elementu 
v dôstojníckom zbore. Keďže sa Maďari nedokázali presadiť v spoločnej rakúsko-uhorskej 
armáde, tak jednoducho na vlastnú žiadosť požiadali o preradenie do uhorskej vlastibrany 
a domobrany, čím sa  ich zastúpenie v dôstojníckom zbore (v aktívnej službe či v zálohe) 
neustále zvyšoval, a tým pádom pre ostatných nemaďarských dôstojníkov sa cesta k pový-
šeniu zhatila.

Zložité trojdimenzionálne vojensko-organizačné členenie armády stredoeurópskej 
monarchie kritizoval i sám náčelník generálneho štábu Franz Conrad von Hötzendorf (1852 
– 1925), ktorému prekážalo vnášanie národnostných otázok do ozbrojených zložiek. To, čo 
náčelník generálneho štábu predpokladal, sa naplno prejavilo okamžite po vypuknutí prvej 
svetovej vojny. Vo vtedajšom Prešporku54 bol dôstojník Anton Lehár (1861 – 1962) svedkom 
toho, ako sa do pohybu dala masa ľudí komunikujúca rôznymi jazykmi. V Prešporku 
väčšina obyvateľov hovorila nemeckým jazykom, zatiaľ čo zamestnanci štátnej správy 
a administratívy spolu s remeselníckou triedou a obyvateľmi okolitých obcí sa dorozumievali 
po maďarsky. A nesmieme opomenúť ani značnú slovenskú enklávu v meste na Dunaji a jej 
okolí. Parafrázujúc slová rakúsko-uhorského dôstojníka Lehára, inak rodáka zo Šoprona, 
jazyková rôznorodosť spôsobovala problémy v komunikácii medzi dôstojníckym zborom 
a mužstvom. Dokonca samotný Lehár v spomienkach uvádza, že len vďaka jeho anabáze 
v Prahe sa mohol dohovoriť so slovenskými vojakmi, pričom ostatní dôstojníci vedeli len po 
nemecky.55

52  K štruktúre rakúsko-uhorskej armády bližšie pozri: JUNG, Peter. The Austro-Hungarian Forces in World 
War I (1). Oxford : Osprey Publishing, 2003, s. 3-8.
53 BALLA, T. Die ungarischen, c. d., s. 43.
54 Dnes Bratislava.
55 SCHEER, Tamara. Die Sprachenvielfalt in der österreichisch-ungarischen Armee während des Ersten 
Weltkriegs Mobilisierung und Kriegserfahrung. In BOBINAC, Marijan a kol. (eds.). Mehrsprachigkeit  in 
Imperien. Multilingualism in Empires. Zagreb : Leykam, 2019, s. 235.
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Jazykovú rôznorodosť v rakúsko-uhorskej armáde nám zachytávajú aj početné články zo 
súvekej tlače. Tak napríklad niekedy na prelome októbra a novembra 1904 skladali v Preš-
porku vojenskú prísahu regrúti miestnej posádky, ktorej predchádzal nástup i slávnostná 
svätá omša (Festmesse). Následne sa všetci regrúti zhromaždili na verejnom priestranstve. 
Za celú slávnosť zodpovedal veliaci dôstojník FJB 19 Anton Lanzinger. Vojenský duchovný 
(Militärseeksorger) Ferénni prečítal vojenskú prísahu v troch jazykoch, a to v maďarskom, 
nemeckom i v slovanskom.56 Ako vidíme, tak na prvom mieste je uvedená maďarčina, čo je 
prirodzené, keďže akt prísahy sa odohrával na území Uhorska, konkrétne v Prešporku, kde 
bola maďarčina úradným a hlavným dorozumievacím jazykom. Nasledovala nemčina, keď-
že práve v Prešporku bývala značná časť obyvateľstva nemeckého pôvodu či potomkov ne-
mecky hovoriacej skupiny. Okrem toho bol nemecký jazyk oficiálnym a administratívnym 
jazykom v monarchii. Na treťom mieste autor článku uviedol „slovanský“ jazyk, ktorým 
bola zaiste slovenčina, keďže do jednotky rukovali muži i zo slovenských obcí v Prešpor-
skej, Komárňanskej a v Nitrianskej župe. Môžeme sa len nazdávať, prečo autor priamo ne-
napísal, že prísaha radových vojakov prebehla aj v slovenskom jazyku. Ale i na tejto krátkej 
súdobej správe môžeme vidieť, že armáda síce mala pôsobiť „nadnárodne“ a ako jednotiaci 
celok, ale v praktickej rovine bola národnostná, konfesionálna či jazyková heterogenita v ar-
máde neprehliadnuteľnou a spôsobovala výrazné ťažkosti.57

Vyššie sme sa zmieňovali o náčelníkovi rakúsko-uhorského generálneho štábu Hötzen-
dorfovi a jeho postoji k teritoriálnemu členeniu habsburskej armády. Jeho obavy maďarskí 
politici naplnili, keďže  vlastibranu a domobranu vnímali ako ideálny inštrument na for-
movanie jednotného uhorského národa a posilnenie svojich ašpirácií už keď nie v rámci 
dualistického zväzku, tak aspoň v rámci Uhorska.58 A tak aj v súčasnosti pretrváva stereo-
typné vnímanie, že jednotky vlastibrany a domobrany v uhorskej časti boli výlučne zložené 
z Maďarov, čo nezodpovedá skutočnosti, keďže doplňovacie obvody týchto jednotiek sa 
nachádzali aj na území hornouhorských žúp obývaných slovenským etnikom.59

Na záver môžeme opätovne konštatovať, že dnes je už takmer nemožné na základe zacho-
vaných archívnych dokumentov, štatistických prác, egodokumentov (denníky, listy, zápis-
ky) či dobovej tlače určiť národnostnú príslušnosť vojaka slúžiaceho pod habsburskou zá-
stavou. Vo väčšine prípadoch sa môžeme odvolávať maximálne len na základné biografické 
údaje ako miesto narodenia či domovskú príslušnosť. Ak sa vrátime na úvod predkladanej 
štúdie a teoretickému vymedzeniu „slovenských“ jednotiek v rámci rakúskej, respektíve 
rakúsko-uhorskej armády, tak za takéto jednotky môžeme označiť tie, ktorých doplňovacie 
obvody sa prekrývajú s územím dnešného Slovenska. Na základe geografického určenia 
doplňovacích obvodov teda môžeme hovoriť len o jednotkách s istým percentuálnym za-
stúpením slovenského etnika v konkrétnej vojenskej jednotke. A ako správne poznamenáva 
slovenský historik Matej Hanula, i keď vo svojom tvrdení sa obmedzuje iba na obdobie 
rokov 1914 až 1918, nesmieme opomenúť ani na Slovákov bojujúcich v armáde habsburskej 
monarchie, ktorí rukovali k vojenským posádkam nielen z územia severného Uhorska, ale 
aj z ďalších Slovákmi obývaných oblastí krajiny.60

56 V origináli: ... „den Eid  verlas  der Militärseeksorger Ferénni  in  ungarischer,  deutscher  und  slavischer 
Sprache...“
57 Pressburger Zeitung, 02.11.1904, s. 1-2, Die Beeidigung der Rekruten der hiesigen Garnison.
58 DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojvodcovia. 111. osobností vojenských dejín Slovenska. Praha :  
Ottovo nakladatelství, 2012, s. 431.
59 Pred rokom 1914 rukovali muži z územia severného Uhorska do nasledujúcich honvédskych regimentov  
(HIR): HIR 9, HIR 10, HIR 11, HIR 13, HIR 14, HIR 15, HIR 16 a HIR 31. Rovnaké odvodové oblasti 
a číslovanie mali aj uhorské domobranecké jednotky.
60 HANULA, Matej. Vojna, ktorá radikálne zmenila svet. In Vojnová kronika, 2014, roč. 3, č. 1, s. 7. Pre lepšiu  
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Do úvahy musíme brať aj časové hľadisko. Čitateľ si zaiste všimol, že terminológiu „slo-
venských“ jednotiek sme aplikovali len na trvanie prvého globálneho konfliktu v dejinách 
ľudstva, ktorý vtedajšia spoločnosť nazvala Veľkou vojnou, respektíve na obdobie dualistic-
kého zväzku medzi Rakúskom a Uhorskom (1867 – 1918) vyznačujúce sa na tú dobu dlhotr-
vajúcim mierom z pohľadu monarchie. Avšak Slováci boli integrálnou súčasťou habsburskej 
armády i pred rokom 1867 a práve vďaka zavedeniu konskripčného systému ešte za vlády 
osvietenského panovníka Jozefa II. boli vojenským jednotkám presne vymedzené doplňo-
vacie obvody.61 A na základe toho môžeme jednak určiť „slovenské“ jednotky a následne 
pristúpiť i k ďalšiemu bádaniu a objasňovaniu zabudnutých vojenských dejín našich predkov 
nielen v období dualizmu, ale aj v období formovania moderného habsburského vojska v 17. 
a 18. storočí, ktoré vyplnili viaceré vojnové konflikty (severná vojna, vojna o španielske 
dedičstvo, sliezske vojny, sedemročná vojna, vojna o bavorské dedičstvo).

Nízke povedomie o účasti Slovákov bojujúcich pod zástavou habsburskej dynastie vyplýva 
podľa historika Vladimíra Segeša, z toho, že „Slovenská republika ako suverénny štát Slová-
kov sa štátoprávne konštituovala až v 20. storočí“, čo je „dôvodom, že v slovenskej minulosti 
a následne aj v slovenskom historickom vedomí sa veľmi dlho prejavovala absencia vlastnej 
vojenskej identity napriek tomu, že v ozbrojených silách štátnych útvarov, v ktorých žili Slo-
váci, oddávna bojovali aj tisícky príslušníkov slovenského národa“.62 S týmto názorom sa dá 
zaiste súhlasiť a ako sme už uviedli, práve štátna moc sa od začiatku formovania pravidelnej 
armády snažila vychovávať a vzdelávať mladú mužskú populáciu, ktorá mala obhajovať vo-
jensko-politicko-mocenské záujmy stredoeurópskej monarchie vo vnútrozemí krajiny či na 
bojiskách mimo vlastného územia. Úroveň formovania mladej generácie závisela už len od 
toho, ako štátny aparát pristupoval k akceptácii národov v krajine a naplneniu ich politických, 
ilustráciu doteraz neveľmi reflektovanej problematiky účasti Slovákov z územia mimo severného Uhorska 
v radoch rakúsko-uhorskej armády uvádzame niekoľko príkladov. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny muži 
zo severného Uhorska rukovali do 9 peších plukov spoločnej rakúsko-uhorskej armády z celkového počtu 102. 
Avšak v takom IR 85 (Infanterieregiment Freiherr von Gaudernak Nr. 85) alebo IR 6 (Infanterieregiment Carl 
I. König von Rumänien Nr. 6), ktoré doplňovali svoje vojenské zložky z mesta Marmarošská Sihoť, resp. Nový 
Sad, slúžili aj Slováci. Dokonca štáb a IV. prápor IR 85 sídlil v Levoči. V tejto jednotke slúžilo v roku 1914 
33 % Rusínov (Ukrajincov), 29 % Rumunov, 28 % Maďarov a zvyšných 10 % sa hlásilo k inej národnosti. 
A práve medzi týmito zvyšnými percentami nájdeme aj Slovákov zo Spiša, ako napríklad Tisovčana v hodnosti 
kadeta Jána Gustáva Čipku. CHORVÁT, Peter – ŠTÍPALA, Ivan. Dôstojník česko-slovenských légii v Rusku 
Ján Gustáv Čipka (1881-1918). In Vojenská história, 2003, roč. 7, č. 4, s. 128-139. Zatiaľ čo údaj o počte 
Slovákov v IR 85 absentuje, v IR 6 ich slúžilo približne 10 %. PERNES, Jiŕí. Pod habsburským orlem. 
Praha : Brána, 2001, s. 76. Početné skupiny Slovákov nájdeme aj v IR 8 (Infanterieregiment Erzherzog Carl 
Stephan Nr. 8) s doplňovacím obvodom v Brne. Podľa príslušníka IR 8 Františka Pudila s ním slúžila malá 
skupina Slovákov. JURMAN, Oldřich. Legionářska Odyssea. Deník Františka Prudila. Praha : Brána, 2012, 
s. 10. Ďalším Slovákom slúžiacim mimo severouhorských plukov bol aj Rudolf Viest, ktorý narukoval k IR 
5 (Infanterieregiment Freiherr von Klobučar Nr. 5). Štáb a I. prápor IR 5 boli dislokované v Prešove, ale 
jednotka dopĺňala svoj stav z oblasti Satu-Mare. ČAPLOVIČ, Miloslav (ed.). Rudolf Michal Viest v zrkadle 
prameňov  a  najnovších  poznatkov  historiografie. Bratislava : Mesto Revúca; Vojenský historický ústav 
v Bratislave, 2018, s. 12. Do Budapešti rukoval rodák z Hontianskych Nemiec Ján Slota, ktorého po zácviku 
pridelili k pevnostnému delostrelectvu vo fortifikačnom komplexe Przemyśl. Slovenské noviny, 21.03.1915, 
s. 4, Kto vie. Spomeňme aj Jána Hrušovského. Ten po zverejnení mobilizačnej vyhlášky nastúpil k IR 59 
(Infanterieregiment Erzherzog Rainer Nr. 59) s doplňovacím obvodom v Salzburgu. HRUŠOVSKÝ, Ján. Stála 
vojna, stála... Bratislava : Tatran : 1971, s. 7-9. Ďalším „slovenským ostrovom“ bola i Viedeň, kam odchádzali 
celé rodiny za štúdiom či lepšími pracovnými možnosťami. VAVRUŠ, Ján. Počiatky vojenskej kariéry Michala 
Lokšíka a list generála Parisa. In Vojenská história, 2021, roč. 25, č. 2, s. 150. Otázkou zostáva aj rukovanie 
vojakov do jednotiek, ktoré nespadali do doplňovacieho obvodu ich miesta bydliska či miesta pobytu. Ako 
príklad uvedieme Samuela Činčuráka, ktorý rukoval z juhu Slovenska do etapného trénu v Záhrebe. Bližšie 
pozri: ČINČURÁK, Samuel. Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918. MIČINIAK, 
Pavel – LOMENČÍK, Július – ŠESTÁK, Mišo (eds.). b.m. : Miloš Hric, 2016, 243 s.
61  ŠEDIVÝ, Miroslav. O švestky a brambory. Prusko-rakouská válka o bavorské dědičství 1778 – 1779. Praha 
: Nakladatelství Epocha, 2018, s. 66-67.
62 SEGEŠ, V. Slováci, c. d., s. 82.
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ekonomických, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských požiadaviek. Zatiaľ čo do 
rakúsko-uhorského vyrovnania bola jednotlivým národom v monarchii umožnená istá miera 
výchovy a vzdelávania či kultúrneho povznesenia v národnom duchu, v poslednej tretine 19. 
storočia a začiatkom 20. storočia sa uhorská politická elita snažila rôznymi spôsobmi a metó-
dami vyformovať jednotnú uhorskú spoločnosť pod patronátom maďarskej elity.

Neoblomná uhorská politika však koncom júla 1914 musela ustúpiť záujmom monarchie, 
ktorá sa neodvratne rútila do celosvetového konfliktu. Do kontrastu sa dostala uhorská asi-
milačná politika s mobilizačnou vyhláškou rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka 
Jozefa I. s názvom K mojim národom! Uverejnená mesiac po atentáte srbského nacionalis-
tu Gavrila Principa (1894 – 1918) na manželský pár Františka Ferdinanda d´Este (1863 – 
1914) a jeho manželku Žofiu Chotkovú (1868 – 1914) v Sarajeve počas sviatku svätého Víta  
(28. jún). Už prvé slová uverejnenej výzvy panovníka stredoeurópskej monarchie, ktorú 
adresoval všetkým obyvateľom Predlitavska i Zalitavska bez rozdielu národnosti, nábo-
ženstva, pôvodu, sociálneho statusu, veku, pracovného zaradenia či politického zmýšľania, 
odôvodňovali nevyhnutnosť vojenského zásahu proti Srbskému kráľovstvu. Heroická výzva 
smerujúca k obyvateľstvu monarchie nemala za úlohu len informovať o mobilizačnej povin-
nosti mužskej spoločnosti a ďalších zámeroch viedenského dvora, politických a vojenských 
elít požadujúcich okamžitú demonštráciu sily, ale mala vyvolať i vlnu odhodlania, súdrž-
nosti, patriotizmu, vojnového nadšenia a zároveň i vlnu odporu a nenávisti voči srbskému 
národu. Veď boli to predstavitelia Srbského kráľovstva, ktorý prinútili konzervatívneho 
vládcu dynastie Habsburgovcov napriek jeho nevôli „k tomu, aby po dlhých rokoch mieru 
vytiahol meč na obranu statočnosti monarchie k ochrane jej autority, veľmocenského po-
stavenia a k zabezpečeniu jej teritoriálnej integrity“.63 Panovníkova dôvera v národy, „ktoré 
vo všetkých víchroch verne a sjednoteno hrnuly sa vždycky k Môjmu trónu a za česť Svojej 
otčiny (…) vždy hotové stály i obete donášať“64 mala zapôsobiť na všetky vrstvy spoločnosti, 
mužov i ženy, ale prioritne v mobilizačnej vyhláške vyzýval mladú mužskú populáciu, od 
ktorej sa očakávalo naplnenie vojenskou generalitou dualistickej monarchie stanovených 
plánov spočívajúcich v rýchlej porážke Srbska a následnom presune všetkých dostupných 
síl na východ do oblasti korunnej krajiny Halič na boj proti Rusku.

Uverejnením výzvy K mojim národom! a vyhlásením všeobecnej vojenskej mobilizácie 
v závere júla 1914 vznikla pre všetkých mužov narodených v rokoch 1882 až 1893 povinnosť 
narukovať k vopred stanovenej vojenskej posádke.65 V prípade uznania za fyzicky a psy-
chicky zdatných sa pre mužského obyvateľa rakúsko-uhorskej monarchie začala písať nová 
etapa života v uniforme dualistickej monarchie. V prvých týždňoch od vyhlásenia vojny do-
siahol počet vojakov rakúsko-uhorskej armády dovedna 1 421 250 mužov, a to sa ešte ďalšie 
jednotky formovali v zázemí. Medzi skôr narukovanými bolo i množstvo mužov z územia 
severného Uhorska. Pre väčšinu narukovaných vojakov to bol vôbec prvý kontakt s vojnou 
proti ozajstnému nepriateľovi. A práve vojna mohla preveriť pripravenosť mnohonárodnost-
nej monarchie a taktiež i stupeň lojality voči panovníkovi a celému štátnemu aparátu.

Počas trvania prvej svetovej vojny do rakúsko-uhorskej armády narukovalo dovedna pri-
bližne 400 000 Slovákov, čo tvorilo 4 % z viac ako deväť miliónovej armády, ktoré Ra-
kúsko-Uhorska vyslalo na bojiská.66 Z počtu 400 000 Slovákov sa domov už nikdy nevrátilo  
63 KOVÁČ, Dušan a kol. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XI b. Slováci v prvej svetovej vojne 1914-
1918. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010, s. 20.
64  Národnie noviny, 30.07.1914, s. 1, K Mojim národom!
65 Na konzuláty v zahraničí posielala rakúsko-uhorská vojenská správa tzv. pozývacie listy, ktoré mali byť 
distribuované medzi krajinskými spolkami. HONZA-DUBNICKÝ, Jozef.  Zápisky  legionára. VRÁBEL, 
Ferdinand (ed.). Banská Bystrica : PRO, 2014, s. 37-38
66 KOVÁČ, Dušan. Slovensko v 20. storočí. 2. zväzok. Bratislava : VEDA, 2008, s. 31-33.
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69 000 chlapov a ďalších 61 800 malo trvalé fyzické alebo psychické problémy, s čím sa  
musel vysporiadať už nový politický subjekt – Česko-slovenská republika. Slováci bojovali 
vo všetkých zložkách (pechota, jazdectvo,67 delostrelectvo,68 technické jednotky69 a iné70) 
rakúsko-uhorskej armády.
   Pre vtedajšiu uhorskú spoločnosť, ktorú tvorili i Slováci, mala vojna ďalekosiahle ná-
sledky, keďže „vnikla do každej rodiny a nedalo sa jej vyhnúť ani v najzastrčenejších de-
dinách“.71 Nebolo rodiny, ktoré nemali „svojich otcov, manželov, synov a bratov na vojne, 
máloktorá, že by nemala niekoho v zajatí“.72 Mobilizačnému rozkazu sa nevyhli ani mestská 
a regionálna elita.73 Uhorskú asimilačnú politiku namierenú proti nemaďarským národom, 
realizovanú najmä v oblasti školstva a kultúry, aspoň čiastočne otupila prvá svetová vojna. 
Armáda sa teda dostala do centra pozornosti nielen politických predstaviteľov, ale i celej 
spoločnosti.

67 Z  pohľadu slovenskej vojenskej historiografie je dôležité zamerať sa na tie jazdecké jednotky, ktoré  
povolávali do svojich radov mužov z územia severného Uhorska. Z územia dnešného Slovenska 
rukovali muži do týchto husárskych plukov (HR): HR 5 (Husarenregiment Graf Radetzky Nr. 5), HR 6 
(Husarenregiment Wilhelm II. König von Württemberg Nr. 6), HR 9 (Husarenregiment Graf Nádasdy 
Nr. 9), HR 11 (Husarenregiment Ferdinand I.  König der Bulgaren Nr. 11), HR 12 (Husarenregiment 
Nr. 12), HR 14 (Husarenregiment von Kolossváry Nr. 14), HR 15 (Husarenregiment Erzherzog 
Frank Salvator Nr. 15). Okrem toho, rukovali aj do týchto uhorských kráľovských honvédskych 
husárskych plukov (HHR): HHR 5 (Magyar Királyi 5. Honvéd Huszárezred) a HHR 7 (Magyar 
Királyi 7. Honvéd Huszárezred). V menšej miere slúžili aj v dragúnskych a hulánskych jazdeckých 
plukoch. SKALA, Harald. Slávne  časy  cisárskej  jazdy  v  17.-19.  storočí. Prešov : Universum, 
2005, 371 s.; KRANZIERITZ, Károly. Honvéd lovashadosztályok születés. In Hadtudományi  
szemle, 2015, roč. 8, č. 4, s. 174-176.
68 Slováci pred vypuknutím prvej svetovej vojny rukovali do týchto delostreleckých jednotiek: Pluk 
poľných kanónov č. 13 (Feldkanonenregiment Nr. 13; ďalej len FKR), FKR 14, FKR 15; FKR 16; FKR 
17; FKR 18, Pluk poľných húfnic č. 5 (Feldhaubtzregiment Erzherzog Albrecht Nr. 5; ďalej len FHR), FHR 
6 (Feldhaubtzregiment Erzherzog Franz Ferdinand Nr. 6), Jazdecký delostrelecký oddiel Nr. 5 (Reitende 
Artilleriedivision Nr. 5; ďalej len RAD), RAD 6, Oddiel ťažkých húfnic č. 5 (Schwere Haubitzdivision Nr. 
5; ďalej len SchHD), SchHD 6, Pluk horského delostrelectva č. 6 (Gebirgsartillerieregiment Nr. 6; ďalej len 
GAR), Pluk pevnostného delostrelectva č. 6 (Festungsartillerieregiment Edler von Kollarz Nr. 6; ďalej len 
FAR), Prápor pevnostného delostrelectva č. 3 (Festungsartilleriebataillon Nr. 3; ďalej len FAB) a FAB 7. 
Bližšie pozri: Schematismus für das K. u. K. Heer und für die K. u. K. Kriegsmarine für 1914. Wien : Der K. 
K. Hof- und Staatsdruckerei, s. 800-928.
69 Pomocné oddiely armády sa priamo nezapájali do bojových operácií. Zabezpečovali len technickú 
a potravinovú podporu bojovým jednotkám v zázemí i priamo na bojisku. Ottův slovník náučný. Ilustrovaná 
encyklopedie obecných vědomostí. 27. diel. Praha : J. Otto, 1908, s. 399. Z územia dnešného Slovenska rukovali 
muži do týchto technických a zabezpečovacích jednotiek: Zákopnícky prápor č. 5 (Sappeurbataillon Nr. 5; ďalej 
len SB), SB 6, Ženijný prápor č. 5 (Pionierbataillon Nr. 5; ďalej len PB), Vozatajský pluk č. 5 (Traindivision Nr. 
5; ďalej len TD), TD 6. Schematismus für das K. u. K. Heer und für die K. u. K. Kriegsmarine für 1914. Wien 
: Der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, s. 942-1000. V zásobovacích jednotkách pôsobil i neskorší hudobný 
skladateľ a pedagóg Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958). CHALUPKA, Ľubomír. Inter arma (non) 
silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojny. In PEKAROVIČOVÁ, Jana – VOJTECH, Miloslav  
(eds.). Studia Academica Slovaca, 2014, č. 43, s. 63-64.
70 Do tejto skupiny môžeme zaradiť napríklad vojenské duchovenstvo. V radoch rakúsko-uhorskej armády 
pôsobili napríklad Michal Buzalka (1885-1961) či Ignác Grebáč Orlov (1888-1957). LETZ, Róbert. Chcel 
som byť na pomoci cirkvi svojej a národu svojmu. In HANAKOVIČ, Štefan (ed.). Boli  soľou a svetlom. 
Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2001, s. 17-18. O Jozefovi Tisovi sme sa zmienili už v  predchádzajúcej  
časti príspevku.
71 GALANDAUER, Jan – HONZIK, Miroslav. Osud trónu habsburského. Bratislava : Obzor, 1987, s. 233.
72 Národnie noviny, 13.09.1917, s. 1, Čo píšu zajatí?
73 Tak napríklad poručík FJB 29 a zároveň notár miestneho súdu Béla Rosenauer padol 19. januára 1915 
 priamo na bojisku. CHORVÁT, Peter. Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej svetovej 
vojny (1914-1918). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2018, s. 32.
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V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad tých jednotiek, v ktorých mali začiatkom júla 
1914 výrazné zastúpenie práve Slováci. Musíme však dodať, že výpočet vojenských jedno-
tiek nie je konečný, keďže Slováci mali zastúpenie aj v ďalších vojenských útvaroch.74

Percentuálne zloženie jednotiek, v ktorých boli nasadení Slováci (júl 1914)75

Názov 
jednotky % zloženie Názov 

jednotky % zloženie

IR 12 Maďari (58 %), Slováci (31 %), 
ostatní (11 %) HIR 14 Slováci (85 %), 

ostatní (15 %)

IR 25 Maďari (56 %), Slováci (41 %), 
ostatní (3 %) HIR 15 Slováci (85 %), 

ostatní (15 %)

IR 66 Maďari (25 %), Slováci (46 %), 
Rusíni (22 %), ostatní (7 %) HIR 16

Maďari (56 %), 
Slováci (41 %), 
ostatní (3 %)

IR 67 Slováci (70 %), ostatní (30 %) FKR 14
Slováci (62 %), 
Maďari (22 %), 
ostatní (16 %)

IR 71 Slováci (85 %), ostatní (15 %) FKR 15
Maďari (57 %), 
Slováci (28 %), 
ostatní (15 %)

IR 7276 Nemci (20 %), Maďari (28 %), 
Slováci (51 %), ostatní (1 %) FKR 16

Maďari (64 %), 
Slováci (27 %), 
ostatní (9 %)

FJB 19 Slováci (58 %), Maďari (32 %), 
ostatní (10 %) FHR 5 Slováci (63 %), 

ostatní (37 %)

FJB 29 Slováci (67 %), Maďari (29 %), 
ostatní (4 %) FAR 5 Slováci (70 %), 

ostatní (30 %)

FJB 32 Slováci (74 %), ostatní (26 %) SchHD 5
Maďari (55 %), 
Slováci (24 %), 
ostatní (21 %)

HIR 11 Maďari (42 %), Slováci (40 %), 
Rusíni (10 %), ostatní (8 %) HFKR77 4

Slováci (51 %), 
Maďari (28 %), 
Nemci (20 %), 
ostatní (1 %)

HIR 13 Slováci (51 %), Maďari (28 %), 
Nemci (20 %), ostatní (1 %) HFKR 7

Slováci (51 %), 
Maďari (28 %), 
Nemci (20 %), 
ostatní (1 %)

74 V predkladanej tabuľke absentujú údaje o HIR 9, pričom niekoľkoročný výskum, spracovanie matrík 
 padlých a úmrtných listov a následné zostavenie menných zoznamov padlých príslušníkov uvedenej vojenskej 
jednotky dokazujú, že zastúpenie Slovákov v HIR 9 bolo určite vysoké. Žiaľ, v súčasnosti už nezistíme 
skutočné národnostné zloženie honvédskeho pluku, ktorého doplňovací obvod sa nachádzal na hraniciach 
dnešného Slovenska a Maďarska.
75 Štatistické údaje sme prevzali z: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/ [cit. 22.05.2021]. Dostupné na 
webovej stránke: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/nationality.htm. V týchto štatistikách absentujú 
údaje o domobraneckých jednotkách.
76 Podľa plukovného lekára IR 72 Dr. Ľudovíta Kovácsa dosahoval počet Slovákov v regimente až 90 %. 
SÁMELOVÁ, Kristína. I. svetová vojna a Prešporok (svedectvo archívnych dokumentov). In HYROSS, Peter 
(ed.). Bratislava.  Zborník Múzea mesta Bratislava. Ročník XXVI. Bratislava : Múzeum mesta Bratislava, 
2014, roč. 26, s. 118.
77 Honvédsky pluk poľných kanónov (HFKR).
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Vysoké straty v rakúsko-uhorskej armáde spôsobili aj zmeny v národnostnom zložení 
jednotiek spoločnej armády habsburskej armády i jednotiek vlastibrany a domobrany. Nie-
len to je dôvodom, prečo pri niektorých jednotkách, v ktorých v júli 1914 dokázateľne slúžili 
Slováci, absentuje slovenský element. Na druhej strane, rakúsko-uhorské vojenské orgány 
pristúpili aj k výstavbe nových vojenských jednotiek, do ktorých boli zahrnutí aj Slováci. 
Počas trvania vojenského konfliktu pristúpili rakúsko-uhorské vojenské úrady k štruktu-
rálno-organizačným a personálnym zmenám, ktoré súviseli jednak s obrovskými stratami, 
nedostatkom kvalifikovaných dôstojníkov, nedôsledne vycvičeným mužstvom a nepokojom 
vo vnútri armády, v jednotlivých vojenských jednotkách. Pre porovnanie uvádzame i per-
centuálne zloženie vojenských jednotiek z októbra 1918, v ktorých s istotou pôsobila istá 
časť Slovákov.

Percentuálne zloženie jednotiek, v ktorých boli nasadení Slováci (október 1918)78

Názov 
jednotky % zloženie Názov 

jednotky % zloženie

IR 12 Maďari (57 %), Slováci (30 %) IR 12679 Maďari (89 %), 
Slováci (6 %)

IR 16 Srbi a Chorváti (86 %), Slováci (8 %) IR 13280 Maďari (79 %), 
Slováci (7 %)

IR 25 Maďari (80 %), Slováci (16 %) HIR 9 Maďari a Slováci81

IR 34 Maďari (93 %), Slováci (5 %) HIR 30782 Maďari (54 %), 
Slováci (15 %)

IR 67 Slováci (60 %), Maďari (27 %) HIR 31483 Maďari (37 %), 
Slováci (35 %)

IR 71 Slováci (80 %), Maďari (13 %) HIR 31584 Maďari (47 %), 
Slováci (31 %)

IR 72 Slováci (65 %), Maďari (23 %)
FJB 8 Nemci (64 %), 

Slováci (15 %)

FJB 19 Slováci (53 %), 
Maďari (33 %)

IR 11685 Srbi a Chorváti (80 %), Slováci (7 %) FJB 29 Maďari (48 %), 
Slováci (40 %)

IR 12586 Maďari (55 %), Slováci (38 %) FJB 32 Maďari (46 %), 
Slováci (39 %)

 
78 Štatistické údaje sme prevzali z: PICHLÍK, Karel. Rozpad rakousko-uherské armády na podzim 1918. In  
Historie a vojenství, 1963, roč. 12, č. 2, s. 260-275; BROFT, Miroslav a kol. Vojenské dějiny Československa. 
II. díl. Praha : Naše vojsko, 1986, s. 457.
79 IR 126 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
80 IR 131 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
81 Bez percentuálneho vyčíslenia.
82  HIR 307 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
83 HIR 314 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
84 HIR 315 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
85 IR 116 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
86 R 125 vznikol v priebehu prvej svetovej vojny.
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Záver

Slováci obývajúci územie severného Uhorska boli integrálnou súčasťou habsburskej ar-
mády a podieľali sa tak na formovaní, víťazstvách i porážkach v uniformách stredoeuróp-
skej monarchie. Ani rakúske či neskôr rakúsko-uhorské orgány si nemohli dovoliť odigno-
rovať slovenský element v armáde. Avšak musíme konštatovať, že záujem a výskum týchto 
jednotiek je aj v súčasnej slovenskej vojenskej historickej vede nedostatočný alebo len veľmi 
povrchný. Niekoľko príčin tohto negatívneho javu sme sa pokúsili načrtnúť v predchádza-
júcich častiach príspevku. Náš výpočet nie je prirodzene konečný a do procesu výskumu 
udalostí prvej svetovej vojny a jej účastníkov vstupuje množstvo objektívnych i subjektív-
nych faktorov. Nesmieme opomenúť ani to, že takto zameraný výskum spojený s komplex-
nou analýzou danej vojenskej jednotky, ktorá zahŕňa opis vzniku, formovania a bojového 
nasadenia v bojových konfliktoch habsburskej monarchie, je nielen časovo veľmi náročný, 
ale čo je dôležitejšie, doteraz absentuje relevantný a prehľadný zoznam všetkých vojenských 
jednotiek povolávajúcich do zbrane mužov z územia severného Uhorska. Prvý metodologic-
ký krok sme načrtli v predkladanej štúdii. Na základe vojenských schematizmov môžeme 
vytypovať tie vojenské jednotky, ktoré povolávali do zbrane mužov z územia severného 
Uhorska. Až následne môže bádateľ a záujemca o slovenské vojenské dejiny a konkrétne 
o vojenské jednotky pristúpiť k spracovaniu konkrétnej jednotky. Okrem toho, je nevyhnut-
né neustále prízvukovať, že aj Slováci boli neoddeliteľnou súčasťou rakúskej, respektíve ra-
kúsko-uhorskej armády a podieľali sa na jej úspechoch i neúspechoch priamo na bojiskách.

 

M. BURDA: ZUR PROBLEMATIK DER „SLOWAKISCHEN“ EINHEITEN DER ÖS-
TERREICHISCH-UNGARISCHEN ARMEE

Das Gebiet der heutigen Slowakei wurde nach der Schlacht bei Mohács am 29. August 
1526 und nach dem Besteigen des Throns des mitteleuropäischen Staatsgebildes durch Fer-
dinand I. (1503 – 1564) zum integralen Bestandteil der neu sich konstituierenden Habs-
burgermonarchie. Die Monarchie wurde von Anfang an als multiethnisches und multikon-
fessionelles Staatsgebilde mit starken regionalen Unterschieden gebildet, was sich auf alle 
Sphären menschlichen Handelns, nicht zuletzt der Armee, auswirkte.

Die ethnische, konfessionelle, sprachliche sowie soziale Heterogenität löste im Landesin-
nern viele Unstimmigkeiten und Widersprüche aus, die zur Destabilisierung der Lage und 
zur Schwächung der königlichen Macht führten. All dieser Risiken war sich auch die herr-
schende Dynastie mit ihren Beratern und dem gesamten Staatsapparat bewusst. Ihr primä-
res Ziel war es, aus dem multiethnischen Land ein einheitliches Staatsgebilde zu schaffen, 
das auf der innen- und außenpolitischen Bühne Respekt genießt. Und zu einem der inte-
grierenden Bereiche wurde auch die Armee, die die nationalen, religiösen, sprachlichen und 
gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung der mitteleuropäischen Monarchie 
widerspiegelte. Die Tendenz, die Armee als Mittel zur Bildung einer geeinten Nation zu nut-
zen, wird besonders in der Zeit des Dualismus (1867 – 1918) deutlich, als die im ungarischen 
Teil des Landes nach Dominanz strebende ungarische Militärelite versuchte, die ungarische 
Sprache in allen Militäreinheiten einzuführen.

Von Anfang an waren auch Slowaken ein Teil der habsburgischen Armee und beteiligten 
sich aktiv an der Bildung der Streitkräfte der mitteleuropäischen Monarchie. Die slowaki-
sche Militärgeschichtsschreibung beschäftigte sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
nicht systematisch mit der aktiven Beteiligung des slowakischen Elements in den Reihen 
der habsburgischen Armee. Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe, aber der Hauptgrund 
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liegt in der Fragmentierung des Archivmaterials in den Archiven in Wien, Budapest, Prag 
und Bratislava. Wir sollten auch daran denken, dass durch die Professionalisierung der Ar-
mee ein System von Nachschubbezirken und Garnisonsstädten geschaffen wurde, in denen 
Kasernenkomplexe und Wirtschaftsgebäuden errichtet wurden. So wurde die Militärgarni-
son Teil des Alltagslebens der Stadt und beteiligte sich am kulturell-gesellschaftlichen und 
ökonomisch-wirtschaftlichen Leben der gesamten Region. Ein weiteres Problem ist die Be-
stimmung der Nationalität bzw. der Identifikation mit der slowakischsprachigen Bevölke-
rung, da Nordungarn, wie das ganze Land, durch ein hohes Maß an ethnischer Heterogenität 
gekennzeichnet war. Darüber hinaus rückte ein Teil der Slowaken auch in Gebiete außerhalb 
Nordungarn ein, und in einem solchen Fall ist es sehr schwierig, die Staatsangehörigkeit 
einer bestimmten Person ohne entsprechendes Archivmaterial und erhaltene Dokumente zu 
bestimmen.  Wir müssen uns ebenfalls daran erinnern, dass in unserem Gebiet auch hoch-
rangige Offiziere (Batheldy, Hazai, Plank, Tersztyánszky) studierten, die sich zwar nicht als 
Slowaken bezeichneten, aber während ihrer Studienjahre sicherlich von der slowakischen 
Umgebung beeinflusst wurden.

Es ist nicht die Absicht der vorliegenden Studie, die historische Entwicklung der unter 
dem Banner der habsburgischen Dynastie kämpfenden Armee zu analysieren oder die 
Kampfleistungen der Slowaken an den Fronten außerhalb ihres Heimatgebiets umfassend 
zu beschreiben. In Anbetracht der langen Zeitspanne des Bestehens des mitteleuropäischen 
Staatsgebildes (1526 – 1918) und des Umfangs des Themas haben wir uns in der vorliegen-
den Studie entschlossen, der Fach- und Laienöffentlichkeit eine theoretische Definition des 
Begriffs „slowakische“ Einheiten der Armee der Habsburgermonarchie von der Einführung 
der Ergänzungsbezirke Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
anzubieten, wobei wir uns auf die von der slowakischen Militärgeschichtsschreibung bis-
her übersehenen Elite-Infanterieeinheiten konzentrieren, für die üblicherweise der Begriff 
„Feldjägerbataillone“ verwendet wurde. Ein weiteres Ziel ist es, das Interesse an der slowa-
kischen Militärgeschichte zu steigern und die Tatsache hervorzuheben, dass das slowaki-
sche Element ein lebendiger Teil der uniformierten Masse war.

Inhaltlich widmet sich die Studie dem Verhältnis von Nationalität und Geltendmachung 
der Sprache in der Armee der Habsburgermonarchie und dem Auftreten der Slowaken in der 
Uniform der dualistischen Armee. Zu Beginn wird dem Leser die bereits erwähnte theoreti-
sche Definition des Begriffs „slowakische“ Einheiten angeboten, die nicht dazu dienen soll, 
das Thema zu nationalisieren, sondern darauf hinzuweisen, dass zu diesen Einheiten, deren 
Ergänzungsbezirke über das Gebiet des damaligen Oberungarns verteilt waren, Männer 
slowakischer Nationalität oder diejenigen, die sich in der slowakischen Sprache oder deren 
mundartlichen Äquivalenten verständigten, einrückten. In Anwendung der geographischen 
Methode, die auf der Vergleichung der Nachschubbezirke mit den heutigen Grenzen der 
Verwaltungseinheiten der Slowakei (Bezirk, Region) und den Grenzen der Nachbarstaaten 
beruht, haben wir die Militäreinheiten ausgewählt, zu denen zu Beginn des Großen Krie-
ges Slowaken einrückten, wobei wir vorzugsweise die „slowakischen“ Feldjägerbataillone 
(FJB 19, FJB 29, FJB 32) betonen. Ein solcher methodischer Ansatz ist zwar kein Novum 
in der slowakischen Militärgeschichtsschreibung, aber bisher gab es keinen umfassenden 
Überblick, der zumindest den Großteil der Einheiten erfasst, in denen Männer aus dem Ge-
biet der heutigen Slowakei in größerem oder kleinerem Ausmaß kämpften. Die vorliegende 
Studie kann ein gewisser methodischer Ausgangspunkt für eine weitere Erforschung „slo-
wakischer“ Militäreinheiten in den Strukturen der habsburgischen Armee sein, da es ohne 
eine solche Auswahl nicht möglich ist, Herkunft, Entwicklung, Gestaltung, Kampfeinsatz 
oder Einfluss auf die Garnisonsstadt und auf die lokale Bevölkerung einer bestimmten Mi-
litäreinheit näher zu analysieren.
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K PROJEVŮM POSLOVENŠŤOVÁNÍ 
VE SLOVENSKÉ ARMÁDĚ (1939 – 1940)

OLDŘICH PEJS

PEJS, O.: On the Manifestations of Slovakization in the Slovak Army (1939 – 1940). Vojenská 
história, 1, 26, 2022, pp 36-55, Bratislava.
The Slovak Army originated in March 1939 from the organisational bases of the Czechoslovak 
Army units dislocated in the Slovak territory. The Army had to go through a process of “Slo-
vakization” in order to fulfil the characteristics of a new army, independent of its predecessor. 
They were searching for their own military tradition, military regulations, ranks, commands, 
adapting their external and internal signs to the new order. The Army had to deal with the 
legionary past of their members, which was also related to the Slovakization of the legacy of 
M. R. Štefánik, a general in French uniform and co-creator of the modern Czechoslovak state. 
The residua of their predecessor persisted for a long time, for never quite succeeding in making 
a striking discontinuity with the preceding military period, either in the staffing of the officer 
or sergeant corps, or in the material equipment or dislocation of their units. Some of the signs 
or manifestations of the “olden” times remained, only getting a new shade.
Keywords: Military history, Slovakia, Slovak Army 1939/1940, slovakization.

Pokud hovoříme o vzniku či zrodu slovenské armády, musíme si uvědomit, že nešlo o jed-
norázový akt, ale postupný proces, jehož počátek sice nalezneme v březnu 1939, ale jeho 
konec pro krátké trvání samostatného slovenského státu ve válečném období nemohl být 
otázkou několika měsíců. Rezidua její předchůdkyně, společné československé armády, ač 
byla v pomnichovském období ve stavu blížícím se celkové reorganizaci, dlouho a dlouho 
přetrvávala, neboť udělat ráznou diskontinuitu vzhledem k podstatě vzniku či zrodu sloven-
ské armády přímo v lůně té československé na slovenském území, se nikdy úplně nepodařilo, 
ani v personálním stavu důstojnického (především vyššího) či rotmistrovského sboru, ani 
v materiálním vybavení nebo dislokačním rozmístění, které však bylo ovlivněno německou 
a maďarskou okupací části slovenského území. Některé znaky či projevy „staré“ doby se 
jenom prostě, jak se říká, „přelakovaly“. Vytvořit novou armádu na zelené louce, kde bude 
okamžitě všechno jinak než dříve, zkrátka nejde, pokud se nebude „partyzánštit“. Její tvůrci 
musí uvažovat nad tradicí nové armády a jejích zdrojích, přizpůsobit její duch a výchovu 
novým pořádkům, zavést nové předpisy, hodnosti, povely atd. atd… Slovenská armáda se 
proto nejprve nemohla vyhnout, stejně jako to musel učinit samotný slovenský státní útvar 
při svém vzniku, obligátnímu recepčnímu pravidlu: „(V)šetky doterajšie predpisy a naria-
denia, pokial neboly zmenené novými rozkazmi a sú vo shode s existenciou novej slovenskej 
armády – sú v platnosti.“1 Jsme tak na začátku všeobjímajícího procesu poslovenšťování, ale 
na tomto malém prostoru se můžeme věnovat jenom některým jeho počátečním projevům, 
naznačit východiska pro další výzkum či na ně upozornit.

 
Když Štefánik, tak žádný Jánošík?

Armády hledají svou tradici v historii státu, národa, dějinných událostech, v životě histo-
rických, nezřídka válečných osobností. Pretendent na funkci ministra národní obrany nově 
vzniklého slovenského státu Štefan Haššík to viděl jasně: „Pomenovanie štátnych objektov 

1 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 91, č.j. 100.434.
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menom  Jánošíkovým mohlo  vyhovieť mentalite  po  prevratovej (myšleno v době po roce 
1918 – pozn. O. P.), ale nie dnes.“2 A máme naznačeno první východisko: slovenská armáda 
nebude žádnou armádou zbojníků, nebude se vázat na ideu rebelantskou. Haššík netušil, že 
některé vojenské kruhy to mohou vidět jinak, když armáda hledá v minulosti své vzory: 

„Komu patrí  tento  vodca  voľných  junákov,  ktorý bol  všade a nikde,  ktorý ako  vlk  sa  zja-
voval tam, kde ho najmenej čakali a keď udrel ako hrom, zmizol bez stopy po zbojníckych 
chodníčkoch v nepriehľadných horách a divých roklinách? Komu patrí? Patrí nám: horskej 
pechote.“ Zdůvodnění bylo hned po ruce, když „zbojník ako vzor a symbol je pre armá-
du experiment priodvážny. Nuž áno: Jánošík bol zbojník… [ale] …Jánošík nebol obyčajný 
zbojník. Bol ľudu nádejou a prísľubom lepšieho zajtrajška. Bol junák v živote i v smrti. A my 
– horáci – si ho takého chceme prevziať.“3

My se tedy dále ptáme, zda půjde i navázat na ideu legionářskou, tedy na ideu československé 
státnosti? Vznikne-li nový státní útvar vnuceným oddělením z toho původního, který tuto 
ideu vyznával, nemělo by být možné prakticky na co navazovat. Nejde však pominout jejího 
protagonistu Milana Rastislava Štefánika, legionáře, vojáka slovenské národnosti, hrdinu. 
Co však s ním, když bylo ihned v březnu 1939 zakázáno nošení legionářských odznaků?4 
Jak prezentovat Štefánika, pokud byl francouzským občanem s propůjčenou hodností 
francouzského brigádního generála, který za první světové války aktivně bojoval proti 
Němcům za československou myšlenku, v situaci, kdy slovenský vládní režim adoroval 
Německo jako nejvěrnějšího spojence? Nový režim tak musel Štefánika „odčeskoslovenštit“, 
udělat z něho pouze autoritativního a protičeského bojovníka, který nebyl protiněmecky, 
ale protimaďarsky zaměřený, a to jako součást zásadní reinterpretace příběhu národních 
dějin zasazeného do nové mocensko-politické konstelace. S prohlubováním celosvětového 
válečného konfliktu ve čtyřicátých letech 20. století pak vykrystalizoval v řadách slovenských 
radikálů pouze protibolševický rozměr Štefánika, začaly mu být pouze připisovány 
autoritativní, antidemokratické sklony, které by ho, v jejich interpretaci, nepochybně přivedly 
k fašismu a národnímu socialismu.5 Radikálové z řad Hlinkovy gardy tak měli hned jasno: 

„M. R. Štefánik – ideál gardistu“,6 stejně na tom byla Hlinkova mládež: „Hlinkova mládež – 
mládež Štefánikova.“7 V řadách konzervativních představitelů Hlinkovy slovenskej ľudovej 
strany se Štefánikův politický čechoslovakismus a zápas za československou státnost přetavil 
do zápasu za slovenskou státnost. Štefánik se tak stal „dobrým Slovákom“.8 Jak se vznešeně 
napovídalo: „Naše legie, vedené generálom Štefánikom, snívaly o tom, ako po skončenom 
boji pod svojími, čisto slovenskými zástavami vtiahnu do oslobodenej zeme.“9

2 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 91, č.j. 100.434.
3 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA) Praha, f. Ministerstvo národní  
obrany – Presídium 1919 - 1939, kr. 13027, inv. č. 16346, sign. 57-3/6.
4 Slovenské vojsko, 1941, roč. 2, č. 8, s. 129, Jánošík a tradícia horskej pechoty. V Liptovskom Sv. Mikuláši  
tak mělo dojít k přejmenování Povážských kasáren na Kasárne Jura Jánošíka.
5 Vojenský historický archív (dále jen VHA) Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 
 – 1945), šk. 93, sign. 93/184/1, Dôverný domácí rozkaz č. 5/1939, čl. 1, Legionárske odznaky a vyznamenania.
6 MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV; Historický ústav 
 SAV, 2019, 201-203.
7 Gardista, 1939, roč. 1, č. 14, s. 3, M. R. Štefánik – ideál gardistu.
8 Slovák, 1939, roč. 21, č. 98, s. 5, Hlinkova mládež – mládež Štefánikova.
9 KOVÁČ, Dušan. Zápas o  Štefánika v  slovenskej historiografii a  publicistike. In ČAPLOVIČ, Miloslav – 
FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária (eds.). Milan Rastislav Štefánik v  zrkadle prameňov 
a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava : Vojenský historický ústav; Historický ústav SAV; Slovenský 
národný archív, 2010, s. 81.
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Pokud však církevní činitel Karol Körper připomenul, že Štefánik nosil uniformu fran-
couzského důstojníka, aniž by chtěl Slováky zaprodat do služeb zotročující francouzské 
politiky,10 neuvědomil si, že právě takový, ač překroucený, obraz Štefánika může být trnem 
v oku Němcům, kteří by nejraději jakoukoliv legionářskou minulost na Slovensku vymýtili. 
Zde je nutno poukázat, že při připomínce 20. výročí Štefánikovy tragické smrti, v rámci 
režimního Týdne Štefánikových oslav na jaře 1939, se předmětem sporu také stala poštov-
ní známka s portrétem Štefánika v uniformě francouzského generála. Upřesnění vyžaduje 
tvrzení, že „v širšej verejnosti zožala úspech nielen nová poštová známka s portrétom M. R. 
Štefánika, ale aj špeciálna pečiatka, ktorú používala autopošta priamo na Bradle“.11 Uveď-
me, že slovenská veřejnost již 27. dubna 1939 zaznamenala informaci, že slovenská poštovní 
správa vydá ke dni 4. května 1939 pamětní známky při příležitosti 20. výročí tragické smrti 
gen. Štefánika12 a neopomenula zdůraznit, že je o ně velký zájem i za hranicemi.13 Když 
jsem si v roce 1968 obstaral světoznámý katalog poštovních známek Yvert & Tellier, zaujala 
mě rubrika Slovaquie, v níž se objevily poštovní známky s vyobrazením Štefánika a mohyly 
na Bradle (v hodnotě 40 halierov, 60 halierov, 1 koruna a 2 koruny), u nichž však nebylo 
zaznamenáno použití v poštovním styku, což mezi stovkami vydaných slovenských známek 
v období 1939 – 1945 byl jediný případ.14 Pamětní poštovní známky měly být obdélníko-
vého tvaru s portrétem Štefánika v uniformě v pravé polovině a s mohylou na Bradle pod 
tmavou hvězdnou oblohou a velkou kometou symbolizující Štefánika jako hvězdáře v levé 
polovině, s platností 2 měsíce a vydané v mnohatisícových nákladech. Bylo avizováno, že 
poštovní úřad Brezová pod Bradlom bude ve dnech 30. dubna do 7. května razítkovat po-
dané zásilky příležitostním razítkem „Brezová pod Bradlom, máj 1939, Štefánikove oslavy“ 
a poštovní úřad Bratislava I bude od 8. do 14. května razítkovat k filatelistickým účelům 
nalepené známky na arších papíru.15 Vzápětí však bylo oznámeno: „Už včera bolo hlásené 
(tj. 2. května – pozn. O. P.), že Štefánikove známky z technických dôvodov vyjdu až neskoršie. 
Aby  filatelistov  čiastočne  odškodnila,  rozhodla  sa  poštová  správa  dať  do  predaja  zbytky 
svojich zásob leteckých známok, ktoré možno kúpiť u filatelistickej prepážky poštového úra-
du Bratislava I.“16 Nejen filatelisté, ale i veřejnost, museli být zklamáni, když se 7. května 
dočetli: „Keďže nové Štefánikové známky, ktoré maly byť predávané na Bradle, nemôžu byť 
z technických príčin vydané, odškodní poštová správa záujemcov známok tým, že budú na 
Bradle predávať nové nalepovacie hárky a nové koreškondenčné lístky, ktoré sa budú pe-
čiatkovať jubilejnou pečiatkou.“17  Štefánik tak zůstal zakonzervován pouze ve slovenském 
prostředí, a o to Němcům prozatím nepochybně šlo. Byl tak „poslovenštěn“.18 „On udržoval 

10 Slovák, 1939, roč. 21, č. 112, s. 1, Slovenské vojsko.
11 Slovenská pravda, 1939, roč. 4, č. 103, s. 1, Štefánikov hrob.
12 MACHO, P. Milan Rastislav Štefánik, c. d., s. 207.
13 Slovák, 1939, roč. 21, č. 97, s. 2, Slovenská pošta pamiatke Štefánikovej.
14 Slovák, 1939, roč. 21, č. 101, s. 4, Plným tempom budujeme nové Slovensko.
15 Catalogue de timbres-poste, soixante-et-onzième année, Tome II, Europe, 1967. Amiens : Yvert & Tellier, s. 664.
16 Slovák, 1939, roč. 21, č. 101, s. 3, Pošta pamiatke Štefánikovej.
17 Slovák, 1939, roč. 21, č. 103, s. 6, Letecké známky v predaji.
18 Slovák, 1939, roč. 21, č. 106, s. 6, Zúčastnite sa celonárodnej púti k Štefánikovej mohyle na Bradle 7. mája. 
 Pokud se týká autopošty, která konala službu na Bradle 7. května, nutno uvést, že autopošta měla razítkovat 
pro filatelistické účely zásilky a známky razítkem s nápisem „Autopošta - Brezová pod Bradlom“ a prodávat 
nové příležitostní korespondenční lístky autopošty. Nikde se již o  poštovních známkách s  portrétem 
Štefánika nehovoří. Slovák, 1939, roč. 21, č. 104, s. 5, Zájazd autopošty do Brezovej pod Bradlom. Musíme 
však připomenout, že současné katalogy poštovních známek z období slovenského státu 1939 – 1945 uvádějí 
u Štefánikových známek jako den vydání 4. květen 1939 a pouze tento den jako den jejich platnosti, bez toho, 



VOJENSKÁ HISTÓRIA

39

svojím životom, svojou prácou a svojím príkladom ducha slovenskej pospolitosti v národe, 
on živil nehynúcu rodolásku v našich vynikajúcich buditeľoch a dejateľoch, on spájal Hlin-
ku a Rázusa, tvoril medzi nimi most, po ktorom sa dostal národ k vzájomnému porozumeniu 
a k víťazstvu slovenského boja za slobodu a samostatnosť.“19

Vraťme se ale od poštovních známek do lůna armády. Úkol dne pro armádu zněl: 
zbavit Štefánika československého nátěru. Předseda vlády Jozef Tiso inspiroval: „Je síce 
pravda, že potreba času a sila okolností vyžadovala u Štefánika formulku česko-slovenskú 
za základ  jeho vtedajšej práce, ale celá  jeho osobnosť,  jeho konanie dosvedčovalo vždy 
neochvejnú lásku k svojmu slovenskému národu i k svojskému ponímaniu potrieb tohto 
národa.“20 Ministr národní obrany Ferdinand Čatloš myšlenku dotvářel, když postavil 
Štefánika do čela boje proti utlačovatelům slovenského lidu – Maďarům, představil ho 
jako vojáka, který v žádném případě nevedl boj proti Němcům. Podle Čatloše je Štefánik 

„tradíciou, ktorú nemožno nám ani zaznať, ani ju odniesť, ani sa od nej odpútať. Je pojmom, 
ktorý  je  nerozlučiteľne  spätý  s  pojmom  Hlinkovým“, takže „Hlinka bol otcom národa, 
Štefánik bol bohatierom národa.“ Čatloš také varoval, vědom si křehkosti svého úsudku, že 

„určité kruhy chcú v očiach Nemcov diskreditovať význam nášho Štefánika a ním vytvoriť 
nesprávny a mýlny pochop i nesúlad v pomere slovensko-nemeckom.“ Slovenské armádě 
tak přisoudil úlohu plnit poslední vůli jejího prvního generála a Štefánikův kult postavil 
vedle kultu německého junkerství (sic!).21 Po roce si Čatloš ve vztahu k Štefánikovi 
začal klást neodbytné otázky a hledal na ně i ty „správné“ odpovědi. Pro něho nebyl 
Štefánik protikladem soudobé slovenské oficiální politiky, pod francouzským pláštíkem 
viděl slovenský národní obsah, neztotožňoval Štefánika s formálním frankofilstvím 
a čechoslovakismem. „Koncom prvej svetovej vojny vymanil sa slovenský národ 
z maďarských pút. Začiatkom druhej veľkej vojny oslobodil sa náš národ z českého objatia. 
Korunou  prvej  poloslobody  stal  sa  generál  Štefánik.  Slávožiara  druhej,  už  svrchovanej 
slobody, vyplynula z Hlinkovho ducha.“ První otázka, zda neztrácí Štefánikův význam 
svou hodnotu ve světle soudobé slovenské reality, poznala svou odpověď: vděčnost národa 
je stále stejná a láska národa vůči Štefánikovi nerezaví. Druhá otázka, zda je Štefánikova 
práce na československém poli vadou na kráse, si se vzletnou rétorikou nijak nezadala: na 
slovenský břeh šlo přebrodit pouze přes československou vodu a slovenské zrno mohlo 
být proseto jen československým sítem (riečicou). Třetí otázka, nepochybně klíčová, zda 
Štefánik v uniformě francouzského generála je vhodným středobodem oslav vzhledem 
k přátelskému poměru s Německem, nemohla mít jinou odpověď: „Nemecko sa na 
oslavách nezúčastní, ale nám ich nezazlieva. Rešpektuje naše národne city a tradíciu.“22 
V následujících letech už Štefánik nestál na vrcholu zájmu armády, výročí jeho smrti se 
sice připomínalo, ale stačí upozornit na to, že např. v armádním časopise Slovenské vojsko 
se portrét Štefánika ať v podobě fotografie, nebo kresby vůbec od roku 1940 nevyskytoval. 
že by byly vůbec v oběhu. Jsou tak k dispozici jako „čisté“ pouze pro filatelistické účely (nebo s razítkem „pro 
útěchu“), což ale znamená, že byly vytištěny.
19 Pozornost si zasloužila i správná výslovnost jeho příjmení: „Treba sa nám naučiť správne vyslovovať i niektoré 
 mená našich národných dejateľov. Ako ti mám veriť, že naozaj sa hlboko sklaniaš pred duchovným odkazom 
toho alebo onoho výtečníka našich dejín, keď ani jeho meno nevyslovuješ správne? Na pr. nedávno. Oslavovali 
sme Štefánika. A mnohí jeho meno vyslovovali s tvrdým t (Štefánik). Meno nášho bohatiera odvozuje sa od 
krstného mena Štefan. Na západnom Slovensku sa ono síce vyslovuje s tvrdým t v ľude, ale rečove kultivovaný 
inteligent, i keď je zo západného Slovenska, krstné meno Štefan vyslovuje s mäkkým ť a teda podľa tejto analógie 
tak treba vyslovovať aj priezvisko Štefánikovo. Ba pri vyslovovaní tohto mena robí sa aj ďalšia chyba. Sú mnohí, 
ktorí ho vyslovujú s krátkym a, ako Štefanik.“ Slovák, 1939, roč. 21, č. 109, s. 7, Nesprávne vyslovujeme mená.
20 Slovenské vojsko, 1941, roč. 2, č. 9, s. 136, Milan Rastislav Štefánik.
21 Slovák, 1939, roč. 21, č. 107, s. 1, Predseda vlády dr. Tiso v Nitre prehovoril o pomere Slovákov k menšinám.
22 Slovák, 1939, roč. 21, č. 103, s. 1, Proti komu a za čo bojoval generál Štefánik?
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Podstatné asi bylo, že slovenští ženisté odstranili na mohyle na Bradle nápis „veľkému 
synovi – oslobodený národ československý“.23

Kde tedy budeme hledat zdroj tradice slovenské armády, její slovenský charakter? Jak se 
vyjádřil a naznačil Jozef Tiso: „Národ dáva svojej armáde tradíciu bojov a utrpenia minu-
lých pokolení…“24 Proto se objevily výhrady, že by se měla slovenská vojenská tradice odví-
jet pouze z blízké minulosti 19. a 20. století. Z toho vyplynul postulát, že slovenská vojenská 
tradice je tak stará, jak je starý sám slovenský národ. „Slovenská vojenská tradícia nemohla 
sa zrodiť až v marci 1939 […] Pravdou je, že slovenská vojenská tradícia sa datuje už od 
najstarších čias.“25 Velitel vyššího velitelství 2 gen. Alexander Čunderlík proto nacházel 
zdroj tradice slovenské armády v činech slovenských vojáků i v daleké historii. „História 
nás učí, koľko hrdinskosti, obetavosti a vojenského nadania prejavili slovenskí vojaci, či 
už pod vlastnými  zástavami alebo v cudzích  službách. Slovenský vojak bojuje udatne vo 
vojsku kniežaťa Pribinu a panovníkov Veľkomoravskej ríše. Matuš Čák Trenčiansky vládne 
na trenčianskom hrade pomocou slovenského vojska, známe Matiašove pluky sú tvorené 
z  urastených a  smelých  slovenských  junákov  a  v  bojoch proti  Turkom chránil  slovenský 
vojak kresťanskú civilizáciu. Ale najžiarivejší príklad hrdinskosti, vlastenectva, bojového 
ducha  a  vodcovského  nadania  prejavuje  slovenský  vojak  v  revolučných  rokoch  1848-49, 
keď pod vlastnými zástavami stane si do boja za práva slovenského národa. V svetovej vojne 
na bojištiach celého sveta tečie slovenská krv a nik nepočul spomínať Slováka ako zbabelca 
a zradcu. V prvých dňoch samostatného Slovenského štátu na obdiv celého sveta slovenský 
vojak dokazuje, že náš národ zaslúži si samostatný štát, keď naša malá armáda vedela za-
staviť zákerný útok početnejšieho nepriateľa.“26 Přišlo však spojenectví s Němci ve zbrani, 
které slovenskou armádu nutilo koncipovat novou slovenskou vojenskou tradici založenou 
na tomto spojenectví, nová tradice se tak rodila v poměru k protektorovi a k jeho armádě. 
Nová slovenská vojenská tradice se proto mohla odvíjet až od osamostatnění Slovenska. 

„Od prvých dní vzniku nášho štátu bola to armáda, ktorá bez váhania postavila sa jednotne 
a neochvejne do služieb a obrany slovenského celku. Už v týchto dňoch začala písať svoju 
tradíciu a prelievať túto do sŕdc a duší celého národa.“27

Pryč se symboly „staré“ doby

Některé útvary československé armády dislokované na Slovensku nesly historické názvy. 
Pěší pluk č. 7 „Tatranský“ v Nitře, Pěší pluk č. 9 „Karla Havlíčka Borovského“ v Kremnici, 
Pěší pluk č. 12 „Generála M. R. Štefánika“ v Banské Bystrici, Pěší pluk č. 23 „Amerických 
Slovákov“ v Trnavě, Pěší pluk č. 32 „Gardský“ v Popradu, Pěší pluk č. 33 „DosśAlto“ v Senici, 
Pěší pluk č. 39 „Výzvědný generála Grazianiho“ v Bratislavě, Pěší pluk č. 41 „Dr. Edvarda 
Beneše“ v Žilině, Dělostřelecký pluk č. 9 „T. G. Masaryka“ v Bratislavě, Dělostřelecký pluk č. 
101 „Dr. Edvarda Beneše“ v Brezne nad Hronom, Letecký pluk č. 3 „Generála letce M. R. Šte-
fánika“ v Piešťanech, Jezdecký (dragounský) pluk č. 3 „Svatopluka knížete Velkomoravského“ 
v Malackách, Jezdecký (dragounský) pluk č. 11 „Krále Carola II. Rumunského“ v Bratislavě. 
Po vzniku samostatného slovenského státu tyto útvary historické názvy ještě využívaly, ale 
nikoliv ty, které se vázaly přímo ke „starému“ režimu, některé je již v československé armádě 

23 Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 9, s. 146, M. R. Štefánik v roku 1940.
24 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Spisy dôverné 1940 – 1945, šk. 35, č.j. 158517.
25 Vestník vecný ministerstva národnej obrany, 1939, roč. 1, č. 5, čl. 55, Armádny rozkaz predsedu vlády  
a najvyššieho veliteľa slovenskej brannej moci. 
26 Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 5, s. 67, Slovenská pozemná a námorná vojenská tradícia.
27 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 97, č.j. 105.196.
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používaly ve slovenské transkripci, nebo je v záhlaví tiskopisů či na razítkách různě upravo-
valy. Předběžnou a dočasnou reorganizací slovenské armády z přelomu dubna a května 1939 
historické názvy zanikly, pouze letecký pluk si historický název zachoval.Čatloš se svými ná-
měty na přejmenování některého ze slovenských pluků po Adolfu Hitlerovi,28 nebo Vojtechu 
Tukovi29 neuspěl. První nové historické označení tak obdržel I. prápor 1. pešieho pluku při 
vojenském tažení proti Polsku na památku toho, že jako první vnikl a obsadil Javorinu. Po-
jmenování provedl Čatloš 20. září 1939 při slavnostním vyznamenávání vojáků ve Spišském 
Podhradí.30 Čestný název zněl „I. Javorinský prápor 1. pešiho pluku“.31 

Předběžná a dočasná reorganizace slovenské armády z přelomu dubna a května 1939 si 
také vyžádala sloučení několika vojenských útvarů do jednoho vojskového tělesa. Právě 
sloučením zanikl význam dosavadních plukovních praporů (zástav) a standart, které 
nové útvary měly odevzdat ministerstvu národní obrany do Bratislavy. Zde se měla zřídit 

„Vojenská  pamiatková  sieň“, kde by se umístily všechny významné vojenské a válečné 
památky jako základ budoucího vojenského muzea. Vedle praporů a standart se proto 
měly shromažďovat i zlaté, stříbrné a alpakové předměty jako polnice, poháry, vázy, věnce, 
svícny a bronzové sošky, které útvary dostaly darem, nebo které získaly při střeleckých či 
sportovních závodech.32 Předpokládalo se, že nové útvary dostanou postupně nové prapory, 
popřípadě standarty „potrebám  a  duchu  dneška  vyhovujúce“. Některé útvary však 14. 
května 1939 nesly své původní, ale upravené prapory a standarty na přehlídce v Bratislavě.33 
Ministerstvo národní obrany na základě toho akceptovalo u vojenských jednotek používání 
původních praporů a standart upravených ve slovenském duchu, tj. především umístěním 
slovenského státního znaku. Nově se pak standarty dočkaly např. Vojenská akadémia 
v Banské Bystrici, Pluk  útočnej  vozby v Turčianskom Svätom Martine či Peší  pluk  2 
v Trenčíně, kterou jim věnovala tamní posádková města.34

Po předběžné a dočasné reorganizaci slovenské armády z přelomu dubna a května 1939 
rozhodlo ministerstvo národní obrany 30. května, že útvary přejmenované nebo sloučené 
vedou i nadále vojenskou kroniku, a to kroniku toho útvaru, který pro přejmenovaný nebo 
sloučený útvar dodal jeho velitelství, přičemž kroniky sloučených útvarů se přidají k ve-
dené kronice. Nově postavené útvary si vyžádaly kroniku u vyšších velitelství, pokud jim 
podléhaly, nebo přímo u ministerstva národní obrany (pomocný úřad).35 Velitelé museli být 
na povinnost vedení kroniky útvaru neustále upozorňováni: „Útvary, ktoré kroniky doteraz, 
po vyhlásení slovenskej samostatnosti ešte neviedly, založia a povedú ich. Zapisujte dobu 
po vyhlásení slovenského štátu a udalosti, ktoré tento fakt u pluku predchádzaly. Za kroni-
kára určite skúsenejšieho dôstojníka, ktorý je u útvaru už dlhšie pridelený.“36

28 Slovenské vojsko, 1942, roč. 3, č. 4, s. 60, Budujeme na tradícii. 
29 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 5, č.j. 201.196.
30 PEJS, Oldřich. Čatloš mladý generál - do armády oheň vlial : Ze zákulisí slovenského důstojnického sboru. In 
Vojnová kronika, 2018, roč. 7, č. 1, s. 12.
31  VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 106, č.j. 109.694.
32 Vestník vecný ministerstva národnej obrany, 1939, roč. 1, č. 5, čl. 57, I. prápor 1. pešieho pluku – udelenie 
čestného označenia.
33 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign.  
14/24, Dôverný rozkaz č. 30/1939, čl. B-141, Plukovné zástavy – odovzdanie a ich umiestnenie.
34  PEJS, Oldřich. Vojáci v ulicích Bratislavy. In Vojnová kronika, 2019, roč. 8, č. 1, s. 30.
35 PURDEK, Imrich. Československá  a  slovenská  vojenská  symbolika  v  priesečníku  heraldiky,  faleristiky 
a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, s. 237.
36 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 95, sign. 95/198/1,  
Rozkaz č. 25/1939, čl. C-239, Kroniky – vedenie a prídel.
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Velitel 3. divize plk. gšt. Augustin Malár upozornil 27. listopadu 1939, že se u útvarů také 
nalézají kroniky zrušených útvarů československé armády, o které se nikdo nestará, neboť 
podle československých předpisů se kroniky zrušených útvarů měly shromažďovat v Pa-
mátníku osvobození v Praze, ale takový ústav není na Slovensku zřízen. Zároveň se zamýš-
lel nad dalším vedením kronik, tj. zda slovenské útvary mají založit kroniku úplně novou 
a vést ji od vyhlášení slovenské samostatnosti, nebo pokračovat v zápisech ve staré kro-
nice, což by se týkalo útvarů, které byly postaveny z bývalého československého útvaru.37  
Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že mírové kroniky bývalé československé armá-
dy se shromáždí na ministerstvu, a nařídilo velitelům divizí a útvarů neodkladně založit 
mírové kroniky slovenské armády, kde se zapíší záznamy o událostech týkajících se vy-
tváření velitelství a útvarů počínaje dnem vzniku slovenského státu, tj. od 14. března 1939. 
Zároveň rozhodlo, aby pro potřebu mírové armádní kroniky se dvakrát ročně předkládaly 
výpisy z těchto mírových kronik.38

Na Slovensku se nacházely stovky vojenských objektů od budov velitelství, úřadů a ústa-
vů, skladů, cvičišť, střelnic, obytných domů až po např. mohylu gen. Štefánika u Ivanky, 
které měly své názvy a o které se staraly příslušné vojenské správy budov. Nejvýznamnější 
budovy představovaly kasárna (těch bylo téměř 70). Nesly různá pojmenování a bylo je 
nutno poslovenštit nebo jim dát nové názvy. Nejdříve se improvizovalo, ukázalo se, že 
prakticky nic nebude definitivní, předbíhalo se událostem, ale již tady zaznamenejme, že 
v návrzích na nové názvy ta pojmenování po Štefánikovi až na výjimky zůstala. Uveď-
me si některé příklady návrhů změn názvů. Odstraněn byl T. G. Masaryk, takže po něm 
pojmenovaná kasárna v Bratislavě nesla nový název Štefánikova  delostrelecká  kasáreň, 
v Trenčíně měla být Hlinkova kasáreň, v Nitře návrh zněl na Pribinova nebo Svätoplukova 
kasáreň, v Divíne (Lovinobaňa) Hlinkove kasárne, v Prešově Štefánikove kasárne. Musel 
být odstraněn husita Jan Jiskra z Brandýsa, v Prešově se tak objevily návrhy na Mojochove 
kasárne, v Sabinově Hurbanove kasárne a ve Spišské Nové Vsi Hatalove kasárne. Štefánik 
se měl dočkat kasáren v Malackách, Hájnikách (Sliač), Brezne nad Hronom a Kežmarku, 
Štefánik a Hlinka v Seredi, Tiso v Kremnici. 

Ke změnám na východě Slovenska poznamenejme, že Štefánik v Prešově nahra-
dil Masaryka, ale jeho dosavadní kasárna se měla dočkat přejmenování na Kasár-
na  gen.  Čatloša a v Bardějově na Svätoplukove kasárne. Nechyběly návrhy na Ša-
rišské  kasárne, Matúša  Čáka  Trenčianského  kasárne, Kasárne  Kardošove, Daxne-
rove kasárne nebo Liptovské  kasárne. Jak byla doba turbulentní a nepředvídatelná, 
o tom svědčí návrh na odstranění dalšího husity Jana Žižky přejmenováním kasáren 
v Levoči na Gen. Viesta kasárne. Problém nastal u Legionářského léčebného domu  
gen. Syrového v Piešťanech, neboť nebyl jasný majitel domu ani kompetence vojenské 
správy.39 V Žilině tak např. zůstaly Štefánikove kasárne a Kasáreň J. M. Hurbana, v Pieš-
ťanech Štefánikova kasáreň, v Trenčíně pro dosud neschválené přejmenování Masaryko-
vých kasární na Hlinkove kasárne se dočasně pracovalo s názvem Kasáreň automobilnej 
zbrojovky, stejně jako v Humenném Kasárňa pre pechotu, nebo v Bošanech Kasárne 10. 
V Banské Bystrici nalezneme Pohronske kasárne, Radvanské kasárne nebo Mestské ka-
sárne, v Ružomberku Štefánikove kasárne, Považské kasárne, Kasárne Kaštieľ nebo Ka-
sárne za Revúcou, v Spišské Nové Vsi Štefánikove kasárne a Spišské kasárne, v Popradu 

37 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 95, sign. 95/198/1,  
Rozkaz č. 90/1939, čl. C-376, Vedenie kroniky útvaru - nariadenie.
38 VÚA – VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, kr. 6, inv. č. 7/19,  
Ministerstvo národnej obrany – Prezídium č.j. 2915/dôv.1939.
39 VÚA – VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, kr. 6, inv. č. 7/38,        
Ministerstvo národnej obrany – Prezídium č.j. 12226/tlač.1939.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

43

Kasárne pod Gerlachom. Právě v Sabinově nakonec došlo k přejmenování kasáren Jana 
Jiskry z Brandýsa na Kasárne gen. Ferdinanda Čatloša, změnu provedl posádkový velitel 
se souhlasem tamního důstojnického sboru (!).40 Ministerstvo národní obrany dlouho vá-
halo, jak dále postupovat. Limitovala ho instrukce ministerstva vnitra z 2. prosince 1939, 
aby se ulice, náměstí, či instituce pojmenovávaly pouze po mrtvých činitelích národa nebo 
po historických událostech.41 Teprve v červenci 1940 bylo nařízeno ihned odstranit staré 
české nápisy na vojenských budovách a objektech a jejich nahrazení slovenskými nápisy, 
stejně jako pojmenování kasáren českými názvy, aniž by byly i nyní definitivně určeny 
jejich názvy. Nápisy se proto měly provizorně opravovat tak, aby se názvy budov vzaly 
z historie kraje, nebo se vzaly k tomu účelu jména význačných národních činitelů z místa. 
Určitý název nově pojmenovaných vojenských budov (kasáren) se však měl vázat pouze na 
jeden objekt, např. „Kasáreň J.M.Hurbana bude len jedna v Bratislave, alebo Svätopluko-
va kasárňa tiež bude iba jedna v Bratislave.“42 V září 1940 však přišel rozkaz sice odstranit 
české nápisy a názvy, ale prozatím nenahrazovat názvy kasáren a některých vojenských 
objektů jiným nápisem, neboť definitivní přejmenování provede ministerská komise, která 
na tom pracuje.43

Již od počátku zamýšlelo ministerstvo národní obrany umístit na vojenských kasár-
nách plaketu s podobou Andreje Hlinky.44 Teprve na jaře 1940 se však pro vojenské úřady 
a ústavy objednávaly oválné a vypouklé emailové tabule v jednotné úpravě o velikosti  
50 x 70 cm se státním znakem na venkovní označení úřadu (ústavu).45 Dostalo se i na 
nápisy ve vojenských objektech, např. gen. II. tr. Anton Pulanich jako velitel vyššího ve-
litelství 1 nebo plk. gšt. Augustín Malár jako velitel vyššího velitelství 3 nařídili: „1./ ve-
litelia objektov v súčinnosti s veliteľom kasární dajú odstrániť všetky obrazy osôb, ktoré 
s  terajším  režímom  a  štátnym  zriadením  nemajú  nič  spoločného.  Obrazy  vyberte  z  rá-
mov a uložte v archívoch, sklo z  týchto obrazov použijte k opravám okien v ubikáciách.  
2./ odstráňte všetky heslá a nápisy, ktoré nie  sú v  súlade s  terajšou štátnou myšlienkou.  
3./ všetky nápisy, orientačné  tabule dajte postupne natreť a  texty poslovenčiť.“ (Rozkaz 
se netýkal útvarů jezdectva – pozn. O. P.).46 V průběhu léta 1939 proto docházelo v uby-
tovacích místech k odstraňování nápisů a hesel, „ktoré  by  sa  priečily  terajšej  ideologii, 
alebo boly v akomkoľvek rozpore s  terajším štátnym zriadením,“ resp. „ktoré s  terajším  
režimom a štátnym sriadením nemajú nič spoločného…“. Orientační a nápisové tabulky 

40 VÚA – VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, kr. 9, inv. č. 13/1, Nové 
pomenovanie vojenských objektov respektíve očíslovanie správ budov.
41 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 78, č.j. 211.875.
42 BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940. Bratislava : Vojenský historický  
ústav, 2010, s. 89.
43 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/1,  
Rozkaz č. 73/1940, čl. B-409, Vojenské  objekty  –  nahradenie  starých  českých  nápisov  slovenskými; VHA 
Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sign. 96/199/1, Rozkaz 
č. 76/1940, čl. B-455, Vojenské objekty – nahradenie starých českých nápisov slovenskými.
44 VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, Delostrelecký pluk 1, Denný rozkaz č. 6/1939, čl. 5,  
Plaketa Andreja Hlinku - zakúpenie.
45 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, Rozkaz  
č. 82/1940, čl. B-351, Emailované tabule so št.znakom na vonkajšie označenie štátnych úradov - objednávka.
46 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 90, sign. 90/176/1, 
 Dôverný rozkaz č. 39/1939, čl. C-229, Nápisy na vojenských objektech – poslovenčenie; VHA Bratislava, f. 
Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 6, sign. 6/19,  Dôverný rozkaz č. 37/1939, 
čl. C-118, Nápisy na voj.objektoch – poslovenčenia.
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jazykově neodpovídající se upravovaly.47 Ve vojenských objektech se vyvěšovaly návěst-
ní tabulky s nápisem „Náš  pozdrav  je  NA  STRÁŽ“ ve stejné velikosti a úpravě, jak je  
vyvěšovala Hlinkova garda.48

Dostalo se i na obrazy. Zde nastala živelnost, o čemž svědčí např. hlášení velitele vozatajské 
eskadrony 2 ve Zvolenu d. zást. jazd. Ferdinanda Tyršela, že hned po 14. březnu 1939 bylo 
odstraněno vše, co není v souladu s dnešním režimem. „Taktiež boly posnímané obrazy 
predstavitelov starého režimu a nahradené obrazmi vedúcich činitelov Slovenského štátu.“49 
Ministerstvo národní obrany muselo upozornit, že „až bude presne rozhodnuté, aké obrazy 
majú byť v úradných miestnostiach,  tieto zaobstará hromadne pre všetky útvary, z  toho 
dôvodu, aby bola jednotnosť týchto a hlavne preto, aby bola dosiahnutá čo najvýhodnejšia 
cena.“50 Došlo k zákazu objednávat obrazy do kancelářských místností vojenských 
objektů. Ministerstvo národní obrany dlouho otálelo, kterými obrazy mají být povinně 
vyzdobené takové místnosti, které by reprezentovaly stát a státní myšlenku, popřípadě 
které další obrazy mohou být umístěny ve vojenských místnostech.51 K rozhodnutí došlo 
až v květnu 1940. Ministerstvo národní obrany objednalo pro všechna velitelství potřebný 
počet státních znaků a obrazů význačných slovenských činitelů. Nechalo také vyhotovit 
jednoduché dřevěné kříže i rámy na obrazy. Předsednictvo vlády pak přesně stanovilo 
sestavu úřední výzdoby vojenských kasáren, budov a kanceláří. Hlavní vchod do budovy 
(případně předsíň velitele): uprostřed dřevěný kříž, pod ním státní znak, vlevo obraz Jozefa 
Tisa jako prezidenta, vlevo obraz jiného významného činitele; kancelář velitele divize 
a vyšších: totéž; kanceláře velitelů útvarů, přednostů odborů, náčelníků štábů a přednostů 
skupin: uprostřed státní znak, vlevo obraz Jozefa Tisa a vpravo obraz jiného významného 
činitele; kanceláře pobočníka, velitele oddílu, referenta: vlevo obraz Jozefa Tisa a vpravo 
obraz jiného významného činitele; kancelář velitele setniny a přiděleného důstojníka: obraz 
významného činitele. Na chodbu setniny se umisťoval státní znak, a kde to podmínky 
vyžadovaly, i dřevěný kříž. Do čítárny vojenského zátiší se musela umísťovat plná sestava 

47 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 28, č.j. 204.774.
48 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 95, sign. 95/198/1,  
Rozkaz č. 46/1939, čl. B-380, Návestné tabulky „Náš pozdrav je Na stráž“, rozhodnutie o vyvesovaní vo voj.
objektoch.
49 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 28, č.j. 204.057 (uloženo  pod č.j. 204.774).
50 VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, Delostrelecký pluk 153, Denný rozkaz č. 32/1939,  
čl. 1, Hospodárenie so štát.majetkom – nariadenie. /Hosp.správa/.
51 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, Roz 
kaz č. 31/1940, čl. B-134, Výzdoba kancelárskych miestnosti obrazmi. Upozorňujeme, že již v pomnichovské 
československé armádě bylo rozhodnuto na základě usnesení ministerské rady z 23. prosince 1938, že úřední 
místnosti, kde probíhají jednání, budou označeny na čelní stěně středním čs. státním znakem a od výzdoby 
těchto místností portréty nebo fotografiemi musí být upuštěno. Ostatní úřední místnosti pak nemohly být 
vyzdobeny za žádných okolností portréty žijících osob. Sborník důvěrných výnosů ministerstva národní 
obrany, 1939, roč. 12, č. 2, čl. 10, s. 5, Výzdoba úředních místností obrazy. Nedošlo však k realizaci návrhu 
zemského vojenského velitelství v Bratislavě z 25. února 1939, aby se tímto rozhodnutím řídilo i vyzdobová-
ní ubikací mužstva a chodeb k nim vedoucím, tzn. neměly v nich být vyvěšovány portréty nebo fotografie 
jakéhokoliv provedení osob, ať se jedná o kohokoliv, vyvěšovat se měly pouze obrazové učební pomůcky, 
nanejvýše obrazy nebo fotografie výjevů z vojenského života. Ve vojenských zátiších měly být všechny ná-
pisy, ceníky apod. slovenské, stejně při předplácení novin a časopisů měla být dána přednost slovenskému 
tisku (Slovák, Slovenská politika, Slovenská Pravda, Národnie Noviny, Nový svet), totéž se týkalo nákupu 
slovenských knih do knihoven vojenských zátiší. Vzhledem k náboženskému cítění většiny mužstva útva-
rů dislokovaných na Slovensku nemělo být námitek proti umístění křížů v ubikacích mužstva, pokud o to 
tam ubytované mužstvo požádá, jinověrné mužstvo mělo být ubytováno v jiných místnostech, pokud by to 
ubytovací poměry umožňovaly. VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 

- 1945, kr. 65, inv. č. 38/4, fasc. 53/39-23/51421. 
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jako u hlavního vchodu do budovy, ale místnosti mužstva zůstaly bez výzdoby.52 Mezi 
významné činitele se počítali Anton Bernolák, Andrej Hlinka, Martin Rázus, Ľudovít 
Velislav Štúr, ale také Milan Rastislav Štefánik.53 Mělo se tak zřejmě zabránit místním 
nápadům, kdy vojenským zátiším bylo doporučeno, aby zakoupily pro své velitelství jak 
slovenský státní znak, tak obraz Adolfa Hitlera. „Obraz Adolfa Hitlera a štátny znak nech 
vyvesia velit.[eľstvá] útvarov na vhodnom mieste /: kanc.[elár] veliteľa, atď. :/.“54

Reguloval se i zpěv vojenských pochodových písní, rezidua „starého“ režimu nemohla 
oficiálně přežít. Nejprve se prozatímně využíval zpěvníček pochodových slovenských 
lidových písní sestavený slovenským skladatelem Viliamem Figušem-Bystrým, který 
obsahoval 65 pochodových písní., ne všechny se ale daly k vojenskému pochodu použít.55 
První seznam povolených písní vyšel v lednu 1940 a obsahoval 17 písní, např. Do Trnavy 
za  vojačka ma  vzali, Pri  Trenčianskej  bráne  stoja  kone  vrané, Od Prešova  drážka  ide, 
Prešporská kasárňa z dobrého kamenia, Na Dunaji šaty perú, ale také Slováci sme od rodu, 
Na Slovensku po slovensky, nechyběl Pochod pechoty generála Čatloša. Seznam se měl 
soustavně doplňovat. K jeho doplnění však byl vyžadován souhlas ministerstva národní 
obrany, takže návrh musel být doprovázen textem i s melodií.56 Další pochodové písně 
s textem a melodií se měly v budoucnu uveřejňovat v časopise Slovenské vojsko.57

K otázce poslovenšťování se přidala i identifikace vojenských osob. Musely být upraveny 
vojenské legitimace, u nichž se v záhlaví škrtal nápis „Československá  republika“ a na-
hrazoval nápisem „Slovenský štát“. Vyžadovalo se i připsat text: „Majitel tejto legitimácie 
od ….. 1939 koná službu v slovenskej armáde“ a k jakému útvaru je přidělený.58 K výměně 
původních československých vojenských knížek za slovenské vojenské průkazy mělo dojít 
na podzim 1939 u všech gážistů I. zálohy a u všech osob mužstva I. zálohy a náhradní zálohy 
(včetně Němců a Maďarů), které mají trvalé bydliště na nynějším území Slovenské repub-
liky (poučení ve vojenském průkazu bylo vyhotoveno ve slovenském, německém a maďar-

52 Své si k tomu řekl po svém ustanovení vojenský vikář biskup Michal Buzalka: (V)eľmi sa mi páčilo, keď som  
za svetovej vojny videl ruských vojakov, ako sa každé ráno i večer spoločne modlili. Nemohli by sa aj slo-
venskí vojaci? – Aj kasárne nech sú vzorom kresťanského obydlia. Na steny vojenských izieb patria kríže.“ 
Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 14, s. 232, Návšteva u  prvého vojenského biskupa Dr. Michala Buzalku.  
Po jmenování nového ministra národní obrany Štefana Haššíka si mu v  blahopřejném dopisu ze dne  
7. září 1944 trpce postěžoval: „́ Božie mlyny pomaly melú, ale isto´ - mi prichádza na rozum, keď si pomys-
lím na tie nežičlivé pomery, ktoré vládly na MNO pri posudzovaní môjho duchovenstva v armáde. Darmo 
som sa namáhal dojednať nápravu: ostalo vždy pri sľuboch.“ VÚA – VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armá-
dy Slovenské republiky 1939 – 1945, kr. 18, inv. č. 21/12, Ministerstvo národnej obrany – Kancelária ministra, 
Haššík – korespondencia.
53 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sign. 96/199/1, 
Rozkaz č. 52/1940, čl. B-294, Výzdoba kancelárií veliteľstiev krížom a  štát. znakom a  obrazmi slov.dejateľov - 
úprava.
54 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sign. 96/199/1, 
Rozkaz č. 49/1940, Náveštie.
55 VHA Bratislava, f. Pešie pluky 1 - 4 (1939 – 1944), šk. 1, Peší pluk 4, Denný rozkaz č. 187/1939, čl. 7, Pochodové 
slovenské ľudové piesne - ustanovenie.
56 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, Rozkaz  
č. 11/1940, čl. B-47, Vojenské pochodové piesne, I. soznam.
57 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, 
Rozkaz č. 22/1940, čl. 102, Pochodové piesne – úplné texty. 
58 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/24,  
Dôverný rozkaz č. 16/1939, čl. C-71, Staré vojenské legitimácie – potvrdenie; VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 
1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 90, sign. 90/176/1, Dôverný rozkaz č. 23/1939, čl. B-124,  
Vojenské legitimácie – úprava.
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ském jazyku).59 K tomu dodejme, že i slovenská armáda musela přistoupit k poslovenšťování 
jmen svých příslušníků, a to těch, kteří měli pomaďarštěná příjmení. Na situaci upozornil 
již 8. července 1939 velitel vyššího velitelství 3 plk. gšt. Augustín Malár: „Mnohí slovenskí 
gážisti ešte i dnes píšu svoje mená maďarským písmom. Robia tak preto, poneváč ich mená 
sú tak zanesené v matrikách.“ Považoval to za nešvar, který je třeba vymýtit nařízením, že 
slovensky znějící příjmení se budou psát slovenskou ortografií (pravopisem – pozn. O. P.). 
Byl si vědom i toho, že gážisté mají jména pomaďarštěná po svých otcích. Zde navrhoval či-
nit nátlak, aby se navrátili k původním slovenským příjmením.60 Obecně se k problému po-
stavilo ministerstvo národní obrany až pod dojmem probíhajících hromadných akcí v ostat-
ních resortech. „Za dnešných pomerov, keď oživený a pút zbavený slovenský nacionalizmus 
víťazne kráča širokou cestou slobody a striasa so seba všetko, čo mu pripomíná zašlé časy 
poroby a násilia, načim sa zbaviť nesvojského, pomaďarčeného mena.“ Všechna velitelství, 
jednotky, úřady a ústavy byly povinny nahlásit jména všech důstojníků, rotmistrů a poddů-
stojníků z povolání, kteří tak neučinili, s uvedením důvodu, proč se tak nestalo. „Za nepo-
maďarčené meno (ktoré znie maďarsky) treba pokladať to, ktoré mal už aspoň starý otec.“ 
Vojenská správa však očekávala, že i taková jména budou psána podle možností slovensky, 
a slovensky znějící jména nebudou vůbec psána maďarským pravopisem.61

 
Jak upravit vnitřní chod?

Ministr národní obrany arm. gen. Jan Syrový v podmínkách pomnichovské českoslo-
venské armády vydal 10. ledna 1939 příkaz k vypracování výnosu, kterým by se uložilo 
zaměstnancům vojenské správy na Slovensku, aby se naučili slovenštině. Takový výnos byl 
pro Slovenskou krajinu vydán 20. ledna a jako povinnost důstojníků, rotmistrů, déleslouží-
cích a všech občanských zaměstnanců vojenské správy u útvarů dislokovaných na Sloven-
sku se stanovilo osvojení si spisovné slovenštiny. Za tím účelem se měly pořádat jazykové 
kurzy ve všech slovenských posádkách. Učitelem se mohl stát způsobilý důstojník Slovák, 
případně místní učitel (nejlépe důstojník v záloze). Syrový si byl vědom toho, že si to žádají 
změněné politické poměry po vyhlášení autonomie Slovenska a vyhodnotil to nejen jako 
veřejný, ale i služební zájem. Na druhé straně nešlo o výuku slovenštiny jako takové, ale 
o podání základů mluvnice spisovné slovenštiny, pokud se liší od spisovné češtiny.62 Na Slo-
vensku však muselo jít o řešení jazykové otázky v armádě v celém komplexu, neboť ústavní 
zákon o slovenské autonomii stanovil, že na území Slovenské krajiny je úředním a vyučo-
vacím jazykem slovenština, ale o služebním jazyku branné moci se nezmiňoval. Týkalo 
se to velícího jazyka, názvů vojenských útvarů, pojmenování vojenských objektů, nápisů, 
razítek, používání českého i slovenského jazyka u vojenských útvarů, jak uvnitř útvarů, tak 
ve styku se stranami stojícími mimo ně. Už jenom to, že se projevoval nedostatek schopného 
59 PEJS, Oldřich. Zrod slovenské armády a  státní občanství. In Vojenská história, 2020, roč. 24, č. 3, s. 77. 
Objednalo se 250  000 kusů se slovenským textem, 100  000 kusů s  textem poučení slovensko-německým 
a 50 000 kusů s textem poučení slovensko-maďarským. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 
1940, šk. 32, č.j. 205.084.
60 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 20, čj. 203.400.
61 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáci rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, č. 51/1940, 
čl. IV, Aktívni  príslušníci  slovenskej  armády  –  poslovenčenie  mien  -  výzva. Jako perličku uvádíme, že 
dosavadní česká, nebo česky znějící jména erárních koní se rovněž poslovenšťovala. VHA Bratislava, f. Vyššie 
veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/25, Dôverný rozkaz č. 36/1940, čl. 
C-146, Premenovanie a poslovenčenie mien voj.koní a založenie náhrad.dokladov koní – nariadenie.
62 VÚA - VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany – Presídium 1919 - 1939, kr. 13027, inv. č. 16341, sign. 
57-2/1. K výuce se měla jako základ využívat Stručná mluvnice československá od Václava Ertla, II. vydání 
z roku 1924.
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a zacvičeného slovenského pomocného personálu (písařů), činilo potíže. Podle jazykového 
zákona či služebního řádu branné moci A-I-1 byl velícím a služebním jazykem branné moci 
jazyk československý. V praxi to znamenalo, že při udílení povelů se užívalo předepsaných 
obratů složených ze slov, která byla z velké části stejná jak v češtině, tak slovenštině, a tam, 
kde se některá slova různila a česká výslovnost by působila potíže, dotčená slova se vyslo-
vovala slovensky. Ve služebním styku se mluvilo a psalo, buď česky, nebo slovensky, podle 
toho, zda dotčená osoba byla Čech nebo Slovák, popř. zda češtinu nebo slovenštinu ovládala. 
Vojenské doklady (odvodní průkazy, svolávací a určovací lístky, vojenské knížky a listy 
apod.) byly osobám na Slovensku vydávány ve slovenštině. Při zevním označení vojenských 
budov na Slovensku se většinou již používala slovenština.63 Ministerstvo národní obrany 
v Praze však v řešení jazykové otázky do vyhlášení samostatnosti slovenského státu nijak 
nepostoupilo, ačkoliv se averze k češtině projevovala na Slovensku i oficiálně a konstrukce 
československého jazyka byla autonomií Slovenska zcela zbořena.

Ale se slovenštinou to po vzniku samostatného slovenského státu nebylo nijak valné, a to 
ani na nejvyšší úrovni. Náčelník štábu škpt. gšt. Štefan Tatarko již 4. dubna 1939 nařídil, aby 
písemnosti odcházející z ministerstva národní obrany nebo krajinského vojenského velitel-
ství byly po stránce pravopisné naprosto nezávadné, takže přednostové oddělení a složek, 
kteří z jakýchkoliv důvodů neovládali dokonale slovenský pravopis, museli si nechat každý 
důležitý a delší koncept upravit spisovatelem Mikulášem Gackem, který od 27. března 1939 
vedl jako přednosta 4. oddělení (propagační a osvětové) u prezídia. Všichni jmenovaní byli 
upozorněni, aby „si v najkratšom čase osvojili dokonale zásady slovenského pravopisu tak, 
aby toto dočasné opatrenie môhlo byť čo najskôr zrušené“.64 Využívala se kniha „Hovorme 
správne po slovensky!“ od Ladislava Kiss-Jánského (L. M. Jánského), kterou vydal Spolok 
Sv. Vojtecha v Trnavě.65 Jakmile u Matice slovenské vyšla nová pravidla slovenského pra-
vopisu (se sníženou cenou 25 Ks za výtisk pro vojenské osoby), všichni důstojníci a rotmi-
stři ministerstva národní obrany se podle rozkazu Čatloše museli povinně podrobit zkouš-
ce ze slovenského jazyka.66 Co naplat: „Niektoré složky MNO vydávajú dôležitejšie spisy, 
v ktorých sa vyskytujú elementárne rečové chyby.“67 U příspěvků do ministerských věstníků 
(osobného, dôverného osobného, dôverného, vecného) musel být každý koncept předložen 

„k rečovej úprave“ Mikuláši Gackovi,68 po jeho odchodu z ministerstva připadl tento úkol 
redaktorovi stot. pech. Vojtechu „Belo“ Mládkovi.69

63 VÚA – VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany – Hlavní štáb, organisační oddělení 1919 - 1939, kr. 358,  
inv. č. 7883, sign. 22 5/3.
64 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáce rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, č. 11/1939,  
čl. I, Znalosť slovenského jazyka - upozornenie.
65 Velitel dělostřeleckého pluku 1 mjr. del. Mirko Vesel si však nebral servítky: „Jazyková a pravopisná úprava 
niektorých stotín je zrovna mizerná. Prípisy a hlásenia najmä I/1 oddielu hemžia sa hrubými pravopisným[i] 
chybami. Upozorňujem, že podobné úradovanie zavinené či už nedbalosťou, alebo neznalosťou slov.[enského] 
pravopisu trpeť nebudem a vinníkov potrestám.“ VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, 
Delostrelecký pluk 1, Denný rozkaz č. 17/1939, čl. 15, Kancelárská agenda a úradovanie.
66 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 20/1940, čl. XIV,  
Pravidlá slovenského pravopisu - subskripcia.
67 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 40/1940, čl. IX,  
Vydávanie dôležitých výnosov – rečová úprava.
68 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáce rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, č. 40/1939,  
čl. II, Príspevky pre vestníky – predkladanie, resp. č. 42/1939, čl. II, Shromážďovanie a schvaľovanie príspevkov 
do Vestníkov.
69 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáci rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, č. 13/1940, 
čl. IV, Príspevky pre vestníky - predkladanie.



Již jsme si řekli, že recepční pravidlo ponechalo v platnosti všechny dosavadní předpisy 
a nařízení vzešlé z československé armády, pokud jsou v souladu s existencí nové sloven-
ské armády, ale budou se měnit novými rozkazy.70 Při zrodu slovenské armády se ihned 
zavedl nový pozdrav při oslovování jednotky, který nahradil původní oslovení „Nazdar“ 
a odpověď „Zdar“. Nově se jednotka oslovovala jejím jménem a slovy „Na stráž“ a jednot-
ka odpovídala „Stráž“.71 To ovšem neplatilo v písemném styku, s výjimkou korespondence 
s nevojenskými adresáty, „lebo vojaci medzi sebou sa zdravia len rukou a nie slovným 
sprievodom a preto logika tohoto obyčaja sa nepripúšťa používať vo vzájomnom vojenskom 
styku pozdrav ´Na stráž´, keď neužívame zdvorilostky na pr. ´v hlbokej úcté  a pod. na konci 
služ.[obného] prípisu.“72

Některé vojenské útvary a ústavy ve snaze co nejdříve poslovenštit vojenské názvosloví 
se obracely na Matici slovenskou, aby jim s tím pomohla. Ministerstvo národní obrany tomu 
udělalo přítrž, neboť by se do vojenské terminologie mohly zavést neodpovídající názvy bez 
jeho schválení, což řešilo jeho kulturní a tiskové oddělení.73 Aby poslovenšťováním vojen-
ské odborné terminologie nenastal velký zmatek, bylo nařízeno místo předepsaných názvů, 
nepatřících do slovenštiny, psát běžná slovenská slova, která mají stejný význam jako ta čes-
ká, ale předepsaný název bylo třeba vložit do závorky, příklad: nohavice (kalhoty), bielizeň 
(prádlo). Do závorky se nevkládal předepsaný název, pokud šlo jenom o hláskovou změnu, 
příklad guľomet, košeľa, opasok, šabľa. Tam, kde si pisatel nevěděl rady s poslovenštěním, 
vložil předepsaný název do úvozovek.74

Podnáčelník štábu hlavního vojenského velitelství mjr. gšt. Emil Novotný tak 
27. července 1939 vydal směrnice pro poslovenštění předpisů, příruček a směrnic 
po československé armádě. Stanovil, že základní předpisy, služební pořádek A-I-1 
a A-I-2, budou úplně přepracované a vydané slovensky. Naproti tomu všechny ostatní 
předpisy budou jen poslovenštěné. Hlavním redaktorem pro zpracování slovenského 
služebního pořádku se stal Dr. Vladimír Daxner, přednosta I. odboru ministerstva 
národní obrany, který k ruce dostal komisi složenou z Mikuláše Gacka, pplk. del. 
Jozefa Turance, mjr. gšt. Viliama Kanáka, mjr. pech. Františka Krakovského, mjr. 
dopl. Dr. Gregora Zapletala. Jako pomůcky při zpracování a porovnání jsou vedle 
československého uváděny i služební pořádky německý, polský, popř. jiné, včetně 
návrhů a připomínek připravených vyššími velitelstvími na základě nařízení  
z 21. června 1939.75 Poslovenšťování ostatních předpisů se mělo dít tím způsobem, že 
ke každému jednotlivému předpisu bude připojena příloha, která by obsahovala výrazy 
(povely) české a vedle toho odpovídající výrazy (povely) slovenské, ale české pouze ty, které 
jsou odlišné od slovenských. Zde se stal řídícím orgánem mjr. gšt. Viliam Kanák, přednosta  
1. oddělení, přičemž každý velitel zbraně nebo služby si měl řídit poslovenšťování u své 
zbraně nebo služby. Gacek měl zase vést abecedně ústřední kartotéku poslovenštěných 
výrazů. Jejich zpracování se předpokládalo do konce října 1939 a během prosince jejich 

70 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 91, č.j. 100.434.
71 PEJS, Oldřich. Ach ta kázeň… Ze života slovenských vojáků. In Vojnová kronika, 2020, roč. 9, č. 2, s. 14.
72 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 47/1940, čl. V,  
Slovenský pozdrav „Na stráž“ – povinné užívanie v písomnom styku.
73 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sg. 14/28/1, Rozkaz  
č. 76/1939, čl. B-391, Matica slovenská – obťažovanie poslovenčiť voj. názvoslovie.
74 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/24,  
Dôverný rozkaz č. 1/1939, čl. B-1, Dočasné smernice pre písanie voj. odbornej terminológie.
75 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 92, č.j. 103.280.

48 49

VOJENSKÁ HISTÓRIA



tisk a rozeslání podřízeným útvarům, úřadům a ústavům.76 Do tohoto plánu však přišlo 
vojenské tažení proti Polsku v pozdním létě 1939, kde se ukázala akutní potřeba úpravy 
předpisů, povelů a názvosloví po stránce jazykové, vyřešení otázek stejnokroje, válečných 
kronik apod. Čatloš nařídil, aby se využilo k jejich odbornému zpracování důstojníků 
v záloze povolaných k mimořádnému cvičení ve zbrani (profesoři slovenštiny, dějin či 
příbuzného oboru, učitelé, literárně činní, akademický malíř Jozef „Jožo“ Ilečko, básník 
Rudolf Alfonz Dilong apod.) pod vedením přednosty kulturního a tiskového oddělení 
prezídia Mikuláše Gacka.77 Polní slovenské armádní velitelství proto vytvořilo komisi 
názvoslovnou a povelovou (názvoslovná a povelová, resp. pre názvoslovie a povely),78 
komisi stejnokrojovou (rovnošatová, resp. pre rovnošatu),79 komisi pro válečnou kroniku 
(pre vojennú kroniku),80 komisi pro zprávu o padlých (pre zprávu o padlých),81 komisi 
pro zprávu o vyznamenaných (pre zprávu o vyznamenaných).82 Dvě posledně jmenované 
komise se spojily do komise pro zprávu o vyznamenaných a padlých (pre zprávu 
o vyznamenaných a padlých).83 Po propuštění záložníků z mimořádného cvičení po 
vojenském tažení proti Polsku se u Gacka vytvořil „referát názvoslovný a predpisový“, 
ve kterém jako referent pro názvosloví a poslovenšťování předpisů působil po svém 
aktivování por. pech. Ján Uhrík. V dalším období se předpisová a názvoslovná komise 
institucionalizovala jako součást ministerstva národní obrany pod vedením mjr. pech. 
Karola Polóniho a v květnu 1940 byla ustanovena i ministerská stejnokrojová komise, 
která měla řešit všechny otázky týkající se stejnokrojů (vypisování soutěží, shromažďování 
návrhů a jejich vyhodnocování a předkládání Čatlošovi k rozhodnutí). V jejím čele stál 
jako předseda mjr. pech. Ján Stenzinger a jako stálí členové mjr. jazd. Tibor Dualský, stot. 
del. Ernest Pecháček, npor. žen. Ján Matúšek, por. pech. Jozef Moreň a por. rel. Juraj 
Medvec. Za intendanci a štáb se na práci komise podíleli pplk. int. Vojtech Baumann 
a mjr. gšt. Alojz Ballay.84   

Právě u Gacka se však koncentrovala práce po jazykové stránce. Zde se finalizovalo 
poslovenštění služebních předpisů a ustalovalo vojenské názvosloví, dokončovala práce 
na armádní kronice, shromažďovaly se kroniky po československé armádě a zakládaly 
nové mírové kroniky, založil se katalog válečných kronik z vojenského tažení proti 
Polsku, pracovalo se na organizování a vedení vojenských odborných knihoven. 
Z knihoven velitelství, útvarů, ústavů a vojenských zátiší se měly vyřazovat knihy, které 
76 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 22, č.j. 105.531 (uloženo pod č.j. 203.802).
77 VHA Bratislava, f. Bernolák, 1939, šk. 3, inv. č. 11, č.j. 15372/dôv.1.odd.1939, 27. septembra 1939; VHA  
Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 62, č.j. 209.121, šk. 74, č.j. 210.460.
78 Členy se stali por. del. v zál. Jozef Branderburg (profesor, Delostrelecký pluk 3), por. pech. v zál. Vojtech  

„Belo“ Jalakša (Vyššie veliteľstvo 1), por. pech. v zál. Samuel Ličko (Samostatný prápor IV), por. pech. v zál. 
Ján Uhrík (učitel, Peší pluk 3), por. pech. v  zál. Jozef Štolc (profesor, člen jazykozpytné komisie Matice 
slovenskej, Peší pluk 1), por. del. v  zál. František Jurišič (Delostrelecký pluk 1), slob. v  zál. Anton Korec 
(Delostrelecký pluk 1).
79 Členy se stali npor. del. v zál. Oskár Jeleň (učitel, Delostrelecký pluk 3), des. v zál. Jozef „Jožo“ Ilečko (malíř).
80  Členy se stali stot. pech. Vojtech „Belo“ Mládek, por. pech. v zál. Kazimír Bezek (Peší pluk 1), por. pech. v zál. 
Lubomír Kupčok (Peší pluk 5), por. del. v zál. Štefan Kollár (učitel, Delostrelecký pluk 2).
81 Komisi měl sestavovat Mikuláš Gacek.
82 Komisi měl sestavovat por. pech. Jozef Hrabek.
83 Členy se stali stot. duch. Anton Sviežený (Vyššie veliteľstvo 3), npor. duch. Ladislav Lanštiak (Vyššie 
veliteľstvo 3), por. pech. v zál. Dominik Švec (učitel, Peší pluk 3), por. pom. zdrav. v zál. Rudolf Alfonz Dilong 
(řeholník, básník, Vojenská nemocnica 3).
84 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany - Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 20/1940, čl. VII, 
Ustanovenie členov rovnošatovej komisie. 
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neodpovídaly novým poměrům, tzv. závadné, což se ovšem týkalo knihoven určených 
pro vojáky, nikoliv knihoven odborných.85 Na ministerstvu národní obrany proto byla 
zřízena tzv. knižničná komisia, která vydávala pro vojenská zátiší seznamy „starostlivo“ 
vybraných knih. „Všetko, čo je nám dnes sväté a vždy bolo sväté, naša tradícia, morálka, 
náboženstvo, malo byť vyvrátené z koreňa. Preto  teraz usporiadajúc vojenské knižnice, 
nemohli sme urobiť nič užitočnejšieho, ako zakázať vypožičivanie českých kníh do tých 
čias,  kým  nevyberieme  niekoľko  dobrých  českých  kníh  a  nedoplníme  nimi  knižnice. 
Ukázalo  sa,  že  je  to práca oveľa  ľahšia, ako  robiť  index  zakázaných českých kníh. Po 
vylúčení  tých  slovenských  kníh,  ktoré  sa  dostaly  na  index  v  slovenskom  štáte,  ostalo 
dobrých  slovenských  kníh,  bohužiaľ,  málo.“86 První seznam „odporúčaných“ knih 
obsahoval např. sebrané spisy Martina Kukučína, Svetozára Hurbana Vajanského, Jozefa 
Cígera Hronského, sebrané básnické spisy Hviezdoslavove (Pavol Országh), knihy Janka 
Jesenského, Martina Rázuse, nechyběly ani knihy od slovenských spisovatelek, např. 
Timravy (Božena Slančíková), Ľudmily Podjavorinské (Riznerová), Eleny Šoltésové, 
Terézie Vansové, našel se i Mikuláš Gacek a jeho Sibírske zápisky. Od poloviny roku 1940 
se předpokládalo měsíční doplňování seznamu. Pokud chtěla vojenská zátiší podle přání 
čtenářů doplnit knihovny o další tituly, musela seznam těchto knih předložit ministerstvu 
národní obrany ke schválení.87 V lednu 1940 nakonec spatřilo světlo světa poslovenštění 
názvosloví a povelů a správné znění některých slov pod označením „Vojenské názvoslovie 
predpisov“.88 Ani to nepomohlo. Někteří důstojníci, rotmistři a poddůstojníci používali 
i nadále staré české povely.89 Ministerstvo národní obrany proto vydávalo ku pomoci tzv. 
diferenciální slovníčky, např. slovensko-český (časť a), česko-slovenský (časť b) nebo 
slovník povelov a signálov (časť c).

Čatloš již 21. března 1939 nařídil pro vnitřní chod ministerstva národní obrany a krajin-
ského vojenského velitelství předložit vzory razítek potřebných pro vyřizování úředních 
spisů, aby mohla být postupně zhotovena u některé bratislavské firmy.90 Po vydání nových 
razítek se ta nepotřebná ničila (guma se oddělila od dřeva, dřevo se uložilo pro případnou 
další potřebu a guma se komisionálně spálila). U kulatých razítek se mělo vyčkat na obec-
nou úpravu, neboť státní znak nebyl ještě určený (měl se užívat dvojramenný kříž na třech 
kopcích), a proto se přelepoval československý státní znak, aby se stal nečitelným. Gene-
rální sekretariát Hlinkovy slovenskej ľudovej strany požadoval 28. července 1939 zákrok, 
aby se přestala užívat u vojenské správy česká razítka. „Pri našom styku s jednotlivými 
útvarmi a veliteľstvami bohužiaľ sme svedkami toho, že používané sú u nich dosiaľ pečiat-
ky české ba dokonca stal sa prípad, že maly pečiatku v reči českej a slovenskej, tedy akúsi 
smiešaninu.“91 Hlavní vojenské velitelství pak předstíralo, že vlastní iniciativou zjistilo, 
že některé útvary, ústavy a úřady stále používají česká razítka, a proto nařídilo, aby je 

85 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sign. 96/199/1, 
Rozkaz č. 79/1940, čl. B-468, Vyradenie kníh z voj.knižníc.
86 Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 17, s. 279, Čistíme vojenské knižnice.
87 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/1,  
Rozkaz č. 60/1940, čl. B-328, Doplňovanie knižníc a zákaz prístupu agentov s knihami do kasární.
88 Vecný vestník ministerstva národnej obrany, 1940, roč. 2, č. 1, čl. 9, Príloha z 10. januára 1940, Vojenské  
názvoslovie predpisov.
89 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/1, 
Rozkaz č. 25/1940, čl. C-121, Vojenské názvoslovie predpisov, nariadenie.
90 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany - Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 20/1939, čl. II, 
Razítka – objednávka.
91 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 25, č.j. 204.507.
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do 15. srpna 1939 opravily,92 resp. aby si vojenské instituce obstaraly do 31. srpna 1939 
všechna slovenská razítka, a to i ta, která se používají pro vnitřní potřebu.93

Pplk. gšt. Štefan Jurech jako velitel 2. divize však koncem roku 1939 zjistil, že mnohé 
útvary dosud nemají opravené záhlavní nebo prezentační razítka, rovněž razítka ozna-
čující tajnost, důvěrnost nejsou dosud poslovenštěné. Nařídil nápravu.94 „Úpravu,  ako 
´Delostrelecký´ apod. bolo už možné previesť vo vlastn.[ej] režii a orgán, u ktorého takéto 
zmeny potrebujú zvláštného rozkazu, si tým nerobí dobré meno“, dodával velitel dělostře-
leckého pluku 153 pplk. del. Ladislav Požeský.95 Na tomto místě musíme poznamenat, že 
v průběhu roku 1939 se dosud objednával tisk potřebných tiskopisů (jednacích protokolů, 
rejstříků, inventářů, zápisníků, evidenčních listů, záznamních listů apod.) u vojenské tis-
kárny v Brně.96 K tomu docházelo i v roce 1940: „Ministerstvo národnej obrany objednalo 
a objednáva ešte stále väčšinu tlačív z Protektorátu od ministerstva vnútra v Prahe /býv. 
tiskáreň MNO./. Tieto tlačivá sú všetky s českým textom. Preto všetky tlačivá s českým 
textom, ktoré sú v zásobe u útvarov musia byť používané pre vnútornú služobnú potrebu 
až do úplného spotrebovania. Konceptné hárky s českým textom používajte k takým úče-
lom k akým sa používat dajú […] Ak sa konceptné hárky nedajú textove upraviť, použite 
ich ako makulárneho papieru, prípadne ich spracujte na poznámkové bločky.“97

Závěr

Tiso se v armádě prosadil heslem: „Verní sebe svorne napred“, Tuku považovali za „jed-
ného z prvých priekopníkov myšlienky slovenskej armády“ a Čatloš si vysloužil nálepku 

„tvorca a organizátor samostatnej slovenskej armády“. Postoj slovenských důstojníků k no-
vému režimu však byl nejasný, neboť byli dosud vychováváni v duchu československé orien-
tace, kam zapadal i Štefánik. Musíme si ovšem uvědomit, že v počátcích slovenské armády 
něco jako vlastní slovenský důstojnický sbor neexistovalo, nemohla tak být řeč o jednotné 
tradici a semknutosti, neboť chyběl dostatečně dlouhý a cílevědomý společný mírový vý-
cvik ve slovenském duchu. Bylo nutné Štefánika s jeho tradicí československého legioná-
ře, bojovníka za československou myšlenku, kterou rozvíjel „starý“ režim, zakomponovat 
do prostředí, které vzývalo německého spojence. Okleštěný, „poslovenštěný“ Štefánik tak 
mohl zůstat v pozici uvědomělého patriota, prvního slovenského generála, zkušeného di-
plomata a letce (proto si letecký pluk po jistou dobu podržel historický název s jeho jmé-

92 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 99, č.j. 105.979.
93 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/24, 
Dôverný rozkaz č. 38/1939, čl. B-185, Zrušenie českých pečiatok. - V případě dělostřeleckého pluku 1 vydal jeho 
velitel mjr. del. Mirko Vesel bateriím a oddílům prezentační a záhlavní razítka již 1. července. VHA Bratislava, f. 
Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, Delostrelecký pluk 1, Denný rozkaz č. 39/1939, čl. 6, Razítka prezentačné 
a záhlavné – vydanie bateriám.
94 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/24, 
Dôverný rozkaz č. 73/1939, čl. C-339, Vybavovanie čistopisov - závady.
95 VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, Delostrelecký pluk 153, Denný rozkaz č. 75/1939, 
čl. 8, Pečiatky - zhotovenie. Hledaly se však i úspory, stížnosti směřovaly na železniční stanice, že neodbavují 
vojenské nákladní listy s českým textem: „Nakoľko vojenské útvary majú na sklade zásoby starých vojenských 
nákladných listov s českým textom, povoluje Riaditeľstvo slovenských štátnych železníc v Bratislave […] aby tieto 
z  úsporných dôvodov až do vyčerpania zásob mohly byť pre vojenské zásielky používané.“ VHA Bratislava, f. 
Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/1, Rozkaz č. 26/1940, čl. 
B-131, Vojenské nákladné listy s českým textom - používanie.
96 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939-– 1940, šk. 95, č.j. 104.601.
97 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, Rozkaz č. 
132/1940, čl. B-664, Skartovanie a odpredaj starého spisového materiálu určeného k vyradeniu.
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nem). Čatlošovi se však přesto nepodařilo prosadit, aby byl pro Štefánika vyhrazen čestný 
titul „bohatier“.98 Tlak Němců se soustředil na bývalé legionáře mezi důstojníky slovenské 
armády, nikdy legionářskou otázku nepustili ze zřetele, v hodnocení kvality každého slo-
venského důstojníka se jeho legionářská minulost připomínala. Čatloš se vůči legionářské 
minulosti jednou provždy vymezil: „Náš zahraničný odboj za svetovej vojny má, vzhľadom 
na terajšie pomery, nepriaznivú formálnu príchuť. V podstate slovenskí legionári bojovali 
za slobodu národa […] Ale  legionári,  žiaľbohu museli bojovať na strane  tých, ktorí boli 
vo  svetovej  vojne  protivníkmi Nemecka. Hoc aj Taliani, Rusi  a  Japonci,  terajší  spojenci 
Nemecka, boli vo svetovej vojne nemeckými protivníkmi, predsa táto nepríjemná príchuť sa 
najviac konzervovala pri naších legionároch, pokiaľ ide o ich posudzovanie naším okolím. 
Napomáha  tomu slovenská neuznanlivosť a  špatný pomer česko –  slovenský, do ktorého 
slovenských  legionárov,  kedže museli  spolubojovať  s Čechmi, miešajú.“ Čatloš proto po-
žadoval spojit dohromady legionáře, dobrovolníky z let 1918/1919 a rodobrance a gardisty 

„z čias prevratových“ před 14. březnem 1939. „Dnes nesmieme už po istom časovom odstupe 
deliť podstatu oslobodeneckého boja podľa jej časových modalít, lebo každý z uvedených 
druhov národných bojovníkov žil i mrel za oslobodenie svojho slovenského národa. Či už 
to bolo kombinované s cudzou akoukoľvek pomocou, a či podľa ďalšieho vývoja politickej 
konštelácie –  samostatne,  je  vecou viac menej  formálnou,  ktorá na podstate nič nemení. 
Otázka česko – slovenská má však bezpochyby politicky neprijateľný zvuk a preto ju treba 
týchto predpokladov eliminovať úplne […] lebo neide tu o legionárov česko – slovenských, 
ktorým násilne imputovala tento spoločný názov doba a násilnosť ľudská, ale ide výlučne 
o legionárov, ktorí bojovali v légiách vyslovene za svoj slovenský národ.“99

Ono to vše však souviselo i s procesem, který se prolínal s procesem „poslovenšťování“. 
Pokud si dovolíme zkratku, šlo o proces „poněmčování“ slovenské armády, což nelze vy-
kládat tak, že slovenská armáda vrůstala do armády německé. Jde nám spíše o to, jak pro-
ces zbavování se československého „nánosu“ šel ruku v ruce s německým vlivem. Základ 
nalezneme v ochranné smlouvě, která slovenskou stranu zavázala organizovat slovenskou 
armádu v úzké shodě s německou brannou mocí. Slovenští vojenští gážisté se učili německy, 
němečtí dohlížitelé mapovali situaci ve slovenských jednotkách různých zbraní a služeb, 
přebíraly se německé předpisy, do slovenských jednotek vstupovali němečtí instruktoři, slo-
venští vojáci se účastnili kursů a stáží u německých jednotek, nemluvě o přizpůsobování or-
ganizační struktury slovenské armády té německé. Nemůžeme vynechat i vnější znaky: kde 
se asi nacházel vzor pro slovenský „parádní“ vojenský krok, kde se asi našla inspirace pro 
slovenskou vojenskou vlajku a velitelské a hodnostní praporky na vojenských automobilech? 
Nemluvě o tom, že musel být kvůli přítomnosti Němců urychlen přechod k jízdě vpravo na 
veřejných cestách, stejně jako tomu bylo v okupovaných českých zemích.100

Naznačili jsme hlavní, ale jen některé črty poslovenšťování slovenské armády v prvním 
roce její existence. Opětovně zdůrazňujeme, že nešlo o jednorázový akt, jako nešlo o jedno-
rázový akt vzniku slovenské armády samotné, ale o proces prolínající se s vlivem dominující 
armády německé. Navíc slovenská armáda přijímala prvky, které svým způsobem tak úplně 
nezapadají do procesu poslovenšťování, jak jsme ho nastínili, neboť se zaváděním někte-

98 PEJS, Oldřich. Jozef Tiso jako hlava státu a nejvyšší vojenský velitel (od předsedy vlády k prezidentovi). In 
Vojenská história, 2018, roč. 22, č. 2, s. 28.
99 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 153, č.j. 217.377.
100 Oběžník ministerstva vnitra v Bratislavě z 17. března 1939: „Opatrením Stáleho výboru zo dňa 10. novembra 
1938 č. 270 Sb.z. a  n. bola zavedená dňom 1. mája 1939 jazda v  pravo. Zmenené pomery vyžadujú si, aby 
opatrenie toto bolo prevedené hneď. Ministerstvo vnútra Slovenského štátu nariaďuje preto, že toto opatrenie 
Stáleho výboru vstupuje do platnosti dňom 18. marca 1939.“ VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 
1939 – 1940, šk. 90, č.j. 100.058.
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rých znaků se musejí potýkat i jiné armády, pokud existují jako samostatný celek a chtějí se 
odlišit od ostatních armád, zejména pokud jde o symboliku.101 Máme na mysli např. podo-
bu vojenské přísahy, hodnosti, stejnokroje, vojenská vyznamenání (řády a medaile), vojen-
ské odznaky, ale také organizační prvky samotné výstavby armády. Ne všechno šlo podle 
Čatlošových představ, neuspěl např. s označením některých hodností, nebo se zavedením 
velitelského stupně pod názvem „vojvodstvo“.102 Pplk. let. Ján Ambruš jeho snahu glosoval 
slovy: „Ministr Čatloš snaží se i v názvosloví zavádět výrazy odchylné od vžitých výrazů 
československých, i když odpovídající duchu slovenského jazyka. Každý výraz, který je pů-
vodu ruského nebo polského a odchylný od českého, je mu milejší.“103

Vytvořit nové vnější znaky typické pro každou armádu nešlo ze dne na den, ústřední vo-
jenské orgány neměly ani řádně zmapováno, jak to chodí u jednotlivých útvarů, takže se po 
dlouhou dobu donášely znaky po československé armádě, především z úsporných důvodů 
až do spotřebování všech zásob, a to zejména příslušníky pracovní služby. Když si jako pří-
klad vezmeme symboly, stavovské odznaky, odborně vojenské a výkonnostní oznaky apod., 
měly být dnem 10. dubna 1940 bezpodmínečně odloženy všechny československé odzna-
ky, jako odznaky VŠV, VJŠ, letecké a balonové, odznaky PÚV, střelecké a mířičské apod. 
Postupně mělo dojít k jejich výměně za slovenské, jako se dělo u leteckých odznaků zave-
dených v lednu 1940. Ministerstvo národní obrany navíc zjistilo, že na opascích mužstva 
a na vycházkových opascích vojenských gážistů zůstal československý státní znak, takže 
gážisté si svou výstroj měli upravit sami, u mužstva výměnu přezky (pracky) zajišťovala in-
tendance.104 V srpnu 1940 následoval u mužstva (i u délesloužících a aspirantů) úplný zákaz 

„pri nosení vlastnej rovnošaty nosenie opasku (pracky) s bývalým čsl. znakom“.105 Slovenská 
armáda sice vytvářela odznaky zcela nové,106 ale pro hodnotově obdobné s československou 
armádou se jako vzory používaly staré československé odznaky, nebo se typologicky a vý-

101 K  tomu srov. PURDEK, Imrich. Vojenská symbolika prvej Slovenskej republiky v  rokoch 1939 – 1945 
v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie. In Vojenská história, 2013, roč. 17, č. 1, s. 119-163.
102 Až nápadně působí, takže nemůže jít o  shodu náhod, když uvažovaný název “vojvodstvo“ se změní na  

„hlavné vojenské veliteľstvo“ podle německého vzoru při Čatlošově návštěvě Berlína v rámci vládní slovenské 
delegace v dubnu 1939, odkud dával telefonické pokyny k návrhu prozatímní organizační struktury slovenské 
armády.
103 CHYTKA V. Stanislav – VALIŠ, Zdeněk. Generálplukovník Ján Ambruš. In Vojenská história, 2003, roč.  
7, č. 1, s. 107.
104 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/1,  
Rozkaz č. 35/1940, čl. B-175, Odznaky čsl.pôvodu - odloženie. Výměna se prováděla na přímý rozkaz Čatloše i na 
koších šavlí důstojníků a rotmistrů. Tu zajišťovali zbrojíři útvarů naletováním nového štítku na místo starého 
s československým státním znakem. VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 

– 1945), šk. 96, sign. 96/199/1, Rozkaz č. 96/1940, čl. B-645, Šable pre dôstojníkov – opatrenie so slovenským 
štátnym znakom.
105 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sign.  
96/199/1, Rozkaz č. 80/1940, čl. C-475, Nosenie opaskov s čsl.znakom - zákaz.
106 Pro příslušníky německé národnosti zařazené do německých oddílů slovenské armády se zavedl  
na límci (golieri) blůz a plášťů zvláštní odznak ve formě malého plechového štítku s hákovým křížem, žlutý 
pro důstojníky a  bílý pro rotmistry a  mužstvo. VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 – Veliteľstvo divíznej 
oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sign. 96/199/1, Rozkaz č. 75/1940, čl. B-444, Príslušníci nem.národnej skupiny 
v jednotkách slov. armády-golierové odznaky. K snadnému rozeznání vojenských duchovních byl pro ně nově 
předepsán stavovský odznak v  podobě křížku. VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej 
oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, Rozkaz č. 141/1940, čl. B-733, Odznaky pre vojenských duchovných. 
Pro horské pěší útvary se zase zavedl odznak protěž (plesnivec) buď z bílého alpakového plechu nebo žlutého 
tombakového plechu. VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, 
sign. 9/42, Rozkaz č. 170/1940, čl. B-931, Plesnivec, odznak pre horské útvary-zavedenie-oznámenie. Nechyběl 
ani nový odznak pro příslušníky čestné stráže prezidenta republiky, pro důstojníky pozlacený, pro rotmistry 
a mužstvo poniklovaný, který se nosil na límci. Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 11, s. 188.
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tvarně blížily těmto odznakům, nebo byly typologicky zcela převzaty. „Lvíček“ na čepicích 
(čiapkach) byl ihned po 14. březnu 1939 nahrazen slovenskou trikolorou, nebo náhradami 
nepředepsaného typu či tvaru. V červnu 1939 se k útvarům dostaly nové zlaté a stříbrné 
odznaky (orlice) na čepice vojenských gážistů a měla být zahájena výroba odznaků na polní 
čepice mužstva. „Až do toho času nosí sa na čiapkách slov.[enská] trikolóra a žiaden iný od-
znak, tak ako dosial.“107 Přísně se zakázalo nošení jiných, nepředepsaných a ledabyle přiši-
tých odznaků, „nie je prípustné nosenie odznakov iného tvaru“.108 Plk. gšt. Augustín Malár 
jako velitel. 3. divize byl nucen v listopadu 1939 zakročit proti nošení slovenské trikolóry: 

„Zistil som, že mužstvo ešte ani do dnešného dňa nemá predpísané odznaky na čiapkách, ale 
nosí trikolóry /: ide hlavne o vlastné čiapky :/. Poučte dôrazne všetky dozorčie orgány, ktoré 
kontrolujú vychádzku mužstva, aby túto závadu kontrolovaly a na mieste odstránily.“109 Na 
úplný závěr uvádíme, že zabývat se běžným vojenským životem v jednotkách slovenské 
armády, zvláště bezprostředně nebo krátce po jejím vzniku, přináší neotřelý pohled na ar-
mádu jako takovou, což proces jejího poslovenšťování v konkrétních podmínkách každého 
jednotlivého útvaru, úřadu nebo ústavu naplňuje beze zbytku. Sapienti sat: chce to prostě 
ukázat, jak se teorie projevuje v praxi. Vojenské historiky zde čeká ještě docela dost práce. 
Na několik záchytných bodů jsme upozornili.

O. PEJS: ZU FORMEN DER SLOWAKISIERUNG IN DER SLOWAKISCHEN 
ARMEE (1939 – 1940)

Die slowakische Armee entstand im März 1939 aus den organisatorischen Grundlagen 
der in der Slowakei stationierten Verbände der tschechoslowakischen Armee. Sie musste 
einen Prozess der „Slowakisierung“ durchlaufen, um die Merkmale einer Armee zu erfül-
len, die von ihrer Vorgängerin unabhängig ist. Sie bemühte sich um ihre eigene militärische 
Tradition, um ihre eigenen militärischen Vorschriften, Dienstgrade und Befehle und passte 
ihre äußeren und inneren Merkmale an die neue Ordnung an. Sie setzte sich mit der Le-
gionärsvergangenheit ihrer Angehörigen auseinander, was auch mit der „Slowakisierung“ 
der Botschaft des Generals in französischer Uniform und Mitbegründers des modernen 
tschechoslowakischen Staates M. R. Štefánik zusammenhing. Die Überreste ihrer Vor-
gängerin blieben lange bestehen, denn es gelang ihr nie ganz, einen markanten Bruch mit 
der vorangegangenen Militärperiode zu vollziehen, weder im Personal des Offiziers- und 
Feldwebelkorps noch in der materiellen Ausstattung oder der Dislokation ihrer Einheiten. 
Einige Merkmale oder Ausdrucksformen der „alten“ Ära blieben, erhielten aber eine ande-
re Nuance. Der Prozess der „Slowakisierung“ wurde jedoch von einem Prozess begleitet, 
der als „Germanisierung“ der slowakischen Armee bezeichnet werden kann, was sich aus 

107 VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, Delostrelecký pluk 1, Denný rozkaz č. 64/1939, čl.  
7, Podd.dištinkcie a odznaky na poľné čiapky.
108 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 95, sign. 95/198/1,  
Rozkaz č. 63/1939, čl. B-443, Odznaky na poľné čiapky-vydanie. Plk. gšt. Štefan Jurech jako velitel 2. divize musel 
ještě v září 1940 zakročit proti nošení odznaků nepředepsaného tvaru na čepici: „Zakazujem nosenie odznakov 
nepredpísaného tvaru […] a nariaďujem nosiť na čiapkách len odznaky slovenské predpísané […] Tiež voj.[enské] 
zátišia útvarov len takéto odznaky môžu predávať. Keď majú ešte  na sklade odznaky nepredpísané, ihneď tieto 
zničia.“ (Nepředepsaný tvar – renesanční, předepsaný tvar – gotický – pozn. O. P.). VHA Bratislava, f. Vyššie 
veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/1, Rozkaz č. 75/1940, čl. C-427, 
Udržovanie poriadku a čistoty na izbách mužstva, v kuchyniach, nosenie predpísaných odznakov na čiapkách – 
nariadenie.
109 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 6, sign. 6/19,  Dôverný  
rozkaz č. 108/1939, čl. C-403, Odznaky na čiapkach mužstva – závady.
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einem Schutzvertrag ergab, in dem sich die Slowakei verpflichtete, ihre eigene Armee im 
engen Einvernehmen mit der deutschen Wehrmacht zu organisieren. 

Der Autor beschäftigt sich daher mit der Transformation der Botschaft des tschechoslo-
wakischen Legionärs M. R. Štefánik und dessen Einbindung in ein Umfeld, in dem der 
Einfluss des deutschen Verbündeten in vielen Bereichen dominiert. Er weist auf Ressour-
cen hin, die bei der Suche nach einer neuen slowakischen Militärtradition genutzt werden 
können. Er stellt fest, wie militärische Fahnen und Standarten, Chroniken, die Benennung 
von militärischen Objekten und deren Ausschmückung, Bibliotheken, Lieder, Fragen der 
slowakischen Schriftsprache im Zusammenhang mit der militärischen Nomenklatur oder 
Fragen der Aktenagenda behandelt wurden. Schließlich werden auch andere Bereiche des 
militärischen Lebens in der slowakischen Armee genannt, die einer fachlichen Behandlung 
bedürfen.
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VISIT OF THE SLOVAK MILITARY DELEGATION TO RO-
MANIA (FEBRUARY - MARCH 1942) 
ON THE BACKGROUND OF ATTEMPTS TO RENEW 
THE LITTLE ENTENTE  

IGOR BAKA

BAKA, I.: Visit of the Slovak military delegation to Romania (February - March 1942) on the 
background of attempts to renew the Little Entente. Vojenská história, 1, 26, 2022, pp 56-78, 
Bratislava.
The author of the reviewed study deals with the reconstruction of the broader context and the 
course of the visit of the Slovak military delegation to Romania at the turn of February and 
March 1942.  He points to the fact that a trilateral regional cooperation between Romania, 
Slovakia and Croatia began to form, from the summer of 1941, aimed at countering Hungar-
ian revisionism and reclaiming the territories these states had lost to Hungary. However, its 
scope and forms were limited by their alliance with the Nazi Germany, which, among other 
things, led the three countries to outwardly refuse to associate their initiative with the idea of 
reviving the pre-war Little Entente. From this point of view, according to the author, the re-
ciprocal visits of military delegations, taking place in February and March 1942, represented 
a culmination. However, the author’s main attention is paid to the visit of the Slovak military 
delegation led by General J. Turanec to Romania, taking place from 28 February to 6 March 
1942, which was met with extraordinary attention both from the Romanian leadership and 
the Romanian press.
Keywords: Slovakia, World War 2, Slovak-Romanian-Croatian cooperation, military dele-
gation to Romania, February-March 1942, attempts to revive the Little Entente.

 
The topic of individual aspects of the Romanian-Slovak relations during the years of the 

World War 2 has already been partially dealt with in Slovak historiography.1 However, their 
specifics in the military sphere are only discussed by a single older study by a Romanian 
historian.2 The current paper does not aspire to fill this gap. Its goal is to reconstruct the de-
velopment as well as the broader context of the Slovak military delegation visit to Romania 
at the turn of February and March 1942.

The Romanian-Slovak relations during World War 2 were determined by their alliance 
with Nazi Germany. However, the Slovak government perceived Romania as one of its clos-
est allies also because of the importance it attached to the Hungarian cause. Romania was 
willing to align its own anti-Hungarian policy, strongly determined by the loss of the north-
ern part of Transylvania by the decision of the Second Vienna Arbitration in the summer of 
1940, with the Slovak needs.  Relations between the two countries intensified after Romania 
renounced its neutrality in the summer of 1940 (as a result of German victories in the West, 
but especially the loss of a part of its territory at the expense of the USSR, Hungary and 
Bulgaria), and after the rise of the Ion Antonescu dictatorship in September 1940, switched 
fully to the German camp.  In November 1940, both countries joined the Tripartite Pact 
and in June 1941 entered the war on the USSR in an attempt to win Germany’s favour in 

1 BAUEROVÁ, Jana. Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939-1944. [Slovakia and Romania in 1939-1944.] Trnava-
Kraków 2014.
2 OTU, Petre. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov (1939-1944). [Aspects of Romanian-Slovak 
Military Relationships (1939-1944).] In Vojenská história, year 3, 1999, issue 3, p. 20-29.
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the anticipated post-war rearrangement of the New Europe. At the same time, the leaders of 
both states naively relied on the German promises to build a new order based on a fair eth-
nic principle.  They did not know this was just a propaganda tool to commit their satellites, 
which was meant to cover up their real ideas about the racial reconstruction and German-
isation of European space. The Romanians were affirmed about this by the fact that they 
regained Bessarabia and Northern Bukovina after the retreat of the Red Army.  From the 
summer of 1941, trilateral regional cooperation began to form between Romania, Slovakia 
and Croatia, which originated in the spring of 1941 on the ruins of the defeated Yugoslavia.   
It was aimed against Hungarian revisionism and at restoring the territories these states had 
lost to it.3   A common platform should have been created for the protection of common 
interests and for mutual rapprochement, first on the basis of a cultural agreement only, as 
there was a fear of the German reaction on the Slovak side.4  

Although the states involved outwardly refused to link their initiative to the idea of re-
newing the inter-war grouping of the Little Entente5, by the autumn of 1941 Italy was al-
ready protesting against the renewal of its spirit. They were against the empowerment of 
Croatia, they considered as their own sphere of interest. They were also concerned about 
the possibility of Hungary losing its power. Shortly thereafter, Hungary itself also started 
protesting.6 The spreading information about secret negotiations between Romania, Croatia 
and Slovakia on territorial claims against Hungary and the Romanian declarations about 
the formation of a unity of action to protect common interests (interpreted to the German 
envoy in Romania) were of course also worrying the German side. Although Germany did 

3 The issue of trilateral cooperation between Romania, Croatia and Slovakia during the World War 2 has already 
 been the subject of several studies. They rely mainly on Slovak and Romanian diplomatic correspondence, 
and to a lesser extent also on German sources.   However, a more comprehensive treatment of this issue is not 
yet available. See e.g.  BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref.; LIPTÁK, Ľubomír. 
Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. [Hungary in Slovak politics during the Second World 
War.] In Príspevky k dejinám fašizmu v Československu a v Maďarsku. [Contributions to the History of Fascism 
in Czechoslovakia and Hungary.] Bratislava 1969, p. 189-283; Idem. Pokus o obnovu Malej dohody za druhej 
svetovej vojny. [An Attempt to Revive the Little Entente during the Second World War.] In 2 217 dní. Slovensko 
v čase druhej svetovej  vojny. [2217 Days. Slovakia during the World War 2.]  Bratislava 2011, p. 17-21; ANGHEL, 
Florin. O alternativă de colaborare ȋn interiorul Axei. Spre o nouă Mică Înțelegere 1941-1944. In Revista istorică 
II, No. 3-4, 1996, p 233-257;   Idem. Romanian-Croatian forgotten Alliance. New Axis Borderlands in the 
Balkans 1941-1944. In Historical Yearbook, Volume X, 2013, p. 16-27; TEJCHMAN, Miroslav. Attempts to Form 
Antirevisionist Alliances inside the Axis: Croatian, Slovak and Romanian Collaboration against Hungary (1941-
1943). In West Bohemian Historical Review, 2012, y. 2, vol. 2, p. 147-158;  Idem. Slovensko-rumunsko-chorvatská 
spolupráce v  letech druhé světové války a  Maďarsko. [Slovak-Romanian-Croatian Cooperation during the 
World War 2 and Hungary.] In Slovanský přehled, 1992, y. 78, vol. 2, p. 162-164; MIHANOVIĆ, Marin. Mađarsko 
pitanje v hrvatsko-rumunjskim odnosima od 1941. do 1944. godine: pokušaj obnove Male Antante. In Časopis 
za suvremenu povijest, 2001, y. 33, vol. 2, p. 323-353; RYCHLÍK, Jan. Slovensko-chorvatské vztahy v letech 1941-
1945. [Slovak-Croatian Relations in 1941-1945.] In Slovanské historické studie, 2000, vol. 26, p. 265-283.  
4 Romania was the first to take this initiative.  Its Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister  
Mihai  Antonescu addressed the Slovak and, in August, the Croatian party as early as the beginning of July 
1941. Croatians agreed to cultural cooperation at the turn of August and September already, whereas the 
Slovak part only in the second half of October.  Antonescu immediately informed the German part about his 
initiative, assuring them that the planned cultural cooperation was not politically directed against anyone and 
did not undermine the international obligations of the parties involved.  TEJCHMAN, M. Attempts to Form 
Antirevisionist Alliances inside the Axis, ref., p. 153.  
5  A military-political alliance between 1921 and 1939 consisting of Czechoslovakia, Romania and the Kingdom 
 of Serbs, Croats and Slovenes (later Yugoslavia), which was supported by France. Its main objective was to 
maintain the post-war order in Central and South-Eastern Europe on the basis of the Treaty of Trianon. This 
included a common defence against the Hungarian revisionism.
6 LIPTÁK, Ľ. Maďarsko v slovenskej politike [Hungary in Slovak Politics], ref., p. 223.
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not object to the cultural cooperation of these states, it accepted their rapprochement with 
reservations, without expressing any support.7  This was also reflected in the statements 
made by German representatives during a meeting with representatives of Slovakia and 
Romania in Berlin in late November 1941 on the occasion of the accession of the German 
satellites to the pact against the Comintern. On this occasion, the German Foreign Minister 
Joachim von Ribbentrop openly called on the Slovak Prime Minister Vojtech Tuka to calm 
the then extremely tense Slovak-Hungarian relations, also in view of the need for unity in 
the Axis camp at the height of the fighting on the eastern front. He also drew his attention 
to the reproaches of the Hungarian leaders about the revival of the Little Entente, although 
without elaborating on the issue. In response, Tuka pledged to personally work to calm 
the Hungarian-Slovak tensions.8 The German part also asked the Romanian Deputy Prime 
Minister Mihai Antonescu, who was present, to normalise the relations with Hungary. This 
was also the spirit of Adolf Hitler’s response to his request for advice on whether or not 
Romania should agree to close co-operation with Bulgaria, Croatia and Slovakia.  The Ger-
man Leader did not answer the question directly, but cautiously warned his guest that there 
was no need to form any constitutional ties with countries of the same worldview.9   The 
German envoy in Slovakia, Hanns E. Ludin, also dealt with the rumours about the revival of 
the Little Entente in the autumn of 1941, but he did not consider them of much importance. 
On the basis of information from the press attaché of the Slovak embassy in Berlin, Rudolf 
Strieženec, he was inclined to the opinion that the initiatives were caused by Hungarian 
propaganda.10 This position was also supported a little later by the envoy’s consultant and 
propaganda advisor Anton Endrös. In a telegram to the Foreign Office on 27 October, he 
accepted that the deepening of friendly relations between Romania, Slovakia and Croatia 
was conditional on these countries adopting an analogous attitude towards Hungary. How-
ever, he believed (on behalf of the embassy) that the Slovak government did not want to 
develop these relations on the basis of the Little Entente. He therefore recommended re-
fraining from objecting to this cooperation until some anti-Hungarian activities emerged. 
Endrös submitted this opinion in the context of requesting a statement from the Foreign 
Office on the Slovak government’s request for its position on the planned trip of Prime 
Minister Tuka to Bucharest, invited by the Romanian leader Ion Antonescu.11 However, he  
did not dispel the doubts of his superiors either. This is confirmed by Ribbentrop’s own 

7 TEJCHMAN, M. Slovensko-rumunsko-chorvatská spolupráce, [Slovak-Romanian-Croatian Cooperation] ref.,  
p. 162-164; OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov (1939-1944). [Aspects of Romanian-
Slovak Military Relationships (1939-1944).],  ref., p. 23.
8 Akten zur deutschen auswärtigen politik  (ADAP) 1918-1945, Serie D (1937-1941), Band XIII. 2. Die Kriegsjahre. 
Sechster Band. Zweiter Halbband. 15. September bis 11. Dezember 1941. Göttingen 1970, doc. 500, p. 673-4, 
record of the envoy von Rintelen of 26 November 1941 about the conversation between Ribbentrop and Tuka 
of 25 November 1941. For translation of the document see NIŽŇANSKÝ, Eduard and col. (eds.). Slovensko-
nemecké  vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. 
Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941-1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang 
der Slowakischen Republik im Jahr 1945. [Slovak-German Relationships in 1941-1945 in Documents II. From the 
War on USSR until the Dissolution of the Slovak Republic in 1945.] Prešov 2011, doc. 28, p. 175-176.
9 Idem, doc. 519, p. 726-727, record of the envoy Schmidt of 3 December 1941 about the conversation between 
Hitler and Antonescu of 28 November 1941.
10 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA)  Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 633346, 
telegram from the Foreign Office for the envoy Ludin of 21 September 1944;  D 633347, Ludin’s telegram of 24 
September 1941.
11 NIŽŇANSKÝ, E. and col. (eds.).  Slovensko-nemecké  vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. [Slovak-German 
Relationships in 1941-1945 in Documents II.], ref., doc. 21, Endrös’ telegram to the Foreign Office of 27 
October 1941, p. 151-152.
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response of 1 November, in which he expressed concern that Tuka’s visit might further 
help spreading unwanted rumours. These should have been caused by the Romanian desire 
for a close connection with Slovakia and Croatia. He took into account their impact on the 
nature of Hungarian-Slovak relations, which would “probably be unnecessarily burdened 
again”. Therefore, Ludin was supposed to tell Tuka confidentially to find some friendly ex-
cuse to postpone his forthcoming journey.12     

In spite of the above, the anti-Hungarian sentiments were still escalating in Romania at 
the beginning of 1942. The country also continued its efforts to win Slovakia for its political 
line. Romania’s self-confidence was boosted due to the credit it claimed for its participation 
in the war on the USSR.  This is evidenced by the memorandum against Hungary, which 
was submitted directly in Berlin by the Romanian leader Antonescu in February 1942. Here, 
he openly complained about the reticent attitude of Berlin and Rome to the “purely intellec-
tual rapprochement” of Romania, Croatia and Slovakia, as opposed to their constant retreat-
ing towards Hungary.13  On the contrary, Slovakia’s position was more restrained in view of 
the protection treaty and Slovakia’s resulting dependence on Germany.  Hungary’s more ac-
commodating policy on the minority issue has also contributed to this. This stemmed from 
the desire to undermine the Romanian-Slovak alliance at a time of rising open revisionist 
attacks by Bucharest against Hungary.14  

The Slovak approach did not change in the following period, despite Romanian proposals 
for regional cooperation of the three states aimed at the forthcoming peace negotiations af-
ter the victorious war against the USSR. The Slovaks were willing to openly develop their 
cooperation only in the field of mutual promotion, cultural and sports exchange. There has 
been some coordination in the field of propaganda, but also in the exchange of confidential 
and secret information. Cooperation developed between Slovak and Romanian military in-
telligence officers, who provided each other with information about the Hungarian army.15 
However, the Slovak side did not completely lose sight of possible mutual military support 
against Hungary either. This eventuality was gradually revived by growing fears of the 
progressive weakening of Germany, which would no longer be able to guarantee the Slo-
vak borders as a result of its frontline defeats. At the same time, in early September 1943, 
the Slovaks received a promise of military aid from Romania in the event of Hungarian 
intervention.16 Nevertheless, the Croatian regime was much more willing to develop trilat-
eral cooperation. However, due to its growing instability, it was not a serious partner for 
any kind of cooperation,17 even though the Slovak party developed a lively representative 

12 Ludin was also informed that the Foreign Office had taken a  similar stance on the Croatian Foreign 
Minister’s invitation to Romania. ADAP 1918-1945, Serie D (1937-1941), Band XIII. 2. Die Kriegsjahre. Sechster 
Band. Zweiter Halbband, ref., doc. 439, Ribbentrop’s telegram of 1 November 1941, p. 592-593.
13 LIPTÁK, Ľ. Maďarsko v slovenskej politike [Hungary in Slovak Politics], ref., p. 224-225.
14 For more detail see BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref., p. 105-107; SPIŠIAK,  
J. Spomienky z  Budapešti 1939-1944. [Memories from Budapest 1939-1944.] Bratislava 2010, p. 266-267; 
LIPTÁK, Ľ. Maďarsko v slovenskej politike [Hungary in Slovak Politics], ref., p. 226.
15 OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov [Aspects of the Romanian-Slovak Military  
Relations], ref., p. 25.
16 LIPTÁK, Ľ. Maďarsko v slovenskej politike [Hungary in Slovak Politics], ref., p. 240.
17 For more detail see BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref.; TEJCHMAN, M. 
Slovensko-rumunsko-chorvatská spolupráce [Slovak-Romanian-Croatian Cooperation], ref., p. 158-170; PEJS, 
Oldřich. Návštěva chorvatského maršála Slavko Kvaternika na Slovensku v roce 1942 a  její politické pozadí. 
[Visit of the Croatian Marshall Slavko Kvaternik in Slovakia in 1942 and its Political Background.] In Vojenská 
história, year 19, 2015, vol 1, p. 40-59.
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relations with its representatives both at the party and military level as early as in 1942.18       
Nevertheless, in the following period the Hungarian part continued to threaten the Ger-

mans with the renewal of the Little Entente.  This is also confirmed by a memorandum from 
the Hungarian envoy in Berlin to the Foreign Office at the end of January 1943. It states 
that “after a temporarily relative ceasefire, Romanian propaganda has come to life again in 
Slovakia.” This was supposed to be manifested during cultural events in the media, where 

“the fateful communion of the Romanian and Slovak peoples is emphasised everywhere - by 
allusions to their present situation.” According to the envoy, the propaganda concentrated 
on highlighting the parallels between the fate and goals of the Romanian and Slovak peo-
ples and their cultural, religious and ultimately political struggle against “foreign tyranny”. 
There was also an accusation of harsh propaganda attacks on Hungary. The envoy linked 
the revival of plans for the creation of the Little Entente in Slovakia to the unfavourable 
military situation on the Eastern Front as a result of the defeat at Stalingrad.19 The German 
envoy Ludin, however, dismissed these suspicions at the end of February 1943. Relations 
between Romania, Slovakia and Croatia, on the other hand, have not changed in any way.20  
He held the same opinions even in the following period, although he admitted the growth of 
anti-Hungarian attitudes in Slovak society as well as among government politicians, which, 
however, according to his own words, he immediately intervened against.21        

                                                                   
                                                                 ***
The Romanian-Slovak rapprochement was also manifested by the attempts at cooperation 

in the military sphere. However, in view of the attitude of Nazi Germany, these were limited 
mainly to outward courtesies intended to demonstrate the Romanian-Slovak alliance forti-
fied by the common struggle on the Eastern Front.  From this point of view, the culminating 
phase of the rapprochement between the two armies was the reciprocal exchange of visits by 
military delegations in February and March 1942.           

This was preceded by an invitation from the Minister of National Defence, 1st Class Gen. 
Ferdinand Čatloš to 3-4 Romanian officers who were to attend the graduation ceremony 
of the first Military College graduates on 14 February 1942.  A four-member delegation 
of Romanian officers headed by Div. Gen. Mihail Racoviţă,22 arrived in Bratislava on the 
eve of the ceremony on 13 February. They also brought Romanian military decorations 
for 16 Slovak officers with them.23  On the second day, during a festive event held at the 

18 Cooperation in the military field was manifested in a representative form, but also by Slovak supplies of 
surplus weapons for fighting with the partisans (with German consent) and equipment. For more detail see 
PEJS, O. Návštěva chorvatského maršála Slavko Kvaternika [Visit of the Croatian Marshall Slavko Kvaternik], 
ref., p. 40-59; Idem: Návštěva chorvatského generála Vilko Begiće na Slovensku v  roce 1942 a  její vojenské 
pozadí. [Visit of the Croatian General Vilko Begić in Slovakia in 1942 and its Military Background.] In Vojenská  
história, 2016, year 20, vol. 2, p. 86-109.  
19 PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 633349, record of a complaint from a Hungarian envoy  
in Berlin of 27 January 1943, Woermann’s record of 28 January 1943.
20 PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 633375, response of the German Embassy in Slovakia to  
the Hungarian complaint for the Foreign Office of 27 February 1943.
21 PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 633377, Ludin’s telegram for the Foreign Office of 16  
August 1943.
22 Ioan Mihail Racoviţă  (1889-1954).
23 They were addressed to the highest representatives of the Slovak Army, headed by the Minister of National  
Defence, 1st Class Gen. Ferdinand Čatloš. The Slovak part received them during a ceremony at the Romanian 
Embassy on the evening of 13 February. Slovák, 15 February 1942, p. 3, Romanian decorations for Slovak 
officers.   
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Military Academy in Bratislava, the Romanian delegation met the Minister of National 
Defence, 2nd Class Gen. Čatloš and President Jozef Tiso, who reciprocally presented 
them with high Slovak military decorations. Tiso stressed the alliance of the Slovak and 
Romanian armies in the fight against Bolshevism and for New Europe.24 At the same time, 
the Slovák newspaper published a large article devoted to the Romanian army, which 
highlighted its modernisation efforts carried out thanks to the presence of German advisers. 
In addition to the importance of the German-Romanian alliance for the development of the 
Romanian army, the Slovak also stressed the contribution of the Romanian leader Marshal 
Antonescu himself.25   In the following days, the Romanian delegation also visited a number 
of military institutions and services. The visit, however, was not just a matter of courtesy, 
as evidenced by the fact that it resulted in an agreement on the reciprocal exchange of 
several officers for internships with Slovak and Romanian units, as well as students of the 
Higher Military Schools of both armies. The aim was, among other things, to teach these 
selected officers the Romanian or Slovak language, which was a prerequisite for various 
forms of further cooperation. These agreements were more or less implemented in the later 
period.26 The agreement on the appointment of a Romanian military attaché exclusively 
for Slovakia was also important for the development of future cooperation in the field of 
intelligence (considering the possibility of exchanging information on Hungary). Until then, 
his responsibilities were held by the military attaché in Budapest. This function was held in 
Bratislava by Lt.Col. Constantin Ştefănescu from 1 June 1942. He thus became the fourth 
military attaché of a foreign state, who was based directly in the capital of Slovakia at 
that time.27 This was an important agreement for the Romanians, as Slovakia had a strong 
information service in the Hungarian territory.28

24 Gen. Mihail Racoviţă received the highest Slovak military decoration, the 1st Class Slovak Military Victory 
Cross with a Star and Lt.Col. Aurel Balabán from the Romanian Ministry of National Defence received the 3rd 
Class Slovak Military Victory Cross. The other two members of the delegation, professors of the Romanian 
Military College, Maj. George Georgescu and Gen. Staff Maj. Emanoil Albeán were awarded the 3rd Degree 
Heroism Medal. Slovák, 15 February 1942, Vyradili prvých absolventov Vysokej vojennej školy [The First 
Graduates of the Higher Military School cut out], p. 2.
25 Slovák, 15 February 1942, p. 1, Dnešná rumunská armáda [Contemporary Romanian Army].
26 Four students of the 1st year of the General Staff Department of the Higher Military School were sent from 
Slovakia to Romania in January 1944 by a decree of the Ministry of Defence of 24 December 1943. Their arrival 
was initiated in October 1943 by the Romanian part, as several Romanian officers were already studying in Slovakia 
at that time.  Officers of different types of weapons were selected: Squad. Leader Július Trnka, Infantry Centurion 
Ján Beláž, Gunnery Centurion Koloman Bielek, Communications Lieutenant Július Kaša. Delegating at least one 
student from Slovakia was recommended in late October also by the then Slovak military attaché in Bucharest, 
General Staff Lt. Col. Jozef Parčan. According to him, these persons could have acted as liaison officers in the 
Romanian army intensively preparing for the war with Hungary.  The Military History Archive (VHA) Bratislava, 
f. 53, sig. 53/43-88/3/9, Sending the cadets of 1st year of the Higher Military School to Romania; sig. 53/43-88/3/9, 
report of the Slovak military attaché in Bucharest for the Chief of Staff of the Ministry of National Defence of 25 
October 1943. Two Romanian officers (Captain and General Staff Mayor) appointed for a year’s internship with 
the Slovak army had been stationed there since August 1943.  Reciprocally, two officers of the Slovak Army also 
left for Romania in March 1944: Gunnery Centurion Boris Horváth and Cavalry Centurion Martin Kučera. The 
cooperation between the Romanian and Slovak armies ended in August 1944, when a coup d’état took place in 
Romania as a result of the arrival of the Red Army. VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/43-88/3/3, Stáž rumunských 
dôstojníkov na Slovensku – odpoveď [Internship of the Romanian Officers in Slovakia – Response].  
27 In addition to him, the military attachés of Germany (Gen. Staff Colonel Heinrich Becker), Hungary (Gen. 
Staff Colonel Kálmán Kéri) and Croatia (Mayor Ante Krpan) were directly stationed here. VHA Bratislava, f. 53, 
sig. 53/42-88/1/14, List of Military Attachés accredited in Bratislava.
28 OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov [Aspects of the Romanian-Slovak Military 
Relations], ref., p. 25.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

62 63

For the Slovaks, the Romanian information about the situation on the Eastern Front was 
very important, as well as their findings about the Hungarian army.29 That is why it is sur-
prising that it took several more months for the Slovak MNO to reciprocate the office of the 
Slovak military attaché in Bucharest. This function continued to be formally performed by 
the Slovak military attaché in Budapest, General Staff Col. Štefan Jurech, who also had ac-
creditation for Romania. He was awarded Agrément as a military diplomatic representative 
of Slovakia by the government in Bucharest back in March 1941.30  However, Jurech had 
already been serving as commander of the air force in Trenčín since May 1942, and from 
the end of September 1942 he commanded the Slovak Fast Division on the Eastern Front.  
The inactivity of the Ministry of National Defence (MND) on this issue was initially caused 
by the efforts to reserve the post of military attaché in Romania for General Staff Col. Emil 
Novotný, who had already served in this capacity in 1940. According to the MND report to 
the Slovak embassy in Romania of 6 October 1942, they were only waiting for his November 
return from the Eastern Front. Allegedly, the embassy had justified the delay in the request 
for accreditation of the Slovak military attaché by the lack of available officers so far. Colo-
nel Novotný eventually returned from the Front in the second half of December, but did not 
go to Bucharest in spite of the aforementioned.31 On 1 May 1943, this office was taken over 
by General Staff Mayor Jozef Parčan (General Staff Colonel from 1 July).32   Meanwhile, 
the MND’s inaction in this matter surprised even envoy Milecz himself, who stressed the 
importance of Romanian information from the Eastern Front. He often included such in-
formation in his own periodic reports to the MFA, copies of which were also provided to 
Čatloš himself.33

The Romanian military delegation spent a week in Slovakia and did not go home until 
20 February.34  The Romanian side wanted the reciprocal visit to take place in May 1942 
on the occasion of the Romanian national holiday of the declaration of independence from 
the Ottoman Empire.  The Slovak part, however, insisted that it should follow immediately 
after the return of the Romanian officers from Bratislava. Therefore, the Slovak delegation 

29 For example, as soon as during May and June 1942 the Romanian part informed the Slovak diplomatic  
representation in Berlin and Budapest about their findings, according to which the Hungarians were supposed 
to use the mobilisation for the Eastern Front to persecute members of national minorities. Namely, they were to 
be conscripted into the army in a relatively larger proportion compared to members of the majority Hungarian 
nationality. Reportedly, Romanians were mainly affected by this measure. The investigation on the Slovak part 
did not confirm these suspicions, but an exception was the previous inclusion of Emanuel Böhm (chairman 
of the Slovak National Unity Party) in the unit for politically unreliable persons. The importance attached to 
the Romanian information channels on the Slovak part is evidenced by the fact that the Minister of National 
Defence, Gen. Čatloš received copies of the political reports of the Slovak envoy in Bucharest from the MFA.  
VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88-1/19, 53/42-99/9 b, c.
30  VHA Bratislava, f. Ministry of National Defence 1939-1945, confidential files Part I. 1940-1942, box 172, reg.  
no. 219, Chief of Staff of the Minister for the MND Human Resources Department of 27 March 1941.
31 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88/1/11, instructions of MND for the Slovak embassy in Romania of  
6 October 1942. 
32 The new attaché also had accreditation for Bulgaria. Parčan, however, was not the first permanent Slovak  
military attaché in Bucharest. This position was originally staffed in 1939-40. CSÉFALVAY, František and col. 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. [Military Personalities in Slovak History] Bratislava 2013, p. 189; 
VHA Bratislava, f. 53, 53/43-88/3/1, military attachés accredited in Romania...  
33 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88-1/19, 53/42-99/9 b, c.; BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia  
and Romania], ref., p. 30.
34 OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov [Aspects of the Romanian-Slovak Military  
Relations], ref., p. 23.
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including 2nd Class Gen. Jozef Turanec,  General Staff Col. Viliam Talský35,  General Staff 
Col. Emil Novotný36 and Support Health Service Lt. Juraj Ohrival, travelled to Bucharest 
as soon as in late February, arriving at the Bucharest North train station on Saturday, 28 
February.  Although the Romanian part did not have much time to prepare, they decided to 
use the presence of the Slovak military delegation for its anti-Hungarian propaganda cam-
paign. It was intended to be conducted in accordance with the strategy entrusted also with 
the Slovak envoy Milecz by the Romanian Minister of Propaganda at that time. His aim was 
to activate his own anti-Hungarian campaign, which he wanted to coordinate with the Slo-
vak one. For this purpose, he even requested propaganda material about Slovakia from the 
Slovak envoy.37 By promoting the alliance with Slovakia, the Romanian propaganda wanted 
to send a signal of joint action with its allies.

The delegation’s stay was therefore accompanied by a huge interest of the Romanian state 
propaganda from the beginning. The latter devoted incomparably more space to it than the 
Slovak propaganda did to the presence of the Romanian delegation during its visit to Slova-
kia.  The Slovak officers received a spectacular welcome at the railway station already.  They 
were welcomed on the platform decorated with Romanian and Slovak national symbols by 
high representatives of the Romanian army lead by the head of the Romanian delegation in 
Bratislava, Div. Gen. Mihail Racoviţă. The Romanian newspapers highlighted the symbol-
ism of the cordial welcome of the two generals, as not so long ago they had fought “side by 
side” on the southern stretch of the Eastern Front against the USSR.38 They were presented 
as living symbols of Romanian-Slovak brotherhood in the fight against the threat of Bol-
shevism.39  The Romanian press also highlighted the fact that both generals were awarded 
the German Iron Cross for their services.  The importance attached to this foreign visit by 
the hosts was to be underlined by the presence of other prominent representatives of the 
Romanian army in the reception hall of the railway station. They were lead by the Brig. Gen. 
Petre Camenită,40 who represented the Minister of National Defence, the Deputy Chief of 
the General Staff, Brig. Gen. Ioan Arhip41, the Bucharest Police Commander, Gen. Atanasie 
Trincu,42 as well as Col. Serb Titus – Commander of the Romanian Military College, who 
was to accompany the Slovak delegation throughout their stay in Bucharest.  The welcom-
ing committee also included a representative from the Ministry of Foreign Affairs and the 
Ministry of National Propaganda. Surprisingly, however, the Slovak envoy Ivan Milecz was 

35 General Staff Lt. Col. Viliam Talský (1904-1953), from 1 July 1940 Chief of Staff of the Minister of National 
Defence, from 8 November 1940 to 27 June 1941 Chief of Staff of the Land Army Headquarters in Banská 
Bystrica, from 10 August 1941 to 27 November 1941 Chief of Staff of the RD on the Eastern Front. From 
December 1941 to 1 September 1942 he was head of the historical department of the MND in Bratislava. For 
more details see CSÉFALVAY, F. Vojenské osobnosti [Military Personalities], ref., p. 243-244.
36 General Staff Lt. Col. Emil Novotný (1903-1988), at that time Chief of Staff of the Air Force Command. In 
1940 he also served as military attaché in Romania. VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/43-88/3/1, military attachés 
accredited in Romania...; f. 55, sig. 55-38-1, General Staff Mayor Emil Novotný, assignment of official car and 
driver.     
37 BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref., p. 104.
38 The Romanian General commanded a cavalry corps of the 3rd Army, which supported the attack of the 
German 11th Army after the capture of Northern Bukovina.
39  See e.g. Universul, 2. 3. 1942, Sosirea delegaţiei militare slovace; Timpul, 2. 3. 1942, Sosirea delegaţiei militare 
slovace la Bucureşti.
40 Brig. Gen. Petre Camenită (1889-1962).
41 Brig. Gen. Ioan Arhip (1890-1980).
42 Gen. Atanasie Trincu (1887-1966).
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absent, substituted by the Legation Secretary Herman Klačko.43 The arrival of the Slovak 
delegation was reported in detail in all Romanian newspapers, which also published photo-
graphs from the welcoming ceremony.  The biography of Gen. Turanec with emphasis on 
his activities on the Eastern Front, where he commanded the Slovak Fast Division was also 
included. The Romanian press presented him as a hero who had distinguished himself in 
the fight against Bolshevism alongside Germany and Romania. It was pointed out that he 
had been awarded the First and Second Class German Iron Cross.44  The Romanian press 
also reported on the course of the visit itself in detail. Its rich programme started the day 
after the delegation’s arrival in Bucharest. According to a report in the Curentul daily, it 
was to take place “in an atmosphere of warm and sincere friendship that unites the two na-
tions.”45 Already in the morning, the Slovak delegation visited the Romanian General Staff, 
where it was welcomed by its Chief of Staff, General Ilie Steflea.46  Shortly before lunch, 
the delegation, accompanied by Romanian officers, moved to the Royal Palace (Palatul Re-
gal)47 on Calea Victoriei Street in the city centre, where the guests signed the visitors’ book.  
This was followed by a commemorative ceremony at the Tomb of an Unknown Soldier in 
Karol’s Park,48 again under the scrutiny of the Romanian media. A photograph of Gen. Tur-
anec, laying a wreath of flowers at the grave on behalf of the Slovak Army, was published 
the next day by several important Romanian newspapers.49  This was followed by a visit to 
the military museum and at 1.30 p.m. a formal lunch was served at the Palace of the National 
Military Circle (Cercul Militar National). During this event Gen. Turanec honoured several 
Romanian officers, generals and government officials on behalf of the Slovak President Jozef 
Tiso and Minister of National Defence Gen. Čatloš. This award, he said, was meant to be 

“a brilliant testament to the bond of friendship existing between these two nations whose ar-
mies are fighting the same enemy. May they remain a symbol of the brotherhood of arms and 
of our friendship.” His impassioned speech was followed by the Chief of the Romanian Gen-
eral Staff, General Steflea, who declared on behalf of the decorated officers:  “I assure you 
that this gesture will be an even greater challenge for the Romanian officers and soldiers to 
strengthen the bond of sincere friendship and brotherhood of arms with the Slovak soldiers.” 
In this spirit, the event was also reported in the Romanian press, which published the names 
of all the honoured persons, including the absent ones. A toast was also quoted from the Sec-
retary of State for Defence present, Gen. Gheorghe Dobre.50 He once again emphasised the 
importance of the Slovak army in the battles “which it has fought and is fighting alongside 
our armies and the armies of our great allies against the destroyer of civilisation”. Like his 

43 In August 1943 he took advantage of his leave in Turkey to emigrate with the knowledge of the envoy Milecz.  
In Istanbul he became available to the representatives of the Czechoslovak resistance. He also handed them 
messages and information from Milecz himself, making it clear that he was offering himself to the Czechoslovak 
resistance.  Czechoslovak officials initially viewed him with distrust, but later he went to London, where he 
worked in the Czechoslovak broadcast of the British Radio. JABLONICKÝ, Jozef. Z  ilegality do povstania. 
(Kapitoly z občianskeho odboja). [From Illegality to Uprising. (Chapters from the Civil Resistance).] Bratislava 
1969, p. 81-82.
44 Universul, 2. 3. 192, Sosirea delegaţiei militare slovace.
45 Curentul, 3. 3. 1942,  Strălucita manifestare a camaraderiei de arme româno-slovace.
46 Gen. Ilie Steflea (1888-1946).
47 Today’s Romanian National Art Museum.
48 Parcul Carol – named in honour of the Romanian King Carol I. (1839-1914).
49 Universul, 3. 3. 1942, Misiunea militară slovacă in Capitală; Curentul, 3. 3. 1942, Strălucita manifestare 
a camaraderiei de arme româno-slovace; Viata, 3.3. 1942, Camaraderia de arme  româno-slovacă.
50 Gen. Gheorghe Dobre (1885-1959).
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predecessors, he stressed the importance of the Slovak-Romanian alliance both in the past 
and in the present. He wished the Slovak Army and the Slovak nation “the fulfilment of all 
their national aspirations.” Although he did not elaborate on this idea, it can be understood 
as a hidden reference to the Slovak demand for a revision of the first Vienna Arbitration to 
the detriment of Hungary. He also stressed the importance of the bilateral meetings, which, 
he said, offered the opportunity to “further consolidate our friendship and strengthen our 
close ties to a greater extent...” These feelings, according to him, were to be fully mani-
fested at the front during the fights against their common enemy. On the basis of his own 
experiences from his travels around Slovakia, he positioned himself as a connoisseur of the 
spirit of the Slovak people, whose all layers, according to him, were characterised by the 
same qualities, “loyalty, honour, hard work and patriotism.”  On behalf of the Slovak part, 
Gen. Turanec, and his entire speech was again quoted by the contemporary Romanian press. 
The speech was full of polite phrases about the Romanian-Slovak “formidable friendship”.51   

The next day, the Slovak delegation visited the Battalion of the Marshal Antonescu’s Per-
sonal Guard, as well as the Military College. According to the Romanian press, this visit 
confirmed the opinion of the Slovak guests about the virtues of the Romanian soldiers and 
their “faith and love for the regent, the country and the leader”, which they had already had 
the opportunity to see during their joint stay on the Eastern Front.  They got acquainted 
with the military training but also with the conditions of studies at this “alma mater” of 
Romanian commanders. They attended a meeting with school officers and members of the 
teaching staff, as well as a ceremonial parade of Marshal Antonescu’s personal guard. On 
the next day, the contemporary press quoted Turanec’s speech at length, in which he ex-
pressed his profound admiration for the bearing and discipline of these soldiers. It also 
captured the words of the battalion commander, who once again highlighted the cooperation 
of the Romanian and Slovak armies in the fight against their common enemy.  Subsequently, 
the Slovak delegation also met with representatives of the Romanian Air Force, led by the 
Deputy State Secretary for Aviation at the Ministry of Defence, Gen. Gheorghe I. Jienes-
cu.52 During this meeting several Romanian officers were decorated with Slovak air badges. 
Reciprocally, the Chief of Staff of the Air Weapons Command General Staff Lt. Col. Emil 
Novotný received Romanian air badges for 15 Slovak air force officers from the hands of 
Gen. Jienescu.53

In the following days, the Slovak delegation visited other military facilities and stayed in 
Romania until Friday, 6 March, when it was received by the highest representatives of the 
Romanian army and state, first by the Romanian Minister of Defence, Maj. Gen. Constantin 
Pantazi54, and shortly afterwards by the Prime Minister and Romanian Leader himself, Mar-
shal Ion Victor Antonescu. Gen. Pantazi, however, received the highest Slovak military dec-
oration from Gen. Turanec, the First Class Slovak Military Victory Cross. On this occasion, 
the Slovak general once again histrionically praised the common struggle of the soldiers of 
both nations and congratulated the minister “on the brilliant victories of the Romanian Army 
in this war”. The “sacrifices and blood” of Romanian soldiers, he said, were supposed to 
guarantee the building of a “strong and happy Romania.” The same narrative was also pres-
ent in the speech of Gen. Pantazi, who praised the sacrifices of Slovak and Romanian soldiers 
in the “crusade against Bolshevism”. After the audience, the Slovak delegation, accompanied 
by Gen. Pantazi, moved to the forthcoming meeting of the Directorate of the Council of 

51 Universul, 3. 3. 1942; Curentul, 3. 3. 1942, Viata, 3. 3. 1942.
52 Gen. escadra aviator Gheorghe I. Jienescu (1894-1971).
53 Timpul, 4. 3. 1942, Vizita misiunei slovace la batalionul de gardă.
54 Gen. Mayor Constantin Pantazi (1888-1958).
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Ministers, where it was received by Antonescu himself, together with his namesake, Deputy 
Prime Minister Mihai Antonescu, and other Romanian officials.

The official part of the 30-40 minute meeting was opened by the speech of the Romani-
an Leader, who again stressed the importance of the common struggle of the two nations 
and their allies, the Axis against Bolshevism. He also highlighted the alliance of the two 
countries with Germany. He asserted the continuity of Romanian-Slovak history, stressing 
the civilizing mission of both nations in the Carpathian space in the present and in the past, 
apparently referring to their common history in the period of the anti-Turkish or anti-Tatar 
wars.   He likened the common struggle against Bolshevism to the struggle of both nations 
against foreign aggressors in the past centuries.  Gen. Turanec then conveyed to Antonescu 
the greetings from President Tiso as well as the Minister of National Defence Gen. Čatloš. 
He expressed his deep admiration for the person and work of this Romanian dictator, say-
ing, among other things: “Please believe, dear Leader, that the struggle and the recovery of 
the Romanian nation, which, under your Excellency’s leadership, is working so faithfully 
together to build tomorrow’s Europe, is looked upon with the greatest admiration by the 
Slovaks.”   Here, Turanec indirectly referred to the catastrophe that had befallen Romania, 
in particular in the form of the loss of territory to its neighbours. He gave credit for the sub-
sequent consolidation of the country to Antonescu himself, who came to power as a result 
of these events. He also reiterated Romania’s participation in the war against the USSR and 
the sacrifices the country made: “We have an unshakable faith that the sacrifices made by 
the Romanian people will guarantee a bright future for them. Our Romanian comrades who, 
in the common struggle we are waging today, have inscribed and will inscribe the most 
beautiful pages of the history of the Romanian people, are a great and worthy example for 
us.” In conclusion, he again did not forget the importance of the Romanian-Slovak alliance 
for the common struggle of the Axis powers for a New Europe. He expressed his conviction 
that both countries would find the satisfaction of their national aspirations there, thus again 
indirectly supporting Romania’s ambitions to revise their borders.  

At the end of the official part of the meeting, Antonescu decorated General Staff Col. Wil-
liam Talski with the Romanian decoration of the Order of the Romanian Crown in the rank of 
Commander of the Army.55 Thus, the Romanians appreciated his participation on the Eastern 
Front, where he served directly under Gen. Turanec as Chief of Staff of the Fast Division. 
The meeting with Marshal Antonescu was the culmination of a six-day visit of the Slovak 
military delegation to Bucharest, which set off back to Slovakia in the evening of 6 March.56

It can be stated that the official speeches of the actors of the Slovak-Romanian meeting 
were marked by the contemporary propaganda in both countries. This was matched by decla-
rations of a common struggle against the threat of the USSR, discussing the idea of a New Eu-
rope, the cult of heroism and death for the homeland, and so on. The fact that the fates of both 
countries were also linked to another common enemy in the form of Hungary was reflected 
in the official declarations of the participants of the meeting and in the propaganda of the time 
only indirectly and in hints.  The Romanians were “tactful” on this issue in view of Slova-
kia and its subordinate position vis-à-vis Germany.57 This issue was undoubtedly discussed 
all the more intensively in the negotiating rounds. Nevertheless, the Romanian propaganda 
made great efforts to publicize the alliance with Slovakia as much as possible and thus also 

55 Ordinul Coroana României cu spade in gradul de Commandor cu panglicâ de Virtute Militară.
56 Curentul, 7. 3. 1942, D. Mareşal I. Antonescu a primit eri la Preşedintie pe membrii misiunii militare slovace; 
Timpul, 7. 3. 1942, D. Mareşal Ion Antonescu, conducătorul  statului...; Viata, 7. 3. 1942,  D. Mareşal Ion 
Antonescu a primit misiunea militară slovacă.
57 For more details see BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref., p. 104-105.
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indirectly signalled the desire for a united action of both countries in asserting their demands. 
The Slovak envoy in Bucharest, Ivan Milecz, reported to Bratislava in this connection that in 
the manner in which the Slovak officers were received “such cordiality was shown exceeding 
the usual forms of courtesy.” He pointed out that he counted a total of 114 different reports 
and articles in the Romanian press devoted to the activities of the delegation, Slovak-Roma-
nian friendship and the Slovak army.  According to him, the extraordinary attention of the 
Romanian press, as well as the reception of the Slovak delegation by the Head of State Ion 
Antonescu, did not go unnoticed among the accredited members of the diplomatic corps. He 
admitted that he was “preoccupied with questions as to whether ‘by chance’ this mission 
also had some political-military tasks.”    Although the envoy rejected these suggestions and 
justified the Romanian cordiality on the grounds of “military camaraderie”, he admitted in 
a report to the Ministry of Foreign Affairs (MFA) that he had not received any information 
about the talks between the members of the military delegation and the Romanian officials.58

In this context, it is interesting to observe how the course of the visit of Turanec’s dele-
gation to Romania was made a cause by the official propaganda in Slovakia. The question 
arises as to what extent its approach reflected the restrained position of the Slovak part, 
which had to take the attitude of Nazi Germany into account.  It can therefore already be 
stated here that the attitude of the Slovak press explicitly contrasted with that of the Roma-
nian propaganda. As far as the two largest daily newspapers are concerned, the interest in 
the course of the visit and its significance for the development of Romanian-Slovak relations 
was partly shown by the Gardista newspaper in two smaller articles. The latter, as well as 
the Romanian press, stressed that “the visit of the Slovak delegation to Bucharest reflects 
the cordial comradeship of arms, formed in the common struggle against Bolshevism, be-
tween the Slovak and Romanian armies. The heroic behaviour and fighting of the Romanian 
Army is also fully appreciated by the Slovak Army, which found its expression not only in 
official speeches, but also in decorations awarded by the Slovak part to Romanian officers.” 
The Gardista newspaper also highlighted the great interest of the Romanian newspapers 
in the Slovak delegation and the way in which they covered “the Slovak-Romanian friend-
ly relationship”. He welcomed the initiative of the Romanian press, which carried reports 
(including photographic material) about the Slovak Army and its activities on the Eastern 
Front. The Gardista also indirectly appreciated the Romanian support for the revival of the 
trilateral cooperation between Romania, Slovakia and Croatia. They quoted the Actiunea 
newspaper, according to which “like the Croats, the Slovaks had to struggle very hard to 
maintain their national life...but the victory of these two young nations, Slovak and Croatian, 
is the victory of a new continental principle of life.”59

Like the Romanian press, Gardista pointed out that the Slovak visit was not just a courtesy 
and that the alliance between Romania and Slovakia had deeper historical roots. They quot-
ed a lengthy editorial by the editor of the Romanian Curentul daily. The latter emphasised 
the natural character of the Romanian-Slovak alliance. This was to be crystallized not only 
due to the historical coexistence in one space, but also as a result of the same character traits 
of both peoples, symbolized by the well-known slogan: “We don’t want what’s others’, but 
we won’t give up what’s ours!”:  “The speeches made during the visit of the Slovak military 
delegation were not just protocol courtesies, customary on such occasions. These words 
were the expression of far deeper and more powerful feelings than were evident from their 
slick form. The peasant peoples know the feeling of moderation. They are averse to violence 
58 VHA Bratislava, f. 53,  sig. 53/42-99/9, sig. 53/42-88/1/11, Report of MFA for the Minister of National 
Defence, Gen. F. Čatloš of 18 March 1942; Report of MFA for the Minister of National Defence Gen. F. Čatloš 
of 8 May 1942.
59 Gardista, 5 March 1942, p. 3, Slovensko-rumunské bratstvo zbraní. [Slovak-Romanian Friendship of Arms.]
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and to grandiose intentions, and always know how to keep the peace in the necessities of 
their exuberance. Their living space is not artificially expanded by the primacy of state 
politics. The agricultural peoples are always good at maintaining a balance between their 
living and national space. They are always humble. They have a consciousness of hierarchy 
without pretentious fanfare. They have a balance that is very important in difficult moments. 
Historical experience compels them to be cautious and to weigh carefully before embarking 
on any venture. However, when these nations give their promise, they keep it; they are in-
capable of two-facedness, and when they start something, nothing stops them from doing it. 
That is why we Romanians can rely on the friendship of the Slovak nation in the uncertain 
paths of the future. There are natural alliances that have been born of age-old coexistence 
in the same space, and which, by proving themselves so far, show their legitimacy.”60 In 
this article, an impartial observer could also find a hidden allusion to the expansionism of 
Hungary, which in the past expanded at the expense of both countries.

The largest People’s daily, Slovák, was much more restrained than Gardista.  The presence 
of Slovak officers in Bucharest was reported only through short press releases.61 He even 
completely ignored their reception by Marshal Antonescu himself. This was despite the fact 
that on the occasion of the independence anniversary celebration on 14 March 1942, this 
newspaper stated that the visit of the military delegation, together with the previous visit 
of Slovak journalists, “provided the basis for such a friendly Romanian-Slovak relationship, 
which is best reflected in the fact that the Prime Minister of today’s Romanian government, 
Mihai Antonescu, himself,62 on the day of the 3rd anniversary of Slovak independence, 
will give a speech on Romanian radio about the Slovak state and Romanian-Slovak co-
operation.” It is therefore more than likely that the reticence of this official press organ 
of the HSĽS (Hlinka’s Slovak People’s Party) was due to the fear of a negative reaction 
from Germany, which (as already mentioned) was watching the Slovak-Romanian-
Croatian rapprochement more or less openly directed against Hungary and its territorial 
expansionism with resentment. This attitude corresponded with the already mentioned more 
cautious approach of Slovakia, unlike Romania and Croatia, in criticising Hungary for its 
revisionist policy, also with regard to the Slovak-German Protection Treaty of March 1939. 
In the promotion of the Slovak military delegation on the Romanian side, on the contrary, 
the aforementioned strategy was fulfilled to the letter, with the aim to intensify its own anti-
Hungarian propaganda, which they also wanted to harmonise with the Slovak one.63  

On the other hand, the subordination of Slovak foreign policy to Germany in this case may 
also have contributed to the reticent attitude of the Slovak diplomatic mission in Romania 
to the presence of Turanec’s delegation, which was opposed immediately after their return 
even by the Minister of National Defence himself, Gen. Čatloš.  The essence of the dispute, 
from his point of view, was the minimal support of the delegation by the embassy. The fact 
that the Slovak envoy did not even arrive to welcome the delegation at the railway station, 
where they were received with honours by high-ranking Romanian military officials, was al-
ready a source of disillusionment for the MND. He received the delegation the next day only, 
at his residence instead of his office. The Slovak officers also complained that envoy Milecz 

60 Gardista, 10 March 1942, p. 3, Opravdivé priateľstvá uzavierajú sa vo veľkých chvíľach. [Real Friendships are 
Made in Great Moments.]
61 Slovák, 3 March 1942, p. 3, Slovensko-rumunské priateľstvo zbraní [Slovak-Romanian Friendship]; Slovák,  
4 March 1942, p. 1, Slovenská vojenská delegácia k maršalovi Antonescovi [Slovak Military Delegation Visiting 
Marshall Antonescu].
62 In fact, the Deputy Prime Minister of Romania.
63 BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref., p. 104.
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did not even accept an invitation to a festive Sunday lunch served by the host party. He did 
not accompany the delegation during the following days and eventually did not even come 
to the train station to say goodbye.  At one of the lunches, the embassy was represented by 
its lawyer only. Milecz even refused the request of Gen. Turanec to organise a reception in 
his honour on the eve of the delegation’s departure. It was supposed to be a reciprocal event, 
since the Romanian Embassy in Bratislava had done the same during the previous visit of 
the Romanian military delegation to Slovakia. The envoy, Milecz, defended himself against 
this criticism in reports to the MFA in March and April 1942. His reasoning was that he 
had only learned of the reciprocal visit of Slovak officers to Bucharest in a telegram dated 
24 February. He based his arguments on the fact that the date was decided last minute.  He 
also pointed out to the fact that the whole event was not prepared via diplomatic channels, 
but in an “unusual way” directly “along military lines”. He justified his absence from the 
social events associated with the visit on the grounds of his workload in connection with the 
activities of the MFA Review Committee at the Embassy. For the same reason, he allegedly 
also immediately refused the request of a member of the delegation, Lieut. Ohrival’s request 
to have the Legation Secretary of the Embassy H. Klačko available for the whole stay (fol-
lowing the example of the Romanian delegation in Bratislava). He justified the refusal of the 
request to organise a reception on the grounds that the event could not be prepared because 
it had been announced on the day it was scheduled to take place.  At the same time, however, 
he admitted that the Legation Secretary himself had been aware of this request for several 
days, but had forgotten about it because of his workload.64   

It can be stated that the reasons given by envoy Milecz were very unconvincing, and 
if they did correspond with reality, it would be a proof of the elementary absence of any 
professionalism on the part of the Slovak diplomatic mission in Romania. The Slovak envoy 
was well aware of the importance the Romanian hosts attached to the Slovak visit.  This 
is also confirmed by a remark in the aforementioned report to the MFA, stating that “the 
Slovak military mission has achieved considerable promotional success here”. It cannot 
therefore be ruled out that his attitude corresponded to the intention of the MFA itself, 
which was dictated by the caution resulting from Slovakia’s subordination to Germany. 
Given the previous Romanian attacks on Hungary, the Slovak side could not rule out 
further provocations during the presence of its own delegation in Bucharest in the face of 
the huge interest of the Romanian media in it.  He was therefore certainly not pleased by 
the aforementioned surprised reactions of foreign diplomats, who immediately speculated 
about the “political-military tasks” of the Slovak military delegation.65 The attitude of the 
German envoy to Romania, Manfred von Killinger, who openly asked Milecz whether the 
policy of encircling Hungary had become a reality, speaks volumes. Like the Slovak envoy, 
he completely ignored the presence of the military delegation in Bucharest. He had no 
choice but to assure Killinger that the Slovak government was not pursuing any politics the 
German side would disagree with in regard to the protection treaty.66  It has to be said that 
the reserved attitude of the Slovak diplomacy proved him right.

64 VHA Bratislava, f. 53,  sig. 53/42-88/1/11, Report of MFA for the Minister of National Defence, Gen. F. Čatloš  
of 18 March 1942; sig. 53/42-99/9, Report of MFA for the Minister of National Defence Gen. F. Čatloš of 8 May 
1942; Report of envoy, I. Milecz for MFA of 9 April 1942.
65 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88/1/11, Report of MFA for the Minister of National Defence, Gen. F. Čatloš  
of 18 March 1942.
66 LIPTÁK, Ľ. Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. [Hungary in Slovak politics during the  
World War 2.], ref., p. 226; TEJCHMAN, M. Slovensko-rumunsko-chorvatská spolupráce [Slovak-Romanian- 
Croatian Cooperation], ref., p. 165; OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov [Aspects of the 
Romanian-Slovak Military Relations], ref., p. 24.
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On the contrary, the Minister of National Defence, Gen. Čatloš, was not concerned by 
such dilemmas. Since he was not convinced by Milecz’s arguments, he inquired about his 
substandard behaviour with the Romanian envoy in Bratislava, George Elefterescu. The 
latter informed him a few days later that Milecz had not even come to the agreed broadcast 
of the Romanian radio on 14 March 1942, where he was originally supposed to appear to-
gether with the Romanian Deputy Prime Minister Mihai Antonescu on the occasion of the 
Slovak independence anniversary. This was to avoid creating the impression of excessively 
close relations between the two countries. On this occasion, according to Romanian sources, 
Čatloš should have told Elefterescu that Milecz had behaved according to the instructions 
of the Ministry of Foreign Affairs during the visit of Turanec’s delegation. The aim, he 
claimed, was to give the visit a purely military character and thus diminish its significance.67   
However, Slovakia’s moderation and desire not to provoke conflicts with Hungary at this 
time could have been caused not only by the pressure from Germany, which did not want 
conflicts in the Allied camp. As already mentioned, Hungary’s more accommodating pol-
icy on the minority issue may also have played a role. This stemmed from the desire to 
undermine the Romanian-Slovak alliance at a time of rising open revisionist attacks by 
Bucharest against Hungary.68 However, we should also consider the personality of Čatloš 
himself. The question arises as to why the MFA would keep its real intentions secret from 
him and not inform him about the limits of the development of Romanian-Slovak relations. 
An interesting hypothesis in this regard is offered by the study of O. Pejs devoted to the 
Slovak-Croatian relations on the background of Marshal Slavko Kvaternik’s visit to Slova-
kia in 1942. According to this study, Čatloš was preparing the ground for his own power 
in the foreign policy, which was particularly evident in his initiative in the development of 
Slovak-Croatian relations.  According to Pejs, on the background of the struggle between 
the conservative and moderate wings in the HSĽS, Čatloš wanted to “use defiance to devel-
op a key position in Slovak politics towards the German military authorities, which would 
enable him to create the preconditions for freedom of negotiation in relation to the other 
Axis satellites.” In doing so, he wanted to rely on the merits he had gained in the eyes of 
the Germans thanks to the successes of the Slovak Army on the Eastern Front.  Following 
the example of Marshal Kvaternik, he wanted to become the second man in Slovak politics 
after President Tiso.69  According to Pejs, Čatloš’ ambitions sparked a rivalry between him 
and the Ministry of Foreign Affairs, which was headed by Prime Minister Vojtech Tuka. 
The latter, unlike Čatloš, was in favour of a cautious policy of rapprochement with Croatia 
and Romania, given Germany’s clearly stated position. According to Pejs, the attitude of 
the Slovak envoy in Romania to the presence of the Slovak military delegation was thus (in 
addition to the aforementioned factors) also a manifestation of the power rivalry between 
the two politicians.  A similar situation was to occur a few months later, when the MFA  
rejected a request for Marshal Kvaternik to be accompanied by the Slovak envoy in Croatia, 
Jozef Cieker, during an official visit to Slovakia.70

As a matter of course, the Romanian side was aware that the reticence on the Slovak part 
was complicating the deepening of bilateral relations between the two countries and also 
the strategy of its anti-Hungarian policy.  Romanian Foreign Minister and Deputy Prime 

67 OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov [Aspects of the Romanian-Slovak Military 
Relations],ref., p. 24.
68 For more details see BAUEROVÁ, J. Slovensko a Rumunsko [Slovakia and Romania], ref., p. 105-107.
69 PEJS, O. Návštěva chorvatského maršála Slavko Kvaternika [Visit of the Croatian Marshall Slavko Kvaternik],  
ref., p. 43.
70 Idem, p. 46.
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Minister Mihai Antonescu therefore openly asked the Slovak envoy in Bucharest during an 
audience at the end of April whether Slovakia was renouncing cooperation with Romania 
to the detriment of cooperation with Hungary.71  Although this issue resonated more or less 
in the following period, it did not affect the friendly bilateral relations between the two 
countries significantly.               

The Slovaks were, of course, well aware that the Romanian initiative continued to be ob-
served very closely by the German side. This was confirmed by the aforementioned reaction 
of the German envoy to Romania, M. von Killinger, to Turanec’s delegation.  Immediately 
thereafter, he conveyed his observations to the Foreign Office in Berlin. In his report, he 
stressed that the visit of the Slovak military delegation was an opportunity to organise nu-
merous friendly events aimed at highlighting the common interest of both countries, es-
pecially in their fight against Bolshevism.  Of course, he also drew attention to the great 
interest of the Romanian press in the Slovak visit, which pointed to the common interests of 
both countries. In this spirit, according to him, the words of Marshal Antonescu should also 
be carried when he pointed to the common struggle for the freedom of both nations not only 
in the present but also in the past centuries.  According to him, there were also purposeful 
allusions to Hungary. He drew attention to the same article as the Gardista newspaper (pub-
lished in the Actiunea newspaper), in which a remark was made about the similarly difficult 
fate of the Slovak, Croatian and at least part of the Romanian nation, united by common 
ideals and a desire for justice. The victory of the Romanian and Slovak peoples was to be 
described here as the victory of the continental principle of life. Also in view of the disturb-
ing tone of this report, the Foreign Office was quite logically also interested in the attitude 
of the German Embassy in Slovakia, as they informed them of its contents on 14 March.72

The importance of the visit was reported shortly afterwards by the German Military At-
taché in Slovakia, Col. Heinrich Becker in his report for the Attaché department at the 
OKH General Staff. In particular, he noticed how the Slovak contemporary press reported 
about it.  He also focused on an excerpt in Gardista quoted from the Actiunea newspaper, 
which, according to him, spoke of an increasingly clear crystallisation of a common line 
of cooperation between Romania, Croatia and Slovakia.73 A separate report on the visit of 
the military delegation to Romania was finally prepared by the German envoy to Slovakia, 
Hanns E. Ludin, on 18 March.   He clearly observed that the revival of the already friendly 
and conflict-free Slovak-Romanian relations was primarily the result of the Romanian in-
itiative. The bilateral visits of military delegations in February and March 1942, aimed at 
strengthening the Romanian-Slovak friendship and demonstrating the mutual alliance with 
Germany, were supposed to be a manifestation of this trend. However, Ludin, unlike his 
colleague in Romania, did not attach any political or military-political significance to them. 
On the contrary, he noticed expressions of dissatisfaction on the Romanian side, which was 
concerned about the excessive reticence of the Slovaks.  The criticism should have come 
directly from the Romanian envoy to Slovakia, who, according to Ludin, did not like Prime 
Minister Vojtech Tuka’s excessively lukewarm comments on Romanian-Slovak relations 
in an exposition before the foreign affairs committee of the parliament.  Therefore, Tuka 
should have promised the Romanian side that in return for the radio appearance of the  

71 OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov [Aspects of the Romanian-Slovak Military  
Relations], ref., p. 25-26.
72 National Archive Prague, f. 136 – Auswärtiges Amt Berlin, sig. 136-79-3, D 633437-8, Report of Otto von 
Erdmannsdorff for the German Embassy in Bratislava of 14 March 1942.
73 Slovak National Archive Bratislava, f. Alexandria Archive, II C –  938, D 5 628 022, Report of the German  
military attaché for the Attaché department of the General Staff of the Land Army of 16 March 1942.
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Romanian Deputy Prime Minister on the 14 March anniversary, he would have an article 
published in the Gardista newspaper, devoted to Romanian-Slovak relations. However, ac-
cording to the German envoy, this reproach had no justification.74  

It can be stated that Ludin noticed the reticence of the Slovak government and its will to 
subordinate its own interests to the effort to eliminate conflicts in the Axis camp.  Therefore, 
the same as in the previous period, he did not see any political significance in the develop-
ment of bilateral Romanian-Slovak relations that would threaten German interests. On the 
contrary, much less understanding for Romanian-Slovak rapprochement was shown by the 
German envoy to Romania, Killinger.   Here, it must be said that his reaction was influ-
enced by the situation he had to face in relation to the escalating anti-Hungarian campaign 
in the local media.  In his report of 14 March, he noted with concern that the government 
in Bucharest had been preparing a major propaganda campaign in support of Romanian 
participation in the war against the USSR since 19 March.75 As expected, it degenerated into 
a demonstration of anti-Hungarian sentiment, against which the Foreign Minister Joachim 
von Ribbentrop himself had to intervene on 21 March (through Killinger).76 In this connec-
tion, on 23 March the envoy noted that part of this politics in Romania was the Amtonescu 
government’s efforts to rapprochement with neighbouring states on the basis of common 
anti-Hungarian interests. According to Killinger, these led to the expected rapprochement 
between Romania, Slovakia and Croatia. He stressed with concern that while in the second 
half of 1941 these relations had developed only on the basis of cultural contacts, the visits of 
the military delegations of the two states represented their further extension into the sphere 
of military cooperation.  As an example, he mentioned the agreement on the appointment of 
a Romanian military attaché for Bratislava. He also observed a clear anti-Hungarian course 
on a verbal level in Romanian-Croatian bilateral relations, but according to him, their devel-
opment had not yet reached the level of Romanian-Slovak relations.77   

The immediate reactions of German diplomats to the Romanian-Slovak rapprochement 
were therefore not the same. While Ludin’s attitude was determined by the Slovaks’ 
restrained approach to this issue, the position of envoy Killinger, on the contrary, reflected 
fears of a real threat to the unity of the German allies in the face of a prolonged war in 
the East. Ludin’s position is confirmed by his statement of 16 April, in which he had no 
comments on the plan of the Slovak MFA to organise a foreign trip of the Slovak Prime 
Minister Tuka to Bucharest in mid-June. The Slovak side considered this as an alternative 
to the continuously postponed visit to Italy. Ludin, on the other hand, again indirectly  
expressed his understanding for the development of Slovak-Romanian as well as Slovak-
Croatian diplomatic relations. He also considered the proposed date of the visit appropriate in 
view of the current relaxing of the Hungarian-Slovak relations.  He advised eliminating possible 
fears that anti-Hungarian provocations might occur during the visit by appropriate intervention 
in Bratislava as well as in Bucharest.78  The German Foreign Office, however, continued to  
 
74 PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 633439-40, Report of the envoy Ludin for the Foreign 
Office of 19 March 1939.
75 ADAP 1918-1945, Serie E (1941-1945), Band II: 1. März bis 15 Juni 1942. Göttingen 1972, doc. 39, p. 68, 
telegram of M. von Killinger to the Foreign Office of 14 March 1942.
76 Idem, doc. 59, p. 101-102, Report of J. von Ribbentrop for M. von Killinger of 21 March 1942.
77 Idem, doc. 69, p. 117, Political report of M. von Killinger for the Foreign Office of 14 March 1942; For 
translation of the document see NIŽŇANSKÝ, E. and col. (eds.). Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 
v dokumentoch II. [Slovak-German Relations 1941 - 1945 in Documents II.], ref., doc. 55, p. 232-233.
78 PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 633339-40, Ludin’s Report for the Foreign Office of 16 
April 1942.
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be less sympathetic than Ludin and was more inclined to the position of the German envoy in 
Romania.  This is confirmed by the report of the State Secretary of the Foreign Office, Ernst 
von Weizsäcker, dated 13 May 1942, where Ludin is openly warned about the persistence of 
anti-Hungarian tendencies in Romanian-Slovak diplomatic relations. In the case of Slovakia, 
according to him, such a politics “did not quite correspond to Article 4 of the German-Slovak 
Protection Treaty.” This state of affairs was particularly undesirable for the Germans at this 
time, in view of the preparations for the great summer offensive on the southern section of the 
Eastern Front, where all the Axis forces were to be concentrated. Ludin’s task, therefore, was 
to eliminate all tendencies that would be detrimental to this effort in Slovakia. This included 
possible anti-Hungarian provocations that Tuka’s visit to Bucharest might bring along. Ludin 
was thus given the same assignment as in November 1941, to dissuade the Slovak Prime 
Minister from his planned trip.  Again, Tuka was to be informed confidentially, and in such 
a way that he would not feel that this was an order.79 As expected, Ludin was again successful. 
Tuka did not visit Bucharest again until the war was over.80

I. BAKA: VISIT OF THE SLOVAK MILITARY DELEGATION TO ROMANIA 
(FEBRUARY - MARCH 1942) ON THE BACKGROUND OF ATTEMPTS 
TO RENEW THE LITTLE ENTENTE  

From the summer of 1941, trilateral regional cooperation between Romania, Slovakia and 
Croatia began to take shape.   It was aimed against Hungarian revisionism and at restoring 
the territories these states had lost to it.  A unified platform should have been created for the 
protection of common interests and for mutual rapprochement, first on the basis of a cultural 
agreement only, as there was a fear of the German reaction on the Slovak part. Slovak 
representatives had to take the Protection Treaty and the resulting dependence on Germany 
into account.  Although Germans did not object to the cultural cooperation of its satellites, 
they did not wish their further rapprochement and revival of the spirit of the interwar Little 
Entente, also in view of the need for unity in the Axis camp at the time of the peak of 
fighting on the Eastern Front. With its allies, it was instead feeding empty promises of 
a just ordering of the New Europe after the victorious war. The attitude of Slovaks towards 
Romania in the following period was also determined by Hungary’s more accommodating 
policy on the minority issue. This stemmed from the desire to undermine the Romanian-
Slovak alliance at a time of rising open revisionist attacks by Bucharest against Hungary.  
The Slovak approach did not change even in the later period, despite Romanian proposals 
for regional cooperation of the three states aimed at the forthcoming peace negotiations 
after the victorious war against the USSR. The Romanian-Slovak rapprochement was also 
manifested by the attempts at cooperation in the military sphere. However, in view of the 
attitude of Nazi Germany, these were limited mainly to outward courtesies intended to 
demonstrate the Romanian-Slovak alliance fortified by the common struggle on the Eastern 
Front.  From this point of view, the culminating phase of the rapprochement between the two 
armies was the reciprocal exchange of visits by military delegations in February and March 
1942.  The stay of the Slovak military delegation led by 2nd Class Gen. Jozef Turanec in 
Bucharest (28 February - 6 March 1942) was accompanied by a huge interest of the Romanian 
state propaganda from the beginning. The latter devoted incomparably more space to it than 
the Slovak propaganda about the Romanian delegation during its visit to Slovakia. On the 
79 PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 6333343, Telegram of 13 May 1942.
80 Ludin reported to the Foreign Office as early as on 21 May 1942, that Tuka was determined not to travel 
to Bucharest before making the trip to Rome. PAAA Berlin, f. Gesandschaft Preßburg, box 167, D 6333344, 
Ludin’s Report for the Foreign Office of 21 May 1944.  
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Romanian side, this was part of a strategy to intensify its own anti-Hungarian campaign 
and align it with the Slovak one. The official speeches of the actors of the Slovak-Romanian 
meeting were marked by the contemporary propaganda in both countries. This was matched 
by declarations of a common struggle against the threat of the USSR, discussing the German 
idea of a New Europe, the cult of heroism and death for the homeland, and so on. The fact 
that the fates of both countries were also linked to another common enemy in the form of 
Hungary was reflected in the official declarations of the participants of the meeting and in 
the propaganda of the time only indirectly.  The Romanians were “tactful” on this issue in 
view of Slovakia and its position vis-à-vis Germany.

In contrast to their interest in the Slovak delegation (which was received by the Romanian 
leader Ion Antonescu himself), however, there was the reticent attitude of the Slovak 
diplomatic representatives, who literally ignored the presence of their own delegation. 
Although the Slovak envoy to Romania, Ivan Milecz, justified this on the grounds of his 
busyness, it cannot be ruled out that his attitude corresponded with the intention of the 
Foreign Ministry itself, which was dictated by the fear of possible Romanian provocations 
against Hungary during the presence of its own delegation in Bucharest. The irritated 
reaction of the German envoy to Romania, Manfred von Killinger, to the presence of the 
Slovak delegation indirectly confirms these worries. 

The immediate reactions of German diplomats to the Slovak-Romanian rapprochement 
were therefore not the same. While the condescending attitude of the German envoy to 
Slovakia, Hanns E. Ludin, was determined by the restrained attitude of the Slovaks, 
Ambassador Killinger’s position, on the contrary, reflected fears of a real threat to the 
unity of the German Allies in the face of the prolonged war in the East.  At the same 
time, the German Foreign Office was clearly in favour of the position of the German envoy 
in Romania, as evidenced by his “stopping” the upcoming official visit of Prime Minister 
Vojtech Tuka to Bucharest. As a matter of course, the Romanian side was aware that the 
Slovak reticence was complicating the deepening of bilateral relations and also the strategy 
of its anti-Hungarian policy. Although this issue continued to resonate more or less, it did 
not significantly affect the friendly relations between the two countries.               

I. BAKA: BESUCH EINER SLOWAKISCHEN MILITÄRDELEGATION 
IN RUMÄNIEN (FEBRUAR – MÄRZ 1942) VOR DEM HINTERGRUND 
DER VERSUCHE, DIE KLEINE ENTENTE ZU ERNEUERN

Ab Sommer 1941 begann die trilaterale regionale Zusammenarbeit zwischen Rumänien, 
der Slowakei und Kroatien Gestalt anzunehmen. Ihr Ziel war es, den ungarischen 
Revisionismus zu bekämpfen und die Gebiete zurückzugewinnen, die diese Staaten an 
ihn verloren hatten. Es sollte sich darum handeln, eine einheitliche Plattform zur Wahrung 
gemeinsamer Interessen und zur gegenseitigen Annäherung zu schaffen, zunächst jedoch 
nur auf der Grundlage eines Kulturabkommens, da man auf slowakischer Seite eine deutsche 
Reaktion befürchtete. Die slowakischen Vertreter mussten nämlich dem Schutzvertrag 
und der daraus resultierenden Abhängigkeit von Deutschland Rechnung tragen. Es hatte 
zwar nichts gegen die kulturelle Zusammenarbeit seiner Satelliten, war aber gegen ihre 
weitere Annäherung und gegen eine Wiederbelebung des Geistes der Kleinen Entente aus 
der Zwischenkriegszeit, auch im Hinblick auf die Notwendigkeit der Einheit im Lager der 
Achsenmächte zum Zeitpunkt des Höhepunkts der Kämpfe an der Ostfront. Stattdessen 
fütterte es ihre Verbündeten mit leeren Versprechungen über eine gerechte Ordnung des 
Neuen Europas nach dem siegreichen Krieg. Die Haltung der Slowaken gegenüber Rumänien 
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wurde in der Folgezeit auch durch die entgegenkommendere Politik Ungarns in der 
Minderheitenfrage bestimmt. Dies geschah in dem Bestreben, das rumänisch-slowakische 
Bündnis in einer Zeit zu untergraben, in der Bukarest zunehmend offen revisionistische 
Angriffe gegen Ungarn unternahm. Die slowakische Haltung änderte sich auch in der 
Folgezeit nicht, trotz rumänischer Vorschläge für eine regionale Zusammenarbeit der drei 
Staaten im Hinblick auf die bevorstehenden Friedensverhandlungen nach dem siegreichen 
Krieg gegen die UdSSR. Die rumänisch-slowakische Annäherung manifestierte sich auch 
in Versuchen der Zusammenarbeit im militärischen Bereich. Angesichts der Haltung des 
nationalsozialistischen Deutschlands beschränkten sich diese jedoch hauptsächlich auf 
äußere Höflichkeiten, die das durch den gemeinsamen Kampf an der Ostfront gestärkte 
rumänisch-slowakische Bündnis demonstrieren sollten. Unter diesem Gesichtspunkt 
bildete der gegenseitige Besuch von Militärdelegationen im Februar und März 1942 
den Höhepunkt der Annäherung zwischen den beiden Armeen. Der Aufenthalt der 
slowakischen Militärdelegation unter der Leitung von General II. Klasse Jozef Turanec 
in Bukarest (28. Februar – 6. März 1942) war von Anfang an von großem Interesse der 
rumänischen Staatspropaganda begleitet. Diese widmete ihm unvergleichlich mehr Raum 
als die slowakische Propaganda der rumänischen Delegation bei ihrem Besuch in der 
Slowakei. Auf rumänischer Seite war dies Teil einer Strategie, die eigene ungarnfeindliche 
Kampagne zu verstärken und mit der slowakischen in Einklang zu bringen. Die offiziellen 
Reden der Akteure des slowakisch-rumänischen Zusammentreffens standen im Zeichen 
der zeitgemäßen Propaganda in beiden Ländern. Diesem entsprachen Erklärungen zum 
gemeinsamen Kampf gegen die Bedrohung durch die UdSSR, Diskussionen über die 
deutsche Idee des Neuen Europas, der Kult des Heldentums und des Todes für das Vaterland 
usw. Die Tatsache, dass das Schicksal beider Länder auch mit einem anderen gemeinsamen 
Feind in Form von Ungarn verknüpft war, spiegelte sich nur indirekt in den offiziellen 
Erklärungen der Teilnehmer des Treffens und in der zeitgemäßen Propaganda wider. Die 
Rumänen waren in dieser Frage „taktvoll“ in Bezug auf die Slowakei und ihre Position 
gegenüber Deutschland.

Im Gegensatz zu ihrem Interesse an der slowakischen Delegation (die vom rumänischen 
Führer Ion Antonescu persönlich empfangen wurde) stand jedoch die zurückhaltende 
Haltung der slowakischen diplomatischen Vertreter, die die Anwesenheit ihrer eigenen 
Delegation faktisch ignorierten. Der slowakische Gesandte in Rumänien, Ivan Milecz, 
begründete dies zwar mit der Tatsache, dass er beschäftigt sei, aber es ist nicht auszuschließen, 
dass seine Haltung der Absicht des Außenministeriums selbst entsprach, die von der Angst 
vor möglichen rumänischen Provokationen gegen Ungarn während der Anwesenheit der 
eigenen Delegation in Bukarest diktiert wurde. Die verärgerte Reaktion des deutschen 
Gesandten in Rumänien, Manfred von Killinger, auf die Anwesenheit der slowakischen 
Delegation bestätigt indirekt diese Befürchtungen.

Die unmittelbaren Reaktionen der deutschen Diplomaten auf die slowakisch-rumänische 
militärische Annäherung waren jedoch nicht einheitlich. Während die herablassende Haltung 
des deutschen Gesandten in der Slowakei, Hanns E. Ludin, von der zurückhaltenden Haltung 
der Slowaken bestimmt war, spiegelte die Position des Gesandten Killinger im Gegenteil 
die Furcht vor einer realen Bedrohung der Einheit der deutschen Verbündeten angesichts 
des anhaltenden Krieges im Osten wider. Das deutsche Auswärtige Amt befürwortete 
unterdessen eindeutig die Position des deutschen Gesandten in Rumänien, was sich auch 
darin zeigte, dass er den bevorstehenden offiziellen Besuch von Ministerpräsidenten 
Vojtech Tuka in Bukarest „stoppte“. Die rumänische Seite war sich natürlich bewusst, dass 
die Zurückhaltung der Slowakei die Vertiefung der bilateralen Beziehungen und auch die 
Strategie ihrer ungarnfeindlichen Politik erschwerte. Obwohl dieses Thema mehr oder 



76 77

VOJENSKÁ HISTÓRIA

weniger weiterhin nachhallte, wurden die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern nicht wesentlich beeinträchtigt.

I. BAKA: NÁVŠTEVA SLOVENSKEJ VOJENSKEJ DELEGÁCIE V RUMUNSKU 
(FEBRUÁR – MAREC 1942) NA POZADÍ POKUSOV O OBNOVENIE 
MALEJ DOHODY  

Od leta 1941 sa  začala formovať trojstranná regionálna spolupráca medzi Rumunskom, 
Slovenskom a Chorvátskom.   Tá bola zameraná proti maďarskému revizionizmu a na prina-
vrátenie území, ktoré tieto štáty stratili v jeho prospech.  Malo ísť o vytvorenie jednot-
nej platformy na ochranu spoločných záujmov a pre vzájomné zblíženie najskôr však len 
na báze kultúrnej dohody, keďže na slovenskej strane panovala obava z reakcie Nemecka. 
Slovenskí predstavitelia totiž museli zohľadňovať ochrannú zmluvu a z nej vyplývajúcu 
závislosť na Nemecku.  To síce proti kultúrnej spolupráci svojich satelitov  nenamietalo, ich 
ďalšie zbližovanie a oživovanie ducha  medzivojnovej Malej dohody si však neželalo, a to aj 
vzhľadom  na potrebu jednoty v tábore Osi v čase vrcholiacich bojov na východnom fronte. 
U svojich spojencov namiesto toho živilo prázdne sľuby o spravodlivom usporiadaní Novej 
Európy po víťaznej vojne. Postoj Slovákov k Rumunsku v nasledujúcom období determi-
novala tiež ústretovejšia politika Maďarska v menšinovej otázke. Tá vyvierala zo snahy 
naštrbiť rumunsko-slovenské spojenectvo v čase rastúcich otvorených revizionistických 
útokov Bukurešti voči Maďarsku.  Slovenský prístup sa nezmenil ani v neskoršom období, 
a to napriek rumunským návrhom na regionálnu spoluprácu troch štátov  zameranú na na-
dchádzajúce mierové rokovania po víťaznej vojne proti ZSSR. Prejavom rumunsko-sloven-
ského zbližovania boli aj pokusy o spoluprácu vo vojenskej oblasti. Tie sa však vzhľadom na 
postoj  nacistického Nemecka obmedzili predovšetkým na vonkajšie zdvorilostné prejavy, 
ktoré mali demonštrovať rumunsko-slovenské spojenectvo zocelené spoločným bojom na 
východnom fronte.  Z tohto pohľadu bola vrcholnou fázou zbližovania obidvoch armád re-
cipročná výmena návštev vojenských delegácií vo februári a v marci 1942.  Pobyt slovenskej 
vojenskej  delegácie na čele s gen. II. tr. Jozefom Turancom v Bukurešti (28. 2. – 6. 3. 1942) 
od začiatku sprevádzal obrovský záujem rumunskej štátnej propagandy. Tá jej venovala 
neporovnateľne väčší priestor ako  slovenská propaganda rumunskej delegácii počas jej 
návštevy Slovenska. Na rumunskej strane to bola súčasť stratégie, ktorej cieľom bolo vy-
stupňovať vlastnú protimaďarskú kampaň a  zosúladiť ju s tou slovenskou. Oficiálne prejavy  
aktérov  slovensko-rumunského stretnutia sa pritom niesli v znamení dobovej propagandy 
v oboch krajinách. Zodpovedali   tomu vyhlásenia    o spoločnom boji proti hrozbe ZSSR, 
pertraktovanie nemeckej idey Novej Európy, kultu hrdinstva a smrti za vlasť atď. Sku-
točnosť, že osudy obidvoch krajín boli spojené tiež s ďalším spoločným nepriateľom v podo-
be Maďarska reflektovali oficiálne vyhlásenia aktérov  stretnutia a dobová propaganda  len 
nepriamo.  Rumuni boli v tejto otázke “taktní” vzhľadom na Slovensko a jeho postavenie 
voči Nemecku.

V  kontraste s ich záujmom o slovenskú delegáciu (ktorú prijal sám rumunský vodca 
Ion Antonescu) však bol zdržanlivý prístup slovenských diplomatických zástupcov, ktorí 
prítomnosť vlastnej delegácie doslova odignorovali. Napriek tomu, že slovenský vyslanec 
v Rumunsku Ivan Milecz to zdôvodnil  zaneprázdnenosťou, nemožno  vylúčiť, že jeho pos-
toj zodpovedal zámeru samotného ministerstva zahraničných vecí, ktorý  diktovala  obava 
z prípadných rumunských provokácií voči Maďarsku, počas prítomnosti vlastnej delegácie 
v Bukurešti. Podráždená reakcia nemeckého vyslanca v Rumunsku Manfreda von Kill-
ingera na prítomnosť slovenskej delegácie tieto obavy nepriamo potvrdzuje. 

Bezprostredné reakcie nemeckých diplomatov na slovensko-rumunské vojenské 
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zbližovanie však neboli rovnaké. Zatiaľ čo  blahosklonný postoj nemeckého vyslanca 
na Slovensku Hannsa E. Ludina bol determinovaný zdržanlivým prístupom Slovákov, 
v stanovisku vyslanca  Killingera sa naopak odrážali obavy z reálneho ohrozenia jednoty 
nemeckých spojencov zoči voči predlžujúcej sa  vojne na východe.  Nemecký Zahraničný 
úrad  sa pritom jednoznačne   prikláňal k stanovisku nemeckého vyslanca v Rumunsku, čo 
dokazuje aj jeho „stopka“ pripravovanej oficiálnej návšteve predsedu vlády Vojtecha Tuku 
v Bukurešti. Rumunská strana si samozrejme uvedomovala, že zdržanlivosť Slovenska 
komplikuje prehlbovanie bilaterálnych vzťahov a tiež stratégiu jej protimaďarskej politiky. 
Aj keď táto otázka viac či menej rezonovala aj naďalej, priateľské vzťahy medzi obidvoma 
krajinami to výraznejšie nenaštrbilo.  
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

PÔSOBENIE SLOVÁKOV VO VELITEĽSKOM ZBORE 
ČS. BRANNEJ MOCI V ROKOCH 1918 – 1939 
Z POHĽADU VOJAKOV SLOVENSKEJ NÁRODNOSTI

ALEX MASKALÍK

MASKALÍK, A.: Activities of Slovaks in the command corps of the Czechoslovak Armed 
Forces in 1918-1939 from the Slovak nationality soldiers’ point of view. Vojenská história,  
1, 26, 2022, pp 79-100, Bratislava. 
In the published study, the author has focused on the issue, the knowledge of which is extre-
mely important for the military history of Slovakia. The author’s choice of the above topic can 
certainly be welcomed. It is extremely necessary and, to some extent, relevant, especially as 
residual and stereotypical views of the problem persist to the present day. The author, espe-
cially through representative articles from the periodical press, interprets well the complexity 
of the problem of the small representation of Slovaks in the officer corps of the Czechoslovak 
Armed Forces in 1918 – 1939. He also rightly points out the linguistic, political, cultural and 
other moments that influenced the phenomenon. In terms of composition, the study consists 
of an introduction and eleven documents, which the author has supplemented with notes. The 
reader thus has the opportunity to get acquainted not only with contemporary Slovak views on 
the problem but also with their supporters.
Keywords: CS Armed Forces, Slovaks in the Officer Corps, 1918 – 1939.

Vývoj i kvalitu zastúpenia Slovákov vo veliteľskom zbore čs. brannej moci po vzniku 
Československej republiky podobne ako v ostatných sférach spoločnosti od začiatku de-
terminovali historické predpoklady, ktoré boli odrazom dlhodobého nerovnoprávneho 
postavenia Slovenska v habsburskej monarchii. Majetkové pomery, sociálny a triedny pô-
vod, úroveň vzdelania či národnostného presvedčenia, to všetko výrazne handicapovalo 
slovenských obyvateľov „Horného Uhorska“. Tradičný konzervativizmus slovenskej dediny 
a tendencie k izolacionizmu boli v armádnom prostredí umocnené strachom z neznáme-
ho, kolektívneho spôsobu života, vojenskej disciplíny a drilu. Rad podnetov emocionál-
ne podfarbených rodinnými a spoločenskými väzbami, sprevádzaných odtrhnutosťou od 
rodinného zázemia, priateľov, spoluutváral postoj Slovákov k armáde. A ten bol rezervo-
vanejší než u okolitých národov. Úzka skupina národne uvedomelej inteligencie záujem 
o vojenské remeslo nejavila, domáca šľachta a zemianstvo sa odnárodnili. Vrstva bývalých 
dôstojníkov, či štátnych zamestnancov, ktorých deti by sa mohli hlásiť na vojenské ško-
ly z prestížnych dôvodov, okrem toho neexistovala. Možnosti slovenskej spoločnosti do-
pĺňať veliteľský zbor rakúsko-uhorskej brannej moci boli teda veľmi chabé.1 Len o niečo 
priaznivejšie podmienky vytvárala situácia v légiách. Tie vznikali z vojakov c. k. brannej 
moci českej a slovenskej národnosti, ktorí počas bojov na ruskom, srbskom, talianskom 
a francúzskom fronte padli do spojeneckého zajatia. Pod nízke zastúpenie oproti Čechom sa 
však i tu opäť podpisovalo nižšie národné povedomie. Do spoločného štátu tak vstupovala  
 
1 DANGL, V. Národnostná problematika v  rakúsko-uhorskej armáde a  Slováci. In Československý časopis 
historický, 24, 1976, s. 875-877.
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slovenská strana s nízkym počtom pripravených vojenských gážistov (hlavne dôstojníkov),  
čo od začiatku nevytváralo v čs. veliteľskom zbore dostatočné predpoklady pre primerané 
zastúpenie slovenského „živlu“.2

Nižší stupeň vzdelanostného, nacionálneho, politického, hospodárskeho, sociálneho i kul-
túrneho vývoja Slovenska výrazne limitoval i systematické a pravidelné doplňovanie veli-
teľského zboru v mieri. Napriek postupnému progresu vo všetkých uvedených aspektoch sa 
vážnou prekážkou pri zvyšovaní počtov Slovákov v ňom ukázal byť aj nezáujem slovenskej 
občianskej mládeže (hlavne vzdelanej) o vojenskú profesiu. A tak hoci v kontexte rozšíre-
ných možnosti vzdelávania na Slovensku podiel Slovákov na celkových počtoch dôstojníkov 
počas 20. a 30. rokov vzrástol z cca 1,8 % na cca 3,5 %, a medzi rotmajstrami z 3,4 na cca  
5 %, približne 20 %-nému zastúpeniu medzi mužstvom nezodpovedal. Nominálny nárast 
početnosti medzi dôstojníkmi a rotmajstrami na 441, resp. 421, taktiež vyvolával viac otáz-
niky, než optimizmus.3 Obmedzené možnosti doplňovania vzdelanými kádrami determi-
novali kvalitu riešenia proporcionálneho zastúpenia Slovákov v dôstojníckom zbore nielen 
z hľadiska ich celkového počtu, ale i hodnostného profilu a funkčného zaradenia. To faktic-
ky znamenalo, že popri zlomku šikovných sa do armády dostávali priemerní až podpriemer-
ní, čo ich v prostredí podporovanej konkurencie (ktorá mala zvýhodňovať najschopnejších) 
automaticky znevýhodňovalo v služobnom postupe. Navyše to zužovalo základňu pre výber 
na štúdium na vojenských vysokých školách doma i v zahraničí, ktoré poskytovalo „vstu-
penku“ medzi perspektívne kádre pre exponované armádne funkcie. Väčšina z nich tak slú-
žila vo veliteľských funkciách na stupni čata – rota, zanedbateľné bolo ich zastúpenie medzi 
absolventmi Vysokej školy válečnej i veliteľským a profesorským zborom vojenských škôl. 
Vplývalo to i na profiláciu slovenského prvku medzi dôstojníkmi vyššieho hodnostného 
rangu, ktorá bola veľmi skromná. Z 1 265 osôb povýšených v horizonte 20 rokov v činnej 
službe do hodnosti plukovníka boli 6 Slováci, pričom len jediný z nich sa stal čs. generálom.

Problematike proporcionálneho zastúpenia, pôsobenia a postavenia Slovákov vo veliteľ-
skom zbore čs. brannej moci napriek všetkému vtedajší slovenskí politickí predstavitelia ne-
venovali patričnú pozornosť. Slovenskú otázku vnímali všetci hlavne ako aspekt vyrovnania 
Slovenska s českými krajinami v kultúrnej, politickej, hospodárskej i sociálnej rovine. I pre-
to bola propagácia vojenského povolania na Slovensku medzi tamojšou mládežou nedosta-
točná. Výrazne ju navyše komplikovali tlačové kampane nacionálne ladených politických 
strán na Slovensku, ktorým téma poskytovala len ďalší pôsobivý argument pre dokazovanie 
nespravodlivosti vládnej centralistickej politiky voči Slovákom.4 A tak namiesto toho, aby 
podporili úsilie čechoslovakisticky ladených periodík v propagácii vojenského povolania 
a vo výzvach k slovenskej mládeži, útočili na všetko – a to bez zohľadnenia širšieho kon-
textu, v rámci ktorého predmníchovská armáda fungovala (vzdelanostný profil uchádzačov 
o štúdium na dôstojníckej Vojenskej akadémii v Hraniciach, striktne stanovený spôsob za-

2 Predmetom záujmu čs. historiografie sa problematika stala po roku 1989. Až na výnimky bola v kontexte  
novej slovenskej štátnosti interpretovaná (podobne ako ľudákmi a  národniarmi pred rokom 1939) značne 
jednostranne. Z profilových sa jednalo o tieto vedecké a vedecko-populárne práce: ANGER, J. Národnostná 
štruktúra dôstojníckeho zboru čs. armády v rokoch 1918 – 1938. In Historický časopis, roč. 41, 1993, č. 5-6, 
s. 624-625; CHYTKA, S. Niektoré snahy o budovanie národnej armády Slovenska v rokoch 1938 – 1939. In 
Historický časopis, roč. 42, 1994, č. 2, s. 333-340; HRONSKY, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny 
Slovenska 1914 – 1939. IV. zv. Bratislava 1996, s. 75 a 60; ŠTEFANSKÝ, V. K niektorým problémom postavenia 
Slovákov v čs. armáde (1918 – 1939). In Vojenská história, roč. 1, 1997, č. 2, s. 3-17; ČAPLOVIČ, M. Česko-
Slovenské vzťahy v armáde 1918 – 1939. In Česko-slovenská historická ročenka, 2009, s. 43-61.
3 AÚTGM Praha, f. TGM – republika, karton 382. VÚA – VHA Praha, f. VKPR 1935 a 1938, karton 131 a 172,  
č.j. 271 a 378.
4 Bližšie k problematike pozri: MASKALÍK, A. Problematika „Slováci vo veliteľskom zbore čs. brannej moci  
1918 – 1939“ na stránkach slovenskej dobovej periodickej tlače. In Vojenská história, roč. 25, 2021, č. 4, s. 90-118.
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raďovania gážistov na základe tzv. systemizácie služobných miest, každoročne schvaľova-
nej vládou), existujúcich možností (absolútny nezáujem nielen vzdelaných Slovákov slúžiť 
v armáde a mimo Slovensko) a eventuálnych východísk.

Ako však celú vec vnímali samotní vojaci slovenskej národnosti? To je ústredná otázka, 
na ktorú sa pokúsim zodpovedať v tejto materiálovej štúdii, a to prostredníctvom úvahy naj-
povolanejších z nich – dôstojníkov tvoriacich jadro veliteľského zboru. V prevažnej väčšine 
sa jedná o články publikované k tejto problematike do rozpadu Československa v roku 1939, 
zvyšok svetlo sveta nikdy neuvidel a naznačené úvahy ostali len „na papieri v šuflíku“.5 Au-
tormi 11 predkladaných dokumentov je 7 dôstojníkov (6 aktívnych, 1 v zálohe) a 1 branec 
základnej služby slovenskej národnosti. Nie je bez zaujímavosti, že medzi 6 aktívnymi dôs-
tojníkmi boli 4 absolventi prestížnej Vysokej školy válečnej Praha (Čatloš, Malár, Kanák, 
Novotný) z dovedna 13. Dve tretiny dokumentov vyšli do roku 1930 a zaoberali sa podstatou 
problému. Nie náhodou vznikli v čase, keď ich autori pôsobili v armáde ako nižší dôstojníci 
a ich služobný postup bol pomerne rýchly. Z pozície vyšších dôstojníkov, kde bol postup po 
hodnostnom a funkčnom rebríčku pomalší a hlavne omnoho náročnejší, hodnotili situáciu  
oveľa vyhranenejšie a dokumenty sú predchnuté sklamaním a nenaplnenými očakávaniami.6

Celý „kolotoč“ v roku 1926 „roztočil“ nadporučík Dezider Kirinovič, ktorý poukázal 
na flegmatickosť svojich súkmeňovcov v radoch dôstojníkov a vyzval ich k väčšej akti-
vite v mimoslužobnej (stavovskej, vedeckej) činnosti, aby Slováci dokázali „krok  držať 
s bratmi Čechmi, chceme-li, aby sme i naďalej – trebárs je nás skrovný počet – boli váže-
nou a s bratmi – Čechmi rovnocennou složkou v našej armáde“. S konštatovaním o tom, „že 
práve vzhľadom k nášmu malému počtu v armáde, mala by nám pripadnúť povinnosť inten-
zívnejšej práce, než u našich českých kolegov“ bola jeho výzva viac než zrejmá: „vstaňme 
zo  svojej  ľahostajnosti  a  nečinnosti;  ukážme,  že  i my  niečo  dovedieme,  že  sme  i my  na 
svojom mieste. Pohliadni každý do svojej duše, uvažuj a hľadaj cestu k náprave. Uvedená 
impulzívnosť slovenského národa nech sa vybije v poctivej práci pre blaho národa a vlasti 
a odmena nás neminie.“7 Jeho článok nielen rozpútal polemiku na stránkach slovenskej 
dobovej periodickej tlače (ktorá dovtedy tejto problematike nevenovala žiadnu výraznú po-
zornosť), ale aj aktivizoval ostatných slovenských dôstojníkov. Značná časť príspevkov bola 
akýmsi pokusom o propagáciu vojenského povolania a výzvou slovenskej mládeži k prija-
tiu zodpovednosti.8 Natíska sa otázka, či šlo zámerne podnecovanú aktivitu „zhora“, alebo 
o súkromnú aktivitu jednotlivcov. Poukazovalo sa na nezáujem verejnosti, odsudzovala sa 
štvavá kampaň nacionalistických „plátkov“ voči jednote veliteľského zboru a odmietalo sa 

„utláčanie Slovákov v armáde“ ako aj fakt, že za situáciu môžu Česi a vojenská správa. Pod-
statu celej veci plasticky vystihol štábny kapitán Ferdinand Čatloš, podľa ktorého bola naj-
väčším problémom nevšímavosť a ľahostajnosť „verejných činiteľov a úradov, samé široké 
vrstvy slovenského občanstva ... ktoré bráni vzletu nášmu dostať sa k metám potrebného 
snaženia“. Prvoradou úlohou „bolo vytvoriť priaznivé prostredie. Len nadchnutie rodí činy! 
Každý iný predpoklad, ktorý nelahodí slovenskej duši, ktorý nevie vniesť do uzavrenej slov. 
povahy iskierku povzbudenia, prináša v zápätí takúto chorobnú flegmatičnosť. Dajte nám 
potrebnú základňu, budeme sa vyvíjať bujnejšie, budeme sa hlásiť k životu ! Odoberte nám 
však nezbytný elixír  života, budeme odumierať, až  i  nočný  súmrak  zahalí  chladnú  tíšinu 

5 Dokument č. 10 a 11.
6 Väčšina z aktívnych dôstojníkov slúžila v čs. brannej moci až do jej rozpadu v roku 1939,  aby po rozdelení  
republiky prešla do služieb brannej moci novovytvorenej Slovenskej republiky (pričom 3 v nej dosiahli hodnosť 
generála, 1 plukovníka a 1 podplukovníka).
7 Dokument č. 1.
8 Dokumenty č. 4, 7, 8.
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našej nemohúcnosti ! Prebudenie sa v pozdnej noci na bezoáznej pustatine niekdy, by bolo 
až mrazivé ...“.9 Napriek tomu sa príspevky nevyhli sťažnostiam, povzdychom a narážkam 
o nedostatočnom postupe Slovákov po kariérnom rebríčku a celkovej „čechizácii“ armády.10 
Tie koncom 30. rokov vystriedali ultimatívne požiadavky vznášané už v politickej rovine.11 
Vychádzali z úvah F. Čatloša už ako styčného dôstojníka MNO pri slovenskej autonóm-
nej vláde, v ktorých popustil uzdu svojej fantázii. V kontexte „poslovenčovania“ armády 
a ostrého protičechizmu rezonovali najmä sťažnosti na existujúci stav, ktorý by pri „lep-
šej vôli“ MNO nemusel jestvovať. Bezprecedentné predstavy o výstavbe fakticky národnej 
armády a „zvláštnom“ povyšovaní, zohľadňujúcom slovenské „prednosti a priority“, boli 
nielen v rozpore s celoštátnym poňatím budovania armády (vyžadujúcej zmeny v kádrovej 
systemizácii i výdavkoch v štátnom rozpočte), ale svojím poňatím v „obídení“ systému vy-
tvárali priestor na znižovanie odbornej úrovne veliteľského zboru i bojaschopnosti armády 
(ktoré by boli za pretrvávajúceho nezáujmu vzdelanej slovenskej mládeže o vojenské povo-
lanie otázkou času).

Predkladaný súbor dokumentov publikujeme v pôvodnom znení, t. j. bez akýchkoľvek 
jazykových a gramatických úprav, v snahe čo najviac zachovať ich pôvodnú výpovednú 
hodnotu. Tá plasticky poukazuje nielen na dobový spôsob uvažovania, ale i na schopnosti 
prezentácie a úroveň intelektu vojakov slovenskej národnosti.

Dokument č. 1
Nadporučík pechoty Dezider Kirinovič vyzýva dôstojníkov Slovákov k väčšej aktivite.12

Bedlive sledujem naše vojenské časopisy, ale málokedy sa mi pošťastí zahliadnuť v nich 
i slovensky písaný článok. Takýto sa vyskytuje v našich novinách iba sem-tam, v predlhých 
intervaloch časových, skoro ako biela vrana v prírode. Je to smutný, ba, riekol bych skoro 
zahanbujúci úkaz pre nás Slovákov, obzvlášť uvážime-li, že autormi mnohých prác sloven-
sky písaných sú nie Slováci, ale – Češi. Už niekoľkokrát mal som príležitosť presvedčiť sa 
o pravde tohto môjho tvrdenia.13

Nemalo napremýšľal  som sa o  tejto veci a usilovne  som pátral po príčine. Uverejňujú 
hádam naši Slováci – dôstojníci svoje práce v českej reči ? Hľadal som i týmto spôsobom 
autora Slováka, no – bohužiaľ – marne, bez výsledku.

9 Dokumenty č. 2, 3, 7.
10 Dokumenty č. 4, 5, 6, 9.
11 Dokumenty č. 10, 11.
12 Dezider „Želibor“ Kirinovič (1899, Bratislava), absolvent 5 tried gymnázia v Bratislave, dôstojník z povolania 
čs. brannej moci od roku 1923 (kpt. 1930). Pôsobil vo vojenskej rozviedke (vedel plynule nemecky, anglicky, 
francúzsky a maďarsky). V roku 1934 bol odvlečený do Nemecka, kde bol zhruba rok podrobený neľudským 
lekárskym pokusom. Po návrate domov bol jeho zdravotný stav žalostný a  o  2 roky nato bol preložený do 
výslužby ako „jakékoliv vojenské služby neschopen !“ Až do svojej smrti v roku 1978 pobýval v psychiatrických 
ústavoch.
13 Dezider Kirinovič bol aj prvým zo Slovákov, ktorý v niektorom zo špecializovaných vojenských periodík 
publikoval odborný článok. Až v druhej polovici 30. rokov sa aktivizovali ďalší – z dôstojníkov zbraní to bol už 
len kpt. spoj. Jozef Marko (ktorý ho napísal v českom jazyku), z gážistov služieb ďalejslúžiaci poddôstojník čatár 
ašpirant MUDr. Karol Matulay, por. vet. v zálohe MUDr. Imrich Hudec a škpt. zdrav. MUDr. Ladislav Dohnányi. 
KIRINOVIČ, D. Ako zvýšiť pohyblivosť pešiaka uľahčením jeho ústroja. In Vojenské rozhledy, č. 12/1930, s. 
879-885; MATULAY, K. Abnormálne reakcie duševné s osobitým zreteľom na prípady u vojska. In Vojenské 
zdravotnické listy č. 1/1935, s. 21-32; MARKO, J. Styk a spojení v bojové síti podle Cvičebních řádů pěchoty. 
In Vojenské rozhledy č. 2/1938, s. 673-680; HUDEC, I. Prevencia otráv mäsom a medzinárodná systematika 
a diagnostika zárodkov skupiny Salmonella. In Vojenské zdravotnické listy, č. 3/1938, s. 195-200; DOHNÁNYI, 
L. Motorové športy v armáde a ich typické úrazy. In Vojenské zdravotnické listy, č. 5/1938, s. 372-379.
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Nechcem bagatelizovať, ale nevdojak musím dať za pravdu F. Dlouhanovi, kedykoľvek 
prečítam si jeho fejeton „Z Valašska na Tatry“, uverejnený pred niekoľkými mesiacmi vo 
Večerníku Práva lidu.14 Píšuc o návšteve v Ružomberku, hovorí tu medzi jiným: „Celkem 
sympatické město, ve kterém to, co je urváno pro nás, je prací tamějších Čechů, neboť Slo-
váci nejenom na vsích, ale i v městech jsou lidé úžasně flegmatičtí“. Slová, pre nás nie práve 
moc lichotivé, ba akiste mnohý z nás mohol by ich a bude prehlasovať za národnú urážku. 
Nepopierateľne obsahuje ťažké obvinenie. Budeme-li však pozorne a objektívne premýšľať 
o obsahu tejto vety, nemôžeme – aspoň pri naších pomeroch v armáde – nedať red. Dlouha-
novi za pravdu.15 Opakujem, k vôli vyvarovania sa nejakého nedorozumenia, že výrok red. 
Dlouhana aplikujem iba na pomery v našej armáde, lebo ani nemôžem sa rozširovať na iné 
odvetvia nášho národného života.
Má, či nemá pravdu red. Dlouhan v tom, čo o nás Slovákov tvrdí ? Čo sa týče nás Slová-

kov – dôstojníkov, resp. i rotmajstrov, nemôžeme si túto otázku ináč zodpovedať, leč, že mu 
dáme za pravdu. Musím predom poznamenať, že nemám na mysli vytýkať komukoľvek z nás 
vlažnosť, alebo ľahostajnosť k vykonávaniu obvyklých predpísaných našich povinností. Som 
presvedčený, že, každý z nás snaží sa zastávať svoje služobnými predpismi stanovené povin-
nosti svedomite a poctive. Ale práve tuná prichádzame k háklivému bodu. Pracujeme sve-
domite až sem, pokiaľ nám to ukladá služobná povinnosť a dosť. Ďalšej činnosti, nech je to 
už vojensko-vedecká, alebo i čiste stavovská, sa nezúčastňujeme, ba vyziera to, akoby sme 
túto činnosť vôbec ignorovali. Výnimky ? Dvaja – traja, čo i na náš skrovný počet v armáde 
predsa len príliš malé procento.
Príčina našej silnej flegmatičnosti – abych užil tohoto slova – k mimoslužobnej práci je 

hádankou pre každého, s kýmkoľvek som o tom prehovoril. Politické príčiny ? Sotvaže. Ma-
teriálne starosti ? Materiálne pomery sú u nás u všetkých biedne. Niet však príčiny, aby sme 
sa nemohli povzniesť nad tieto starosti, keďže kolegovia Češi nie sú tiež inak honorovaní 
ako my a predsa naša činnosť i percentuálne pokulháva ďaleko za nimi.
Ťažko je nájsť pravú príčinu.
Možná,  že  väčšina  z  nás  si  ešte  vôbec  neuvedomila,  aké môže mať  následky  v  budúc-

nosti táto naša flegmatičnosť ! Keď prirodzeným dôsledkom nemôže byť nič iného, ako že 
postupom času v očiach bratov – Čechov a i iných sa sami degradujeme na menejcenných 
príslušníkov štátu. A  toho sotvaže bude chcieť z nás niekto ! Nezbýva nám nič iného, ako 
dohonit a aspoň krok držať s bratmi Čechmi, chceme-li, aby sme i naďalej – trebárs je nás 
skrovný počet – boli váženou a s bratmi – Čechmi rovnocennou složkou v našej armáde. 
Nebojím sa  tiež  tvrdenia,  že práve vzhľadom k nášmu malému počtu v armáde, mala by 
nám pripadnúť povinnosť intenzívnejšiej práce, než u našich českých kolegov. Je dostatok 
sociálnych problémov v armáde, ktoré k ich vhodnému riešeniu vyžadujú nielen pomocnú 
ruku, ba celých Slovákov. Otázka brannej reformy, predvojenskej výchovy: kto z nás shrnul 
nejaké zkušenosti, alebo návrhy v tomto oboru so stanoviska špeciálne slovenského. Keď na 
Slovensku sú a ešte dlhý čas budú predsa len iné pomery, ako v Čechách a na Morave. A kto 
zná lepšie tieto, Čech alebo Slovák ? Až sa niečo uskutoční a na Slovensku objavia sa isté 
nedostatky, vyplývajúce z nedostatočnej znalosti pomerov na Slovensku, pýtam sa, máme 
právo obviňovať potom Čechov, že sa nerozumejú do našich pomerov ? Týka sa to prezatým 
len otázky brannej reformy a predvojenskej výchovy. Správne riešenie týchto dvoch úzko 
súvisiacich problémov, vyžaduje tu rozhodne i našu spoluúčasť na prípravných praciach.
Výcvik a výchova vojakov maďarskej národnosti spočíva skoro výhradne v našich rukách. 

Je v záujme pohotovosti armády, aby sa výcvik a výchova stále zdokonalovala.  Či nemajú 

14 František Dlouhan (vlastným menom Bulánek), český prozaik literárny historik, básnik a prekladateľ.
15 Napriek oficiálnemu názvu Čs. branná moc sa v skrátenej podobe všeobecne zaužívalo označenie čs. armáda. 
Tento úzus rešpektujeme.
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menšiu cenu naše zkušenosti, získané pri výcviku a výchove, keď si ich necháme iba pre 
seba a nesdelíme ich tiež naším kollegom pomocou písaného slova ?
Tu je generálny štáb. Koľko Slovákov sa hlási do válečné školy ? Ako sílne sa pociťuje 

naprostý nedostatok diplomovaných Slovákov v gen. štábe, najlepšie dokazuje, že i sám gen. 
Mittelhauser pred svojim odchodom do Francie v jednej svojej reči vyzdvihol túto okolnosť.16

Ďaleko som nevyčerpal tým všetko, či priamo volá po intenzívnejšej spolupráci nás Slo-
vákov. Stačí poznamenať, že je pekná rada vecí, k ichž riešeniu sme my prirodzenou cestou 
najpovolanejšími pomocníkmi.
A predsa, čo vidíme ? Hladina mimoslužobného života slovenských dôstojníkov nie je roz-

brázdená ani sebemenším vetríkom nejakej činnosti. Vari sa nedostalo k našim ušiam heslo 
nesmrtelného Tyrša: „Štály ruch, štálá nespokojenost ?“17 Nemáme azda dostatok svetlých 
príkladov v našich predkov, ačkoľvek stačilo by príkladom uviesť iba nášho prvého ministra 
vojenství gen. M. R. Štefánika.18

Cítime to, musíme to cítiť, že niečo nie je v poriadku u nás Slovákov – dôstojníkov.
Čo som napísal, obsahuje mnohé trpké slovo. Myslím však, že každý z nás, kto len trochu 

premýšľa, a nie je zatvrdzelý k práci, dá mi za pravdu. Vlasť, národ žiada prácu. Toto heslo 
malo by platiť pre nás Slovákov, už i vzhľadom na náš skrovný počet v armáde dvojnásob-
nou mierou. Vstaňme zo svojej ľahostajnosti a nečinnosti; ukážme, že i my niečo dovedieme, 
že sme i my na svojom mieste. Pohliadni každý do svojej duše, uvažuj a hľadaj cestu k ná-
prave. Uvedená impulzívnosť slovenského národa nech sa vybije v poctivej práci pre blaho 
národa a vlasti a odmena nás neminie.

Důstojnické listy, č. 14/1926, 1. apríl 1926, článok Slovo k Slovákom dôstojníkom, s. 2

Dokument č. 2
Štábny kapitán pechoty Ferdinand Čatloš polemizuje s denníkom Slovák o príčinách fleg-

matického postoja Slovákov v čs. armáde a odsudzuje nezmyselnosť jeho štvavého postoja 
voči jednote čs. veliteľského zboru.19

Čítal som článok npor. Kirinoviča v „DL“ o indifferentných slovenských dôstojníkoch.20 
Výňatok  z  tohoto  šlánku bol uverejnený v 85.  šísle „Slov. Denníka“. Poneváč článok  ten 
obsahoval podľa môjho názoru aj také veci, ktoré vrhaly príliš ostré svetlo na neutešené 
pomery medzi slov. dôstojníkmi a poneváč výňatok „S. D.“ sám o sebe, vyznieval sťa obža-
loba opodstatnená viac vinou než faktom, napísal som nato odpoveď. Skôr nežby však boly  
 
16 Eugène Desiré Antoine Mittelhausser (poľný podmaršal, v čs. brannej moci s prepožičanou hodnosťou ge-
nerála IV. hodnostnej triedy), v rokoch 1921 – 1926 náčelník Hlavného štábu čs. brannej moci a súčasne veliteľ 
Francúzskej vojenskej misie v Československej republike.
17 Miroslav Tyrš, český národný obrodenec nemeckého pôvodu, organizátor Sokola a telocvičného hnutia v Če-
chách všeobecne.
18 Milan Rastislav Štefánik (prvý a jediný), minister vojenstva (často nesprávne uvádzaný ako minister vojny) 
v rokoch 1918 – 1919.
19 Ferdinand Čatloš (1895, Liptovský Sv. Peter, okr. Liptovský Mikuláš), absolvent vyššej obchodnej školy, od 
roku 1917 príslušník čs. légií v Rusku (kpt. 1919). Za čs. vojaka z povolania aktivovaný v apríli 1921, absolvent 
Válečnej školy Praha (1930), v čs. brannej moci to dotiahol na náčelníka štábu 8. divízie, resp. počas mobilizácie 
na jeseň 1938 hraničnej oblasti 37 (škpt. 1925, mjr., 1930, pplk. 1935). Na prelome rokov 1938/1939 styčný 
dôstojník MNO pri slovenskej autonómnej vláde. V brannej moci SR dosiahol post ministra národnej obrany 
(gen. 1939). Po vypuknutí SNP ponúkol svoje služby Vojenskému ústrediu, bol však zadržaný a prevezený do 
internácie v ZSSR. Národný súd ho v roku 1947 degradoval na vojaka a odsúdil na 5 rokov odňatia slobody so 
započítaním doby väzby v ZSSR (zomrel v Martine v roku 1972).
20 DL – Důstojnické listy.
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uvidely moje riadky svetla, v časopise „Slovákovi“ pseudonymný „Fronťák“ pretromfnul 
ma svojou odpoveďou.21 Preto som vynechal z mojej odpovede state adresované len prvému 
a miesto nich zaujímam postavenie proti dvom frontám.
Npor. Kirinovič siaha do svedomia svojich druhov a vytýka im netečnosť. Stavia hádanku 

miesto samozrejmosti. „Fronťák“ mu s mosta do prosta odvetí: príčinou sú českí dôstojníci 
a voj. úrady. Aby si verejnosť mohla utvoriť  správnejší názor o pravej príčine nehybnos-
ti Slovákov – dôstojníkov napospol, ktorú nehybnosť konštatuje autor článku na poli  ich 
mimoslužobného pôsobenia, doplním túto slovnú pútku ešte aj svojou poznámkou. Ak by 
napadlo osvetliť vec tú i niekoho iného, bolo by to len k jej prospechu.
Ak niekto očakáva od hŕstky slov. dôstojníkov väčší ruch vo verejnej činnosti, tak nech zlo 

a prekážky, ktoré znemožňujú tento predpoklad, hľadá v neprajnom okruží. Okružie toto je 
vytvorené komplexom složitých príčin, ktoré svaľovať na bedrá jednej strany, je predsa len 
nepremyslenou trúfalosťou. Ani voj. úrady, ani českí, ači slov. dôstojníci oddelene, nech nie 
sú vystavováni za kameň úrazu pri riešení tejto otázky. Priberme ale sem ešte aj iné složky 
verejných činiteľov, ako sú veducia civ. korporácií a úradov, samé široké vrstvy slovenského 
občanstva a synthetickým utvorením si dusivej klenby, nájdeme skoro záhadné veto, ktoré 
bráni vzletu nášmu dostať sa k metám potrebného snaženia. Nebudem dokazovať, bo je na 
bielom dni, že prostredie, v akom sa nachodíme, nepraje našej mimoriadnej príčinlivosti. 
Nevšímavosť spomenutých činiteľov voči slovenskej vetve čs. gážistov, sa odráža a prejavu-
je v jej nechuti. Zahriaknutie vo smelších rozbehoch, pripravuje ju o ambíciu a zapríčiňuje 
chabosť a sklamanie. Prezieranie, neuznávanie a nechápanie, prejavené najčastejšie vlast-
ným slovenským okružím, nehovoriac už ani o inom, prieči sa jeho sebavedomiu a vráža 
mu biľag popelkárstva. Žiaľbohu všeobecná atmosféra je veru takáto. Ovzdušie dusné, niet 
vňom žiaducného ozonu. Mimo toho duša Slováka – ináč kultivovaná za mladi a ináč po-
vinovatá dnes, nie je schopná tvoriť diela skutočne prenikavé. Nie je ešte schopná, lebo jej 
prekáža nedostatok tej úprimnej, oddanej precítenej a prirodzenej vernosti k veciam, ktoré 
ju pozbavujú jich pravej hodnoty.
Slovenská složka dôstojníkov a rotmajstrov v čs. armáde pripadá mi ako púček, ktorý 

prívalom  vichríc  a  inej  nepohody  zaniká  už  v  zárodku  svojom,  poneváč  nemôže  byť 
umelým  spôsobom  pestovaný  a  vypestovaný.  Nemá  svoju,  životnú  šťavu  poskytujúcu 
postať. Ľahostajnosť slovenského obyvateľstva ničive zasahuje do jeho životaschopnosti. 
Nesmieme  pomíjať  súvislosť  celopovahovú. Nemôžme  oživovať  jeden  konár,  zakiaľ  peň 
krehne  a  bútleje.  Z  vyschlého  dreva  žiadny  výhon  sa  nám  nezazelená.  Flegmatičnosť 
Slovákov  dôstojníkov  teda  v  prvej  rade  spočíva  vo  flegmatičnosti  slovenského  kádru 
mimoarmádneho.  Ta  nech  smeruje  náš  apel,  lebo  tam  sa  nachádza  hybné  rameno 
všetkých pohnútok. Keď budú si povolané  kruhy slovenského obyvateľstva vedomé svojej 
povinnosti  a  presvedčené  o  vitálnej  nezbytnosti: mať  svoju  zdravú  armádu,  preniknutú 
skutočným duchom nár. obrany a osvieženú vlastnou svojeťou, tak docielime i to ostatné. 
Z presvedčenia budú rynúť i činy. Len tieto tykadlá verejného života dajú svojou správnou 
a uvedomelou zaujatosťou voči svojmu čs. vojsku i náležitý impulz slovenskej príčinlivosti 
na  poli  všeobecného  blaha.  Len    na  širšej  báze  svojho  členstva  vykvitne  a  vybujarí 
uváženiahodná činnosť slov. dôstojníkov. Sondujme pôdu, do ktorej je duša naša zmenou 
času presadená a zbadáme, že nie strom je na príčine, že nedáva ovocie, ale pôda zeme, 
ovzdušie je vinou jeho neplodnosti.
Prvou úlohou by bolo vytvoriť priaznivé prostredie. Len nadchnutie rodí činy ! Každý 

iný  predpoklad,  ktorý  nelahodí  slovenskej  duši,  ktorý  nevie  vniesť  do  uzavrenej  slov. 
povahy iskierku povzbudenia, prináša v zápätí takúto chorobnú flegmatičnosť. Dajte nám 

21 Slovák, 18. apríl 1926, článok „Odpoveď na článok „Slovo k dôstojníkov Slovákom“, napísaný nadporučíkom 
Kirinovičom do „Dôstojníckych Listov“, č. 14 z 1. apr. 1926“.
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potrebnú základňu, budeme sa vyvíjať bujnejšie, budeme sa hlásiť k životu ! Odoberte nám 
však nezbytný elixír života, budeme odumierať, až i nočný súmrak zahalí chladnú tíšinu 
našej nemohúcnosti ! Prebudenie sa v pozdnej noci na bezoáznej pustatine niekdy, by bolo 
až mrazivé ...
A  ešte  niečo.  Npor.  karhá  slov.  dôstojníkov,  „Fronťák“  sa  ich  ujíma. Náš  povďak  by 

mal  takto patriť poslednému. Avšak kto z nás by nebol ani na  toľko sebavedomým, aby 
prijal pomocnú ruku, ktorá neštíti  sa siahnuť aj po nepravde,  len aby ohromila svojich 
vyhliadnutých protivníkov ? By bolo pod našu dôstojnosť a nesrovnávalo by sa s česťou 
našou, ak by sme čo najrozhodnejšie neodmietli ponúknuté prehnané bombasty. Pravdou 
zájdeme najďálej, a pravdu každému do očú povedzme ! Neprosím sa však fantastických 
výplodov predpojatého smýšľania, poneváč to nepotrebujeme, lebo by sme sa len zbytočne 
kompromitovali pred tými, ktorý majú možnosť nazriecť do veci a presvedčiť sa o pravej 
skutočnosti.  Tvrdiť  to,  že  spomedzi  účastníkov,  v  článku  „Fronťákovom“  spomínanej 
martinskej schôdzky, „ani jedon nemá tú česť byť doma na Slovensku a rozmýšľajú niekde 
po Čechách nad svojim osudom“ – nemá smyslu. Môžem mu dôverne prezradiť, že Bodický, 
Čáni, Kristín, Krivoš, Malár, Turanec a ja – úplný celok to martinských hriešnikov – by 
sme si netrúfali takto hudieť.22

Pasus o „Schnellsiederkurzistoch“ neslúži ku cti jeho pôvodcu. Zaráža v ňom zlomysľné 
zľahčovanie  všetkého  toho,  čo  sa  krajňou obetavosťou,  otvorenou mužnou a nebojácou 
odvahou, počas války vykonalo pre slobodu národa;  lebo nepokryte sa  tu útočí na  tých 
„Schnellsiederkurzistov“, ktorý z rad týchto nezakuklených pováh vyšli. 23

Nekryje dosť skutočnosť ani údaj o nevyslaní do zahraničných voj. škôl slov. dôstojníkov. 
Na jeho výzvu – „uveďte mi z týchto jedného slov. dôstojníka!“ – môžem mu poslúžiť ihneď 
dvoma, ato: v S. (Cyru) bol škpt. Malár a vo vál. škole v Rumunsku škpt. gštbu. Šimko.24

Repliky myslím,  že  až  stačí. Moje  pôvodné  námietky  k  článku  npor.  K.  boly  otupené 
odpoveďou „Fronťákovou“ a preto som sa omedzil hlavne na priame poznámky k riadkom 
posledného. Napriek tomu ale si vážim počin iniciátorov a hoci jeho „terajšia myšlienka 
je už i starého dáta“ – ako to konštatuje „Fronťák“ – predsa jeho dobrý úmyseľ a pobídka 
k duševnej činnosti je chvályhodná a potešiteľná. Nič na svete je nie neskoro !
Napokon  rád  by  ešte  zdôrazniť  to,  že  slušným  tónom  dá  sa  moc  povedať;  časopis 

„Slovák“ mnohokrát sa uchyľuje k výpadom nie veľmi kvalifikovaným, a  touto cestou sa 
nesie  aj  celý  článok  „Fronťákov“. Neviem  pochopiť,  že  načo máme  vyvolávať  roztržky 
a štvanice, ktorým sa môže tešiť len spoločný náš nepriateľ ! Jednotnosť československého 
dôstojníckeho sboru vylučuje podobné výstrednosti. Našou snahou má byť po všetky časy 
nášho života, aby sme nenarušili  jedine možnú platformu, ktorá nám zavše zabezpečuje 
tesnú vzájomnosť vývojovej kontinuity a vzájomné sebapoznanie vo spoločnej spolupráci 
čím ďalej tým – dúfajme – lepšie upraveného života.

Důstojnické listy, č. 18/1926, 29. apríl 1926, článok Aby bolo jasnejšie, s. 4

22 Schôdzka dôstojníkov slovenskej národnosti (škpt. F. Čatloš, kpt. L. Bodický, A. Malár a J. Turanec, npor. J.  
M. Kristín a E. Krivoš, resp. por. Š. Čáni) sa uskutočnila 27. decembra 1922 v Národnom dome v Turčianskom 
Sv. Martine. Malo sa na nej rokovať o: 1) účasti aktívne slúžiacich dôstojníkov slovenskej národnosti na 
augustových matičných slávnostiach, 2) postupe smerujúcom k upevneniu pomeru medzi dôstojníkmi Čechmi 
a Slovákmi, 3) slovenskom dôstojníckom doraste, 4) historickom spracovaní účastí Slovákov v zahraničnom 
odboji a v bojoch na Slovensku, 5) súpise všetkých slovenských dôstojníkov v čs. armáde a 6) rozdiele pôžitkov 
na Slovensku a v Čechách.
23  Schnellsiedekurs (schnellkurs) –  rýchlokurz.
24 Uvedenými osobami boli Augustin Malár a Ľudovít Šimko. CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín  
Slovenska 1939 - 1945. Bratislava 2013.
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Dokument č. 3
Neznámy dôstojník slovenskej národnosti v zálohe polemizuje s denníkom Slovák o tom, 

že hlavnou príčinou nedostatočného záujmu Slovákov o dôstojnícke povolanie je utláčanie 
slovenčiny a Slovákov v čs. armáde.

V jednom čísle časopisu „Slovák“ bol uverejnený článok  pod titulom „Armáda a Slová-
ci“, kde sa uvádzajú príčiny toho, že prečo sa neprihlasuje dostatočný počet slovenských 
mladíkov na dráhu dôstojnícku.25 Pán pôvodca článku hlavnú vinu vidí v tom, že v armáde 
je slovenčina úplne utlačená, že dôstojník Slovák nesmie užívať slovenský povel, že sa robí 
na Slovákov nátlak, aby vyprávali i písali česky, že Slovákov v armáde odstrkujú do poza-
dia atď. Nuž na tieto, snáď z nesprávnych informácií pochádzajúce výčitky, dovoľujem si 
poznamenať pár slov. Podotýkam, že 1. nie som nepriateľom „Slováka“, ba opačne, som 
jeho prívržencom, ale pravdu nesmieme zamlčať, zvlášť keď by  to bolo na úkor  iných; 2. 
preto píšem týchto pár riadkov do „D. L.“,  lebo nechcem, aby mali niejaký politický ná-
ter; – Pred pár rokmi som bol žiakom pre výchovu dôst. v zál. Bol som u jednej roty, kde 
bola väčšina aspirantov Slovákov. Ako budúci velitelia po prvom výcviku sami sme si veleli 
striedavo. Nemôžem zamlčať, že my Slováci – aspoň ktorý sme chceli – sme veleli slovensky 
a nie česky, čo nám vôbec niekto nezakazoval, ačkoľvek sme mali takmer všetkých dôstoj-
níkov instruktorov Čechov. Teda nie že by boli slovenčinu utláčali, ale práve opačne. Mali 
sme veliteľa roty jednoho štkapitána, veľmi intelígentného to muža.26 Nuž, tento veliteľ roty 
najviac dôveroval Slovákom, súkromne takmer stále so Slovákmi aspirantmi sa stýkal a vy-
prával, do kancelária bral takmer len Slovákov, korrespondencia a celá agenda roty sa 
prevádzala čiste slovensky, pri povyšovaní prví boli Slováci, teda v našej národnosti sme 
vôbec neboli ani utláčaní ani urážaní. Po skončení školy som prišiel ku kmen. telesu, kde 
som užíval tiež len slovenské povely, kancelárske práce som konal tiež slovensky a ani tam 
nebolo ani jednoho človeka, ktorý by bol býval proti tomu niečo namietal, a vzdor tomu, že 
som všade a všetko slovenčil, čo som mohol, mal som šťastie  tešiť sa všeobecnej priazni 
u dôstojníkov Čechov. Dosť dlho som vojančil v Čechách a môžem tvrdiť, že z dôstojníkov 
vôbec nikto mi neprekážal v tom, abych všetky úradné vecí vybavoval slovensky a aby som 
sa vyprával všade a s každým len slovensky. Slúžil som vo viacerých miestach, ale nikde 
som nespozoroval, že by boli slovenskú reč utláčali. Teda nehľadajme chybu u dôstojníkov 
Čechov, ale ju hľadajme – pravda niekedy bolí, ale osoží – u samých Slovákov. Len jeden 
príklad: keď sme skládali v októbri praktíckú zkúšku, bolo nás tam 5 Slovákov. Po zkúške 
sme písali prehlásenie, že sa chceme stať záložnými dôstojníkmi. Náročky som zostal po-
sledným, abych videl, že tí Slováci akou rečou to podpísali. Prekvapene som videl, že všetci 
to napísali česky – dúfajúc snáď, že sa  tak  lepšie zavďačia a dostanú  lepšiu klasifikáciu. 
Stalo sa ináč, lebo ten, ktorý to prehlásenie napísal po slovensky, dostal poradie prvé. Teda 
čiste z dôstojníkov Čechov pozostávajúca zkúšobná komísia vôbec nebrala ohľad na to, či 
je to napísané slovensky a či česky. Nechcem to tvrdiť, že sa chyby vôbec nerobia, áno, aj 
chýb najdeme dosť, ale týchto chýb sa dopustia väčšinou menej inteligentní ľudia. Na koniec 
ešte toľko: Nenadávajme zbytočne na druhých, radšej sa snažme vychovávať presvedčených, 
neohrožených, tvrdošijných Slovákov, získajme pre armádu čím viac dôstojníkov Slovákov, 
lebo čím viac bude v armáde presvedčených slovenských dôstojníkov, tým viac bude v nej 
rozšírená i naša slovenčina.

Důstojnické listy, č. 39/1928, 20. september 1928, článok Armáda a Slováci, s. 10

25 Slovák, 9. september 1928, článok Armáda a Slováci.
26 štkapitán – štábny kapitán (hodnosť medzi kapitánom a majorom).
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Dokument č. 4
Kapitán pechoty Jozef Turanec hľadá príčiny nezáujmu slovenskej mládeže o štúdium na 

vojenskej akadémii v Hraniciach a vyzýva k jej väčšiemu záujmu o vojenské povolanie.27

Od uskutočnenia našej štátnej samostatnosti sledujem so živým záujmom potešiteľný roz-
mach a vývoj našej brannej moci. Všetko sa nám uskutočňuje tak, ako si pre dobrú a zdatnú 
armádu len žiadat môžeme. Len jedna vec ma znepokojuje, naplňuje obavou do budúcnosti, 
a to je slovenský aktívny dôstojnícky dorast.
Do  ukončenia  školného  roku  1927/1928  opustila  náš  vojenský  ústav  v  Hraniciach  na 

Morave (jediný to ústav našeho štátu) približne 50 – 60 mladých slovenských dôstojníkov. 
Počet veru veľmi slabý, keď uvážime, že dnes má už naša mladá čs. armáda asi 3000 dôs-
tojníkov poručíkov a nadporučíkov, vyštudovavších na menovanom ústave.28 Dnes na prahu 
desiateho  výročia  našej  národnej  samostatnosti  počínam  o  tomto,  pre  nás  Slovákov  nie 
práve lichotivom stave, vážne rozmýšľať a zvažujem o tom, čo môže byť toho asi príčinou. Je 
to snáď azda ešte to povojnové strašidlo antimilitarizmu, lebo dajaké iné nepochopenie pre 
tento stav, ktoré znehodnocuje a zmalicherňuje toto povolanie ? Alebo bázeň pred potrebou 
vojenskou presnosťou a prísnosťou, čo povojnová psychóza ťažko znáša, ale čomu ináč vo 
sriadenom a konsolidovanom štáte byť nemôže ? Snáď strach pred nie práve úfnosti plnými 
výhľadmi do budúcnosti aktívne slúžiacich dôstojníkov Slovákov, ktorých naša slovenská 
mládež už roky a roky vídava v tej istej hodnosti ?
Myslím, že na moju poslednú otázku by mnohí slovenskí mladíci prikývali na znak súhlasu. 

A ja by skoro tiež s úplnou istotou tvrdil, že tu sa skrýva hlavná príčina nechuti k vojenskej 
aktívnej službe a že toto je tým najväčším hatidlom našej slovenskej mládeže pre tento stav. 
Zaiste smutná skutočnosť, ale nie už pre Vás, milí priatelia. Vám, ktorí prekvitáte dnes svie-
žosťou mladého veku, kynie rozhodne lepšia budúcnosť. Vám už nebude klásť systemizácia 
do cesty prekážky a nebude Vás znechuťovať a činiť vlažnými oproti tomuto stavu. Budte 
si vedomí toho, že dnešná staršia dôstojnícka generácia vymiera a odchádza na odpočinok 
a že Vy ste povolaní k tomu, aby ste nastúpili na jej miesta.
Milí kamarádi – študenti Slováci. Dnes v jubiliárnom roku našej národnej samostatnosti 

máte rozmýšľať docela ináč a nie sa dať omámovať všelijakými neúprimnými rečiami o po-
meroch v našej armáde. Viem, že mnohí by šli do akadémie s ochotou, ale slyšali to a ono 
od osôb nám iste nepriateľských a uverili im. Ani neviete, že títo ľudia Vám len závidia a nič 
viac. Slovom sú to ľudia, ktorí nechcú dopriať Slovákovi len preto, aby to potom slúžilo k ich 
kalej propagande oproti nám. Vy, mladí Slováci, ktorí skrývate v srdciach Vašich bezištnú 
lásku voči svojmu národu, musíte si uvedomiť, ešte kým nebude neskoro, tento neblahý stav 
a odčiniť nebezpečie, hroziace nášmu slovenskému dôstojníckemu dorastu. Nesmiete pri-
pustiť, aby dôstojnícky sbor ostal bez vlasti a Národu oddaných slov. dôstojníkov. Nemyslite, 
že by bolo hanbou pre nás, keby pri obrane našej vlasti museli by sme konštatovať, že slov. 
aktívnych dôstojníkov neni, alebo ich nepatrná časť ?

27 Jozef Turanec (1892 Sučany, okr. Martin), absolvent gymnázia a ôsmich semestrov Právnickej fakulty UK  
Bratislava, záložný dôstojník c. a k. rakúsko-uhorskej brannej moci (npor. 1918). Za čs. vojaka z povolania akti-
vovaný v marci 1919, absolvoval aplikačnú školu delostrelectva (1930), v čs. brannej moci to dotiahol na poboč-
níka veliteľa delostreleckého pluku (škpt. 1930, mjr. 1937). Na prelome rokov 1938/1939 vojenský poradca na 
Hlavnom veliteľstve HG. V brannej moci SR na východnom fronte dvakrát velil Rýchlej divízii, neskôr šéf Vojen-
skej správy MNO, veliteľ pozemného vojska a hlavný vojenský veliteľ (pplk. 1939, plk. 1940, gen. 1942). Národný 
súd ho v roku 1947 odsúdil za zradu a kolaborantstvo na trest smrti, ktorý mu bol zmenený na 30 rokov žalára 
(zomrel v Leopoldove pri výkone trestu v roku 1957). CSÉFALVAY, F. Vojenské osobnosti dejín Slovenska, c. d.
28 Podľa oficiálnej štatistiky Vojenskej akadémie bolo do roku 1928 z  celkového počtu 1543 vyradených  
poručíkov slovenskej národnosti 70 (t. j. 4,5 %). Podľa neoficiálnych štatistík bolo v rokoch 1922 – 1928 z 1537 
vyradených akademikov slovenskej národnosti až 80 (t. j. 5,2 %).
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Buďte si vedomí toho, že slovenské čaty a stotiny najradšej vidia svojho krajana v dobe 
nebezpečia. Hovorím Vám  to  zo  zkúsenosti. Ach,  koľko  podobných  epizódok  zo  svetovej 
vojny a v roku 1919-om, v dobe maďarskej boľševickej invázie ! Vojak – Slovák, keď počuje 
slovenský rozkaz svojho predstaveného a vie, že veliteľ je jeho krajanom, vykoná mu všetko, 
čo si žiada i v tom najväčšom nebezpečenstve. Vidíte, že z tohoto príkladu vyplýva i to, že 
i morálna povinnosť nás viaže k tomuto stavu.
Som presvedčený, že naša výzva nepadne na prázdno a že nájde u Vás ozvenu.
Ani v jednom z civilných povolaní nenájdete toľko úprimnej spolupatričnosti a súdržnosti 

so stránky starších spolukamarádov, ako práve u vojska. Po službe Vám je i ten najvyšší 
hodnostár dobrým kamarádom a priateľom. Dôstojnícke krúžky a ich spoločnosť nahradia 
Vám rodinný krb, spoločnosť a príjemnú zábavu. V dobe služby máte zas príležitosť pomá-
hať Vašim krajanom, byť ich učiteľmi a vychovávateľmi.
Kto teda má chuť k tomuto povolaniu, a pri tom i trošku národnej hrdosti, nech sa len 

smele prihlási a uvidí, že najde to, čoho si u vojska, ako statočný a úprimný občan, praje.
Bude zaiste každého roduverného Slováka tešiť, keď budúcim rokom zaznie na voj. aka-

démii v Hraniciach slovenský hlas mohutným akkordom.
Důstojnické listy, č. 43/1928, 28. október 1928, článok Slovenská mládež a vojenská 

akadémia, príloha, s. 4

Dokument č. 5
Štábny kapitán pechoty Augustín Malár o nedostatočnom zohľadňovaní slovenskej pova-

hy čs. vojenskou správou.29

V jubilejnom októbrovom čísle „Důst. listov“ bolo sa objavilo niekoľko slovenských člán-
kov.30 Je to potešiteľný zjav, žiaľbohu ojedinelý, a nesklamal som sa v predpoklade, že akiste 
uplynú týždne, mesiace, ba snáď i rok, než zase sa nejaký článok objaví v stĺpcoch tohoto 
listu. Slovenské články v „Důst. listoch“ sú bielymi havranmi. (výnimka sa stala minulý rok). 
Čo je toho príčinou ? Som presvedčený, že väčšina dôst. sboru díva sa na túto skutočnosť 
hodne nepriaznivo pre nás. Otvorene nikto nám nepovie do očú, ale  vyciťujeme  to  krok 
za krokom, a často i zo strany našich priaznivcov. Nemyslím však, žeby niekomu napadlo 
položiť si otázku: koľko je vlastne tých slovenských aktívnych dôstojníkov v armáde ? A tu 
by hneď mal každý pádnu odpoveď, bo je na bielom dni, že tá hŕstka 150 – 200 Slovákov – 
dôstojníkov, z ktorých sotva jedna tretina tvorí káder starších, nemôže produkovať to, čo 
desať tisíc našich kamarádov Čechov. Kto si toto uvedomí a uváži, nemôže nám dobropraj-
ne nikdy vytýkať, že sme neteční, bez záujmu, laxní, po prípade neschopní.
Ale  nie  len  naša malá  početnosť  je  príčinou,  že  žijeme  akoby  v  ústraní,  že  nedávame 

o  sebe mnoho znať,  že  sa akoby  separujeme a  zdáme sa byť viacej  trpnými než činnými. 
Vyplýva to tiež z celej našej povahy, z našej predválečnej a predvojenskej výchovy, z našej 
odlišnej kultúry a z celého našeho prostredia a života vo vojsku.

29 Augustín Malár (1894, Reiten beim Goisern, Rakúsko), absolvent evanjelického lýcea, od r. 1916 príslušník čs.  
légií v Taliansku (npor. 1918). Za čs. vojaka z povolania aktivovaný v decembri 1918, absolvent Válečnej školy 
Praha (1930), v čs. brannej moci to dotiahol na prednostu Taktickej skupiny Popisného odboru Vojenského ze-
mepisného ústavu Praha (škpt. 1923, mjr., 1931, pplk. 1937). Na prelome rokov 1938/1939 člen čs.-maďarskej de-
limitačnej komisie. V brannej moci SR postupne velil na východnom fronte tak Zaisťovacej ako i Rýchlej divízii, 
bol vojenským a leteckým atašé v Berlíne, neskôr dosiahol post veliteľa Východoslovenskej armády (plk. 1939, gen. 
1942). Po jej odzbrojení bol zadržaný a neskôr internovaný v Nemecku, kde bol niekedy na jar 1945 s najväčšou 
pravdepodobnosťou aj aj popravený. CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín SLovenska 1939 - 1945, c. d.
30 Jednalo sa o špeciálnu prílohu, na ktorej sa podieľali svojimi článkami rôzneho tematického zamerania  
aj viacerí slovenskí dôstojníci (mjr. Ľudovít Šimko, škpt. Ferdinand Čatloš, kpr. Jozef M. Kristín, kpt. Jozef 
Turanec a npor. Dezider Kirinovič). Důstojnické listy, č. 43/1928.
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V celom našom predvojnovom a predvojenskom živote žili sme – my starší – v ovzduší cu-
dzom, nám naprosto neprajnom. Ten,  kto  sa nezaprel, mal  veľmi krúšne časy, naproti  tomu 
však vypestoval sa z neho neoblomný charakter. Tichá, skromná, nevtieravá hrdosť vyznačovala 
našich mladíkov na maďarských školách. Boli v poslednej dobe tak ojedinelými, ako slovenskí 
dôstojníci v našej armáde. Život plný boja o uhájenie svojho slovenského povedomia urobil 
z nich idealistov s náklonnosťou k samotárstvu, ľudí, ktorí nebrávali účasť, alebo len veľmi 
malú, v celkovom víre cudzieho sveta. Stáli opodál ako trpní činitelia a snili o niečom podob-
nom v lone svojho národa. A tento predvojenský život uderil nesmazateľnú pečať na ich povahu.
Pozrime sa teraz. Tito ľudia prišli – bohužiaľ len vo veľmi malom počte – i do našej armá-

dy či už ako legionári, alebo z domácich dobrovoľníckych útvarov. Nevedeli obratom zme-
niť svojú povahu a tiež ju už nezmenia. Nechceli byť nečinnými, ba naopak, chceli pracovať, 
uplatňovať  sa. Veď neleňošili ani v predvojenskom živote –  toho dokladom  je  ich široká 
činnosť predprevratová, v poslednej dobe  tiež  i knižne dokumentovaná – a  tým aj menej 
leňošiť vo službách uskutočnených snov. Lež musím doznať otvoreno, že my slov. dôstojníci 
nenašli sme toho porozumenia, pochopenia v armáde, ktorého sme právom očakávali. Ako-
náhle začali sme vystupovať sebavedomejšie, prejavovať sa otvorenejšie, ihneď tu bola a je 
hotová mienka našeho bezprostredného okolia,  že  sme  separatisti,  živel nespokojný, pre 
armádu nie dostatečne spoľahlivý. Poukazujem len na jedon prípad, ktorý sa udal o Viano-
ciach 1922 v Martine. Sišlo sa nás tam vtedy asi 8 – 10 slov. dôstojníkov, viac menej nahodile. 
Radili sme sa hlavne, akým spôsobom mali by sme sa zúčastniť budúcich tradičných mar-
tinských národných slávností a akým spôsobom na týchto propagovať vojenskú myšlienku 
v slovenskom národe. A ejhľa, neminul ani týždeň či dva a už začalo vyšetrovanie, písanie 
protokolov atď. atď. Takéto jednanie zakriaknuť každého z nás, najmä keď – napriek tomu, 
že všetcia zúčastnení bojovali sme činne za našu republiku – bola voči nám prejavená nie 
menšia nedôvera, než tomu bývalo zo strany bývalých maď. úradov.31 Čo si máme myslieť 
o tom, keď sa nás ani 10 nesmie sísť verejne, aby to ihneď nezavdalo príčinu k rôznym kom-
bináciám a nedôvere? Neváham dnes tvrdiť, že my sa v našej armáde necítime úplne doma 
a nevdojak sa nám vtiera dojem osamelosti. Nedôvera často špatno utajovaná díva sa na 
nás, nenachádzame onoho ocenenia ani zďaleka ktoré sme predpokladali a ktoré nám naší 
mnohí predáci verejného života u koliebky republiky sľubovali aby nás udržali vo vojsku. 
Ba naopak, sami musíme zakročovať, nie že by sa tak spontánne stalo, aby sme občas neboli 
v novinách  verejne podceňovaní, ba dokonca verejne biľagovaní za nespoľahlivých.
Tiež oná skutočnosť, ktorá nás bez rozdielu postavila pred jazykové zkúšky a tým paušál-

ne do rad dôstojníkov inojazyčných v našej armáde, nemohla nič vyvolať v nás, ako pocit 
určitého poníženia. Slovenských stred. škôl nebolo, nemohli sme mať slov. maturít. Ale po-
staviť nás všetkých bez rozdielu pred zkušebné komissie, nás – z ktorých mnohí sa maďar-
ských školách práve proto, že sme mali odvahu učiť sa svojej materčine, držiac sa jej a hájiť 

31 Podľa vyšetrovacej správy komisie MNO k  celej udalosti „Některé výpovědi vyslechnutých důstojníků  
vyvolávají podezření, že na schůzi ... měly býti vydány směrnice pro propagaci separatistických snah sloven-
ských důstojníků v souhlase se známými požadavky slovenských autonomistů.“ VÚA – VHA Praha, f. MNO / 
Presidium 1923, karton 337, inv.č. 5715, č.j. 934. MNO rozhodnutím z 28. apríla 1923 vec uzavrelo bez akých-
koľvek konzekvencií voči zúčastneným s nasledujúcim konštatovaním: „MNO byl oznámen případ, že svolal 
důstojník důvěrnou schůzku důstojníků určité národnosti, jedné oblasti republiky. Program schůzky nebyl 
přesně vymezen, jednalo se o věcech společenských, měly býti však i projednány věci, jimž nelze upříti jednak 
povahy politické /:projednání poměru k některým politickým stranám:/, jednak služební /požitky atd/. Měla 
býti smluvena další oficiélní schůzka, která měla býti jakousi manifestací důstojníků výše uvedené národnosti. 
MNO pohlíží na tento pokus stavovské separace na podkladě národnostně-teritoriálním jako na mladistvou 
nerozvážnost několika důstojníků, kteří nedomyslili význam svého počínání s ohledem na poslání důstojnictva, 
tvořiti smyšlením a přesvédčením jednotný celek. MNO zdůrazňuje, že nebude trpěti proudy v důstojnickém 
sboru ohrožující jednotnost důstojnického sboru a zakročí se vší přísností proti pokusům o společenské neb 
národnostní separace některých složek.“ VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava 1923, karton 88, inv.č. 349, č.j. 6736.
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ju, boli sme vystavení tým najsurovejším ústrkom, prenasledovaniu, vyhadzovaniu zo škôl, 
ba dokonce žalárovaniu – hovorím, postaviť nás na roveň tým, ktorí si ešte len museli osvo-
jovať znalosť štátneho jazyka, pôsobilo na náš duševný stav hodne deprimujúcne.32

Nuž, takéto a podobné incidenty pôsobily na nás hodne nepriaznivo a nevdojak zapríčinily 
a zapríčinujú, že sa po väčšine ocitujeme v podobnom duševnom stave ako niekedy a výsledok 
potom je: uťahujeme sa, žijeme samotársky, vyhľadávame spoločnosť len medzi sebou. A sotva 
tomu bude ináč, kým neprestanú alebo sa z pamäti úplne nevytratia podobné neprajnosti.
Ešte by som mal jednu poznámku. Týka sa ona našeho slov. dorastu dôstojníckeho, vychá-

dzajúceho z hranickej voj. akadémie žiaľbohu v tak skromnom počte, že v dohľadnej dobe 
nemožno  počítať  s  neakým  citeľnejším  vzrastom  počtu  slov.  dôstojníctva  v  armáde.  Lež 
nejedná sa mi o tento smutný fakt, tiež nejdem hľadať jeho príčinu. Čo ma zaráža a nad čím 
sa pozastavujem už u vyšlých akademikov je, že poväčšine nezdajú sa mi byť dostatečne vy-
zbrojení sebavedomým, hrdým, slov. národným povedomím. Mám dojem, ako by sa ostýcha-
li používať svojej materčiny. Miesto toho aby vystupovali všade otvoreno a s prízvukom, že 
sú Slováci a tým dokumentovali československosť armády, rad radom zisťujeme práve opak. 
Nejdem uvádzať ich dôvodenie, prečo tak robia – vyvolalo by to rozhorčenie a diskusie, kto-
ré si neprajeme. Myslím však, že voj. akadémia i po tejto stránke mohla by vykonať mnoho. 
Veď dnes zajtra oni budú nastupovať na naše miesta a oni budú povolaní – odchovanci to už 
našej doby – aby napravili, korigovali snáď nedostatky nás starších.
Snáď som sa trochu široko zabehol, snáď i niečo odbočil od pôvodného predmetu, lež dú-

fam, že som týmto priniesol čo len malé svetielko, ktoré má naznačiť odpoveď: prečo o nás 
slov. dôstojníkoch v našej armáde tak málopočuť a prečo tak zdánlive málo zúčastňujeme 
sa verejného života v sbore.

Důstojnické listy, č. 4/1929, 24. január 1929, článok O slovenských aktívnych dôstoj-
níkoch, s. 1 – 233

Dokument č. 6
Neznámy branec slovenskej národnosti odsudzuje „čechizáciu“ Slovákov v čs. armáde.

Keďže praktické prevádzanie zásady rovnoprávnosti národnosti slovenskej v Česko-slo-
venskej  republike malo  základy  temer  vždy  v  útočení  na  bezprávie,  nemôžeme ani  teraz 
ustať od tohoto spôsobu domáhania sa svojich prirodzených práv. Je to síce smiešne – nie 
však vinou našou – hájiť právo novinárskym spôsobom. Desaťročná zkúsenosť však dáva 
mi  za pravdu,  lebo všade  tam, kde  sa o krivdách písalo, boly príčiny k nim väčšinou už 
odstránené. Naša armáda má však tú výhodu, že sa o nej za každých okolností písať nedá, 
tým sa ovšem stalo, že o nejakej rovnoprávnosti slovenského vojaka s vojakom českým len 
ťažko sa dá vyprávať.

32 Povinné jazykové skúšky gážistov z povolania zo štátneho jazyka boli jedným z opatrení na zabezpečenie  
ich spoľahlivosti. Boli namierené predovšetkým voči gážistom neslovanského (t. j. nemeckého a maďarského) 
pôvodu. Slováci ich mali povolené vykonať v  slovenskom jazyku a pred dôstojníkom slovenskej národnosti. 
VÚA – VHA Praha, f. MNO / Presídium 1923, karton 74, inv. č. 2500, sign. 14/123.
33 Predmetnému článku predchádzal predslov redakcie: „Redakce nechce odepříti publicity tomuto úpřimnému  
hlasu slovenského kamaráda, ač nemůže souhlasiti s tak jednoduchým rozdělením světla a stínu v postavení 
slovenských důstojníků v našem důstojnickém sboru. Nelze arcit ve všem uznati správnost postupu vojenské 
správy, ale naši slovenští druhové zajisté také uznávají, kolik nedorozumění mezi státní správou a slovenským 
lidem vůbec vzniklo postupem některých politických představitelů slovenských. Účastí největší slovenské strany 
ve vedení státu se již mnohé změnilo a nepochybujeme, že se změnilo a ještě změní také nazírání slovenského 
občanstva na naši armádu a na úkol Slováků v ní. Větší procento Slováků v našem velitelském sboru bude pak 
nejen důsledkem této změny psychologických podmínek, ale také východiskem nových, lepších poměrů. To je 
naše pevné přesvédčení.“
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Slovenskému vojakovi je síce daná možnosť sťažností, ale pri často zdôrazňovanej mýlnej 
zásade, že „vyšší“ – hodnosťou väčší – má vždy pravdu, bolo by to veľmi riskantné.
V presvedčení superiority a nadvlády českého živlu v našej armáde utvrdzuje našich jedno-

duchých a mnohokrát  i  vzdelaných vojakov počínanie slovenských dôstojníkov  (česť výnim-
kám), len veľmi malé procento je tých, ktorí sa snažia zachovať česť svojho rodu. Z „nezná-
mych“ príčin česky sa vyprávajú, česky úradujú. Šesťnásť mesiacov som bol zamestnaný po 
vojenských kanceláriách, ale jedného úradného aktu slovenského som nevidel. Z toho za päť 
mesiacov som mal príležitosť vidieť mnoho aktov od dvoch plukov, ktorých velitelia sú Slo-
váci.34 V spisoch ovšem nimi podpísaných márne by ste hľadali, čo len jednu literu slovenskú.
Prehliadnite denné  vojenské  rozkazy,  slova  slovenského v nich nenájdete. Nemožno  to 

ovšem požadovať tam, kde je veliteľom Čech, alebo Nemec, právom sa dá však očakávať, 
že z úradu so slovenským veliteľom vyjdú len spisy slovenské. Bohužiaľ tomu tak je naopak. 
Prečo by sa podriadený dôstojník Čech snažil písať poťažne vyprávať slovensky, keď vidí, 
že jeho veliteľovi – Slovákovi je z neznámych dôvodov (?) milšia čeština, ako slovenčina.
O snahe, aby personál vojenského veliteľstva so slovenským šéfom bol celý slovenský, aby 

sa  vyhlo  obávanej  dvojjazyčnosti  v  jednom a  tom  istom akte,  nemôže  byť  ani  reči. Pravý 
opak. Od prvého pobočníka až do posledného pisára samí Česi. Stalo sa to u istého pluku 
3 roky jeden po druhom. A kto vie, koľkokrát pred tým. Pri tejto praxi dá sa uveriť aj to, že 
u spomenutého útvaru pri výbere pisárov bolo údajne povedané, že na veliteľstvá práporov 
a veliteľstvo pluku môžu prísť iba pisári – Česi. Skutočnosť, že tomu tak bolo, výjmuc náhr. 
prápor, kde sa kancelárska práca obmedzuje na napísanie niekoľkých čísiel, nasvedčovala by 
pravdivosti tohoto údaju. Aby som sa však neodvolával na nezaručenú výpoveď, dostačí, že 
sa vec tak praktizovala. Pravda, potom sa prispôsobí pán veliteľ reči svojich pisárov. Bez vý-
čitky svedomia vydáva všetky nariadenia v „úradnej“ reči českej, takže vojak len niekedy po 
polročnej vojenčine sa dozvie, že má veliteľa svojho pluku Slováka, hoci jeho podpis v dennom 
rozkaze mu je každý deň prečítaný, ba niekedy mal príležitosť už aj počuť vyprávať p. veliteľa.
Netreba ani spomínať, že za takýchto okolností u pluku s veliteľom Slovákom sa tak če-

chizuje, snáď ešte viac, ako kde inde. Keď som čítal potešenie slovenských časopisov nad 
povýšením dvoch slovenských plukovníkov, z ktorých jeden bol náš veliteľ, zarmútil som sa 
a pomyslel: „Keby s tým povýšením nadobudol viac slovenského povedomia, bola by nás 
všetkých radosť odôvodnenejšia, ale ...“.35

Nie div, že u tohoto útvaru staly sa prípady, že na vojakov hlásiacich sa na zavolanie „tu, 
kričalo sa dotiaľ, kým sa neohlásil „zde“, s odôvodnením, že „služební předpisy slovíčka 
„tu“ neznají“.
Stalo sa raz, že som mal nájsť rotmajstra X. Prijdem do kancelárie roty a pýtam sa pri 

stole sediaceho štábneho kapitána, kde je p. rotmajster.  S výsmechom adresoval na mňa 
dvakrát otázku: „Co pak ?“ Vediac o čo beží, zamlčal som sa. Až naraz vyhrkne p. škpt., že 
oni nemajú na „vojně žádne rotmajstry, ale rotmistry“. Mojou povinnosťou bolo mlčať, keď 
som sa nechcel dostať do debaty, končiacej sa aspoň 14 dňovým kasárnikom, ako sa to stalo 
môjmu priateľovi u iného pluku v hájení zavolania „tu“ s doporučením, žeby sa českí dôs-
tojníci mohli učiť slovensky. Aby som sa vyhnul prípadnej lži, tejto výpovede sa len natoľko 
dovolávam, nakoľko môžem spoliehať sa na pravdomluvnosť dotyčného“.

Slovák, 9. júl 1929, článok Slovenskí velitelia pri vojsku. Prečo sa čechyzuje ? Povin-
nosti slovenských veliteľov – dôstojníkov, s. 1

34 Jednalo sa o peší pluk 41 (veliteľ plk. Emil Geryk) a delostrelecký pluk 9 (veliteľ plk. Alexander Čunderlík),  
dislokované v Žiline.
35Slovák, 13. máj 1928 „Dvaja noví plukovníci – Slováci“ – povýšenie Rudolfa Viesta a Emila Geryka za plk. den-
ník v závere svojej správy zhodnotil takto: „Zpráva táto akiste poteší každého Slováka. Len čím viac Slovákov do 
vyššieho dôstojníckeho sboru č.-sl. armády !“
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Dokument č. 7
Poručík delostrelectva Viliam Kanák v reakcii na denník Slovák odmieta cielenú „čechi-

záciu“ armády, či útlak Slovákov v nej a vyzýva slovenskú mládež na vstup do vojenskej 
akadémie.36

Jedno júnové číslo „Slováka“ donieslo zprávu o smutnom fakte, že do vojenskej akadémie 
prihlásilo sa len päť Slovákov.37 Pisateľ toho článku rozoberajúc príčiny tohoto stavu, uvádza 
ako jednu, protimilitaristickú orientáciu nášho ľudu a potom protislovenský duch armády, resp. 
vedúcich  kruhov  vojenských. Podívajme  sa obom príčinám do očú už preto,  či  sú pravdivé 
a keď áno, či sa dajú alebo majú odstrániť. Vážne sú obe, veď tá prvá chce tvrdiť, že v armáde 
panuje militarizmus, ktorý zapríčiňuje antimilitarizmus; tá druhá je vážna preto, lebo stavia do 
škaredého svetla prácu tých, ktorí pracujú na obrane vlasti a výchove obráncov.
Aby sme mohli rozprávať o militarizme, určíme si najprv, čo je to vlastne. Militarizmus je 

druh armády, ktorá slúži pre seba a nie pre vlasť, ktorá bráni skôr existenciu svoju, ako štá-
tu, slúži skôr jednotlivcom alebo triede, zkrátka je mohutným prostriedkom na obranu moci 
a nie práva. Koniec-koncom, keď chceme poznať skutočnú militaristickú armádu, nemusíme 
hľadať príklady v minulosti, stačí, keď sa podívame okolo česko-slovenských hraníc. Je naša 
armáda tiež taká ? Pán pisateľ asi nezná branného zákona nášho štátu, ale dľa toho je armá-
da výlučne pre obranu štátu proti nepriateľovi vonkajšiemu a vnútornému, teda na obranu 
práva nás všetkých.
Keď je tomu tak, nuž vtedy nemôže byť reči o militarizme, lebo armádu tvoríme my a si 

na ňu platíme; aký duch je v nás, taký je aj v celku. Chceme-li brániť našu vlasť, musíme aj 
slúžiť, totiž naučiť sa ju brániť. Keďže teda neexistuje militaristický duch, nemôže existovať 
ani protimilitaristická orientácia nášho ľudu. Ona ani v našom ľude neexistuje. Neviem, či 
p. pisateľ slúžil u vojska, ale po 5-ročnej službe môžem mu smelo tvrdiť, že pravdy nemá.
Slovák je výborný a snaživý vojak. Keď nevyniká vedomosťami,  tak rozhodne svedomitos-

ťou a spoľahlivosťou. Tvrdiť, že Česi sú viac militaristi preto, že majú viac uniformovaných 
spolkov, že majú radi parádenia, je veľmi slabý dôvod, veď Slováci práve tak radi si obliekajú 
na dedinách a v mestečkách hasičské a orolské uniformy, ako tiež radi si dajú pierka za vo-
jenskú čiapku. Pisateľ rozhodne málo zná slovenského vojaka, keď píše, že nerád slúži. Ztratiť 
v mladom živote 18 mesiacov na vojne je nepríjemné tak pre Slováka ako pre Čecha, Maďara 
a Nemca. Keď že ale nutnosť vyžaduje od zdravého občana túto obeť, nesmieme potom vidieť 
protivojenskú orientáciu tam, kde jej nieto, lebo raz by sme mohli apelovať na obetavosť slo-
venského národa a on by nás mohol sklamať. Musí už raz prestať nazieranie na armádu pod 
zorným uhlom cisára pána. Armáda je naša, nie je úrad ani veľkostatok, ale je kus nášho tela.
Je úlohou tlače, zvlášť ľudovej, ktorá preniká tak široké vrstvy ľudu, aby naopak záujem 

o armádu budila a utvrdzovala. Hlavne našej  inteligencii chybí  tento záujem. Jedna časť 
hľadí na armádu, ako na zlú spomienku válečnú, druhá ako na eminentné inštitúciu českú. 
Nie ! Válka je síce strašná vec, myslím ale, že ešte žije v nás duch tej doby, ktorá dala vznik-
núť slovám: „pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní, tomu moja piesť zazvoní“. 38

36 Viliam Kanák (1900, Ludanice, okr. Topoľčany), absolvent gymnázia,  ôsmich semestrov Vysokej technickej  
školy Brno a Vojenskej inžinierskej koľaje Praha, čs. vojak z povolania od augusta 1926, absolvent Vysokej školy vá-
lečnej Praha (1938), v čs. brannej moci to dotiahol na prednostu (1.) Organizačného odd. 7. divízie (kpt. 1936). Na 
prelome rokov 1938/1939 styčný dôstojník MNO na ministerstve dopravy slovenskej autonómnej vlády. V brannej 
moci SR dosiahol post veliteľa brannej výchovy (mjr. 1939, pplk. 1940, plk. 1944). Ako prorežimový dôstojník bol 
po vypuknutí SNP pri eskortovaní do zajateckého tábora v Ľubietovej za neznámych okolností zastrelený.
37 Slovák, 23. jún 1929, „Len päť akademikov. Prečo Slováci nechcú vojančiť – Treba by bolo najskôr pozmeniť 
protislovenský režim v armáde.“
38 Druhý verš hymnickej piesne Kto za pravdu horí  Karola Kuzmányho z r. 1848 znie: „Keď zahrmia delá, orol  
zaveje, za slobodu milú kto krv vyleje,  pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní.“
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Nesmieme sa dívať na armádu ako na českú  len preto, že  je  tam dôstojníkov ohromná 
väčšina Čechov. Armáda je česko-slovenská v tom smysle, že je pre obranu integrity a slo-
body česko-slovenského štátu a tohoto ducha nesmieme zameňovať a stotožňovať s českým 
strašiakom.
Ako  neobstojí  tvrdenie  antimilitarizmu  nášho  ľudu,  čo  prekážka  vstupu  inteligenta  do 

vojska, tak pokusím sa dokázať, že druhá prekážka skôr má byť príčinou vstupu, než odťa-
hovania sa. Aký vôbec panuje duch v armáde, pokiaľ sa týče nás Slovákov ? Ide o to, ako 
nazierajú na slovenské veci. Mienky sú rôzne, ale môžeme rozdeliť dôstojníkov na dve sku-
piny a to na odchovancov českých a nečeských. Českí odchovanci to sú dôstojníci najmladší 
a zo starších tí, ktorí prekonali české školy. Týchto názor na slovenské veci je skoro taký, 
aký ma väčšina Čechov na Slovensku ako i mimo. Je to názor jednotného národa, jednej reči, 
povrchná znalosť slovenských dejín a snáh za  lepšiu budúcnosť. Zkrátka český dôstojník 
v tomto ohľade nie je o nič lepší, než priemerný český inteligent, akých je na Slovensku dosť. 
Musím ale podotknúť, že to sú celkom ich osobné názory, ktoré sa dozvieme iba pri súkrom-
ných rozhovoroch. Že by tieto názory boly natískané slovenskému vojakovi, nemôžem tvrdiť. 
Niet na to času, aby pri 18-mesačnej službe chcel niekto robiť propagandu pre takéto názo-
ry, veď každý pluk má najmenej tri národnosti. Keď sa i vyskytne dajaký prípad, že niekto si 
niečo zareční, je to zas len jeho osobná vec. Úradne a vedome sa nijaká propaganda nerobí.
Užívanie slovenčiny nie je hatené. Sám ako dôstojník napísal som mnoho vecí, tak osob-

ných ako i slovenských po slovensky a výtky som nemal. Keď sa nájdu služobní fanatikovia, 
ktorí z osobnej pohodlnosti všetko chcú mať v českej reči, lebo ich pisár inak nevie, to sa dá 
odstrániť, tvrdošijnou nebojácnosťou trvať na svojom. Právo na to má každý Slovák. Veď 
keby v každom slovenskom pluku boli dvaja-traja Slováci dôstojníci, taká vec by sa nestala 
dozaista. Toto ma práve privádza na záver. Slovák inteligent nech sa vojenskej služby nebojí. 
So Slovákmi slúžiť, môžem povedať, je radosť pre slovenského dôstojníka.
Rád si spomínam na jedon milý prípad, ktorý sa mi stal v marci v Brne, keď sa lúčili starí 

vojaci a odchádzali do civilu. Zastavil ma jeden civil a vraví: „ja som desiatnik P. Kv., lúčim 
sa s Vami tiež, lebo ste Slovák. Majte sa dobre !“
A mnoho  iných prípadov by  som mohol naspomínať, ako na vojaka pôsobí,  keď  sa pre-

hovorí naňho materským jazykom. Zvlášť Slováci a Maďari sú za to veľmi vďační a potom 
oddaní. Túto stránku chcem hlavne vyzdvihnúť, ako pohnútku k tomu, aby naša študovaná 
mládež hlásila sa na vojenskú akadémiu. Hmotne je dôstojník postavený lepšie ako úradník, 
to nemôže byť ani otázkou úvahy. Úvahy o neslovenskom duchu armády atď. nechajme stra-
nou. Slovenský vojak potrebuje slovenského dôstojníka. Tak ako je snahou, aby úrady, školy, 
železnice, boly v rukách slovenských, tak iste nie v poslednom rade potrebujeme slovenských 
dôstojníkov. Nech je dôstojník Čech akého si chce presvedčenia, nech sa díva na slovenské 
veci akokoľvek, to nemôže byť pre slovenského dôstojníka nikdy smerodatné, tým menej od-
strašujúce, oči slovenského vojaka vždy volajú a prosia: príď slovenský dôstojník a vytrvaj!

Slovák, 13. júl 1929, článok Slovenskí dôstojníci, s. 1

Dokument č. 8
Nadporučík pechoty Emil Novotný vyzýva slovenskú mládež prijať zodpovednosť pri 

obrane spoločnej vlasti a vstúpiť do Vojenskej akadémie.39

39 Emil Novotný (1903, Ružomberok), absolvent obchodnej akadémie, čs. vojak z povolania od augusta 1925  
po absolvovaní Vojenskej akadémie v Hraniciach, absolvent Vysokej školy válečnej Praha (1935), v čs. brannej 
moci to dotiahol na referenta (3.) Operačného odd. (za brannej pohotovosti prednosta 2. Spravodajského odd.) 
VII. zboru (škpt. 1937). V brannej moci SR dosiahol post náčelníka štábu Rýchlej divízie pri postupe na Kaukaz, 
neskôr prednostu Vojenského dopravného úradu MNO (mjr. 1939, pplk. 1940). Už v roku 1943 bol preradený 
do výslužby, na jar 1945 nakrátko povolaný do činnej služby. Po vojne do čs. brannej moci prijatý nebol (zomrel 
v roku 1988 v Nitre).
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Týmto  článkom  chcem  povzbudiť  mojich  mladších  slovenských  bratrov  k  hojnejšiemu 
vstupu do čs. vojenskej akadémie. Neznám príčiny, prečo tak málo vstupujú do tohoto ústa-
vu. Prial by som si, aby medzi čs. dôstojníkmi bola pomerne rovnaká čiastka Slovákov jako 
Čechov. Naša armáda je povolaná k tomu, aby v prípade potreba hájila nielen Čechy, ale 
tiež naše Slovensko a preto my Slováci máme právo, abysme boli medzi voj. akademikmi,  
resp. medzi dôstojníkmi pomerne zastúpení rovnakou čiastkou ako Češi a nielen právo, ale 
pokládam to za našu svätu povinnosť. Následkom toho, že je nás tak málo v dôstojníckom 
sbore, mohla by so strany Čechov vzniknúť domnienka, že sa chceme vyhnuť ťažkému a zod-
poviednému povolaniu čs. dôstojníka, že chceme, aby našich budúcich obráncov vychová-
vali českí dôstojníci a konečne, že chceme, aby v prípade vojny to naše krásne Slovensko, 
ten náš rodný kraj, našu domovinu hájili naši bratia Češi. Hojným vstupom do našeho voj. 
ústavu dokážme to, že chceme nielen Slovensko, ale i všetky ostatnie čiastky Čs. republiky 
brániť a vychovávať vojákov pre obranu našeho čs. štátu pomerne rovnakou čiastkou ako 
naši bratia českí dôstojníci.
Som presvedčený, že Slováci dokážu sa uplatniť i v armáde. Nemusíme ísť ďaleko do mi-

nulosti a nájdeme príklad, na ktorý môžeme byť hrdí. To je náš prvý minister vojny, generál 
Milan Rastislav Štefánik, ktorý svojou rýdze slovenskou povahou z prostého vojína vydobyl 
si hodnosť generála. Pokial bolo mi možné sledovať úspechy slovenských dôstojníkov v prí-
tomnej dobe, môžem prezradiť, že sú veľmi pekné. U jedného pluku v Čechách boli sme traja 
slovenskí dôstojníci, z nich dvaja boli kvalifikovaní jako veľmi dobrí a jeden jako mimoriadný.
Behom svojej služby, ktorú už konám siedmy rok, nepocítil som ani raz, že by mi bolo za 

to, že som Slovák, ukrívdené. Bol som všade a vždy veľmi bratrsky prijatý a bol som podľa 
mojich zásluh vždy spravedlive posuzovaný.
Keď si vzpomeniem na naše ujarmenie až do prevratu, vynoruje sa mi myšlienka, že práve 

my Slováci mali bysme byť o mnoho viac zastúpení v čs. dôstojníckom sbore, malo by nás 
byť viac na stráži našej drahej slobody. Abyste poznali, prečo, opíšem vám, ako sme sa mali, 
keď sme slobodu nemali a ako bysme sa opäť mohli mať, keby sme ju ztratili.
Ako 6ročný chlapec, neznajúc ani slova maďarsky, začal som chodiť do prvej triedy obecnej 

školy. Ačkoľvek  nás  slovenských  detí  bolo  v  triede  asi  95 %,  vyučovali  nás  len  a  len  po 
maďarsky. Slovenských škôl sme nemali. Následkom neznalosti maďarského jazyka museli 
sme  skoro  každú  triedu  dvakrát  opakovať.  Do  gymnázia  najčastejšie  nás  prijali  len  po 
absolvovaniu 6 tried obecnej školy. Takýmto spôsobom zdržovali študia slovenských detí. Ako 
gymnazistom bolo nám zakázané po slovensky hovoriť. Profesoria mali maďarských špiónov, 
ktorí mali nariadené,  jakmile nás kdekoľvek počujú hovoriť slovensky, aby si nás napísali 
a mená týchto pánu profesorovi pred hodinou odovzdali. Keď prišiel pán profesor na hodinu, 
ako prvé číslo vzal jeden lístok po druhom a vyvolal si nás ke katedre. Boli sme tam skoro vždy 
všecia Slováci. Pán profesor vzal trsteničku a rozdával nám päť na jednu ruku, päť na druhú, 
a  kto dostal,  prešiel  na druhú  stranu  katedry. Podľa  toho,  jak bol pán profesor naladený, 
opakoval toto násilné pomaďaršťovanie dvakrát alebo i viackrát. Slovenský študent mohol 
vypočítať nejaký príklad na tabuli bezvadne a pritom vyslovil-li  jedinú jednu písmenu špatne, 
tak dostal nedostatočnú a ešte k tomu desať alebo i viac na ruku.
Myslím, že tieto len maličké ukázky našeho ujarmenia a mnohých a mnohých iných vám 

postačia, abyste pochopili, prečo je nutné, aby nás bolo viac medzi čs. aktívnymi dôstojníkmi.
Slovenská mládež –  potomkovia národa,  ktorý  tak moc  vytrpel  – má mravnú hodnotu, 

ktorá by našemu dôstojníckemu sboru priniesla v mieru veľký úspech a počas vojny ešte 
väčší a ktorá jest vedľa odborného vzdelania a výcviku najcennejšou a najdôležitejšou pod-
mienkou našeho víťazstva, našej slobody.

Důstojnické listy, č. 43/1930, 23. október 1930, článok Slováci a vojenská akadémia, 
príloha, s. 4 – 5
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Dokument č. 9
Major gšt. Augustín Malár „anonymne“ o postavení slovenského elementu v čs. armáde.40

Minister národnej obrany B. Bradáč povolal k sebe zástupcov pražskej tlače a rozviedol 
im niektoré aktuality z armádnych kruhov, najmä príčinu, prečo bola zavedená dvojročná 
vojenská služba, ktorá ostane na trvalo, a ako sa treba postarať o lepšie hmotné zabezpeče-
nie vojenských dôstojníkov a rotmajstrov.41 Iste niet politickej strany v našej republike, ktorá 
by odoprela armáde to, čo jej patrí. Ukázalo sa to najlepšie v decembri, keď takmer všetky 
pripojily sa v snemovni o hlasovaniu istých vojenských osnov.
Keď však my, ako opozičná strana, preukázali sme ochotu uznať potreby armády a zasadiť 

sa za ne, máme právo, ba priamo povinnosť aj od armády žiadať to, čo nám patrí. O sloven-
skom živle v armáde pohovorilo sa už mnoho. Písala o tejto veci tlač odborná, vojenská, ako 
aj tlač denná, politická. A výsledok bol vždy ten istý: slovenský živel v žiadnom obore štátne 
správy neuplatňuje sa tak slabo, ako práve v armáde. V armáde okrem ročného kontingentu 
slovenských brancov slovenský živel zastúpený je veľmi sporadicky. Nepreháňame, keď tvr-
díme, že zo sboru asi 10.000 dôstojníkov je sotva 150 – 200 Slovákov a nie je tomu lepšie ani 
u  rotmajstrov. Najslabšie  sú  zastúpení  Slováci  u  civilných  zamestnancov  vojenskej  správy, 
kým niečo lepší stav možno zaznamenať v sbore ďalejslúžiacich.42

Taká skutočnosť. Ale vždy je správnejšie uvedomiť si  ju, ako prejsť nad ňou na denný po-
riadok. Primerane k počtu obyvateľstva je slovenských brancov v armáde každoročne 17 – 19 
%. Bolo by len spravodlivé, aby tomuto percentu zodpovedalo i percento složky armády z po-
volania. A s výchovného stanoviska je výslovne želateľné, aby inštruktor vojakov bol tej istej 
národnosti, ako sú oni. Tento najlepšie pochopí smýšľanie vojaka, najlepšie pozná jeho citový 
svet, prostredie a vie takto vychovať skutočne najoddanejších vojakov republike. Nie je nezná-
me, že vojak, keď okolo seba vidí vyšších predstavených inej národnosti, nevie priľnúť k svojej 
službe s takým porozumením, ako by tomu malo byť. A práve tu badať nedostatok slovenského 
vedúceho živlu v armáde, čo odborné armádne kruhy už aj niekoľko ráz zistily.
Vojenské povolanie nebolo nikdy pre Slovákov tým, za čím by sa boli hnali. Nie je preto div, 

že po prevrate bol veľmi malý počet aktívnych dôstojníkov a rotmajstrov.
Ale nemožno si nijako vysvetliť, že za celých 16 rokov len niečo vyše sto nových dôstojníkov – 

Slovákov vychovala vojenská akadémia a v blízkej budúcnosti ani niet nádeje, že by tu nastala 
nejaké náprava.43 Hovorilo sa, že v slovenskej mládeži niet dosť záujmu o armádu. Pravda, to 
sa zamlčalo, aké prekážky sa stavaly tomuto záujmu v ceste.
Úplný nedostatok slovenského vedúceho živlu v armáde odráža sa potom v každom obore 

vojenského života. Vezmime na pr. otázku vojenských knižníc. Dnes síce nastala už i  tu ur-
čitá náprava, ale ešte ďaleko nie sme tam, čo sa početnosti slovenských kníh vo vojenských 

40  Základom pre stotožnenie neznámeho autora s mjr. gšt. A. Malárom je indícia, že prakticky všetky pasáže  
(hoci niektoré aktualizované) sa zhodujú s pasážami v jeho niekdajšom článku „Slovenský živel v armáde“, ktorý 
Prezídium MNO v apríli 1932 neodporučilo na publikovanie v Slovenskej ročenke (t.j. v prílohe denníka Národní 
osvobození). Dôvodom mal byť fakt, že „svou tendencí i statistikou sloužil by zahraniční zpravodajské službě 
k agitaci proti ČSR“ (podčiarknuté pasáže). VÚA – VHA Praha, f. MNO / Presidium 1932, karton 10364, inv.  
č. 14878, sign. 24-6/22. To koniec-koncov dokazuje, že sa na článku Malár minimálne podieľal (resp. dal autor-
sky súhlas s použitím jeho pasáží).
41 Bohumír Bradáč, minister národnej obrany v rokoch 1932 – 1935.
42 K 25. októbru 1934 slúžilo v čs. brannej moci zo súhrnného počtu 17 703 dôstojníkov a  rotmajstrov 443  
gážistov slovenskej národnosti (t.j. 2,5 %). Z  dovedna 9241 ďalej slúžiacich poddôstojníkov bolo slovenskej 
národnosti 1029 osôb (t.j. 11,1 %). VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář presidenta republiky 1935, karton 
131, č.j. 271.
43 Podľa neoficiálnych štatistík bolo z  Vojenskej akadémie v  Hraniciach v  rokoch 1922 – 1934 vyradených  
dovedna 2 293 akademikov, z toho 112 slovenskej národnosti (t.j. 4,9  %).
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knižniciach týka, ako by sa patrilo. Príčinu treba hľadať hlavne v tom, že niet u vojenských 
telies slovenských dôstojníkov, ktorí by samozrejme i tejto otázke venovali patričnú pozornosť.  
Dokladom toho sú knižnice vojenských telies, kde slovenskí dôstojníci sú a eventuálne sú po-
verení i osvetou. Osvetový referent iný než Slovák napriek tomu, že aj má záujem o slovenské 
literárne plody, predsa v celku nevenuje im tej pozornosti, ako by to robil Slovák. K tomu si 
však treba uvedomiť, že mnohí, keď i nepodceňujú, predsa len prehliadnu slovenskú litera-
túru a výsledok je potom samozrejmý. Krivdilo by sa však ústrediu vojenskej správy, keby sa 
nevyzdvihlo,  že  vychádza ochotne  v ústrety otázke  slovenských  kníh  vo  vojenských  knižni-
ciach. Treba ľutovať, že sa tak nestalo hneď na počiatku. A tu zase prichádza sa na koreň zla: 
v ústredí niet vôbec Slovákov.
Podobne zračí sa tento nedostatok slovenského vedúceho živlu v armáde i vo vojenskej žur-

nalistike a vedeckej tvorbe. Často počuť akési narážky, alebo vycítiť u predstavených, že sa 
dívajú v celku na nepatrný slovenský zlomok v armáde s nepochopením, snáď i s podceňova-
ním len preto, že nie je vstave sa vykázať žiadnym okázalejším výsledkom práce. Keby sa však 
uvedomila skutočnosť, že 160 ľudí nemôže produkovať to, čo môže produkovať sbor skoro de-
saťtisícov, musely by sa zmeniť názory na Slovákov zásadne. A keby 160 ! Ale z toho väčšina 
sú odchovanci vojenskej akadémie, teda mladí dôstojníci, ktorí ešte dnes neprodukujú, alebo 
len začínajú. A tento dorast je do značnej miery slovenskému duchu odcudzený, takže jeho 
slovenskosť nadobúda a nadobudne plastiky až v neskorších rokoch. Všetká činnosť zostáva 
teda na bedrách skupiny asi 60 – 70 starších. Či je potom nie samozrejme, že činnosť týchto 
pomerne k celku rovná sa nule ?
A aké je postavenie slovenského vedúceho živla v armáde ? To je veľmi háklivá otázka a sko-

ro by bolo lepšie o nej nehovoriť. Tá malá skupina dôstojníkov a rotmajstrov v armáde z tých 
samých složiek, ako celok dôstojníckeho a rotmajstrovského sboru rekrutovala sa z jednotliv-
cov, vyšlých z radov legionárov, domáceho vojska a z vojenskej akademie. Tých, ktorí sú z ra-
dov legionárov, vidíme už u kolísky tvorenia sa zahraničných čsl. vojsk; bohužiaľ, nevidíme to 
tak zjavne na ich postavení dnes, hoci sú to mužovia už po väčšine vyše 40-roční. Ich kolegovia 
Česi z tých čias po väčšine sú ďaleko pred nimi. Napriek tomu, že boli v zahraničí medzi prvými, 
napriek tomu že sa tiež osvedčili v bojoch i odborne, nebolo im dané také postavenie veliteľské, 
ktoré by im zaručilo postup. A keď ho mali, tak ho ztratili, lebo nebral sa ohľad, kedy kto vstú-
pil do légií, ale či bol v hodnosti, eventuálne vekovo starší atď.
Toto všetko je na príčine, že dnes malá skupina Slovákov v armáde vlastne hrá úplne pod-

radnú úlohu. 
Máme dosiaľ len jedného generála – veliteľa brigády, len jedného plukovníka – veliteľa pluku, 

len jedného podplukovníka, 6 – 8 majorov a asi 8 – 12 štábnych kapitánov. Ako veliteľov oddielov 
(práporov) máme asi troch alebo štyroch podplukovníkov a tak asi 15 – 20 majorov a štábnych 
kapitánov čo zástupcov veliteľov oddielov a veliteľov stotín, t.j. veľká väčšina tej malej skupiny 
je v postavení veliteľa čaty t.j. na najnižšom stupni veliteľa dôstojníka v armáde. V gen.štábe 
máme dosiaľ štyroch alebo piatich dôstojníkov. O doraste z válečnej školy ani nehovorme.44

Teda celkový záver je ten, že až na jedného – dvoch Mohykánov ostatok Slovákov – dôs-
tojníkov má v armáde zástoj úplne podradný. Keď  teda  slovenská mládež akosi  nevidela 
v armáde budúcnosť práve na príkladoch slovenských dôstojníkov, je to tiež jedna z príčin, 
prečo slovenská študujúca mládež nemá veľké ambície venovať sa vojenskej službe.

44  Predošlý článok pre porovnanie uvádzal tieto údaje: „Dosiaľ máme len troch plk. (Geryk, Viest, Čunderlík  
– pozn. A. M.), z nich jeden je náčelníkom štábu ZVV, a druhí dvaja veliteľmi plukov. Máme ale nádej, že aspoň 
jeden z  týchto stane sa v dohľadnej dobe generálom – prvým to v čs. armáde – gen. Štefánik bol generálom 
francúzskym. Jako veliteľov oddielov /práporov/ máme asi 3 alebo 4 podplukovníkov a tak asi 15 – 20 mjr. a škpt. 
čo zástupcov veliteľov oddielov a veliteľov stotín. Ta valná väčšina tej mizivej skupiny je v postavení veliteľa čaty 
t.j. na najnižšom stupni veliteľa dôstojníka v armáde. V gen. štábe máme dosiaľ štyroch dôstojníkov, dorast z vál. 
školy na teraz len jeden.“
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Sme toho názoru, že v tejto veci úprimná reč je osožnejšia, ako zatieňovanie faktov, ktoré 
sú vstave vzbudiť nevôľu. Veríme, že najdú sa spravodliví ľudia aj u vedúcich vojenských 
kruhov, ktorí si týchto vecí všimnú a vyvolajú nápravu. A my budeme vtedy prví, ktorí to radi 
konštatujeme, ich úsilie pochválime a sdelíme celej verejnosti, že o jednu príčinu nespokoj-
nosti je na Slovensku menej a že pomery v republike v konsolidácii pokročily.

Slovák, 22. január 1935, článok Znovu je reč o armáde, s. 1 – 2

Dokument č. 10
Podplukovník gšt. Ferdinand Čatloš poukazuje na krivdy páchané na dôstojníkoch Slová-

koch a vyzýva vojenskú správu, aby dôstojníkov Slovákov poverila väčšou zodpovednosťou.

Fakt tento priznávajú všetci povolaní činitelia.
Odstrániť tento nedostatok chcú rôznymi vyhláškami, novinárskou agitáciou a pod. pro-

striedkami. Sami sú však o bezúčelnosti takéhoto verbovania presvedčení.
Kardinálnou otázkou je: či chcú mať doopravdy hodne slov. dôstojníkov v aktívnej službe 

lebo nie ?
Ak áno, tak spôsoby k tomu môžu byť jedine tie, ktoré skutočnosťou potreby Slovákov na 

vojne lákajú nových reflektantov.
To jest: zlepšiť stav jestvujúcich aktívnych slovenských dôstojníkov. Lebo špatné príklady 

nebudú nikdy priťahúvať.
Čože vidíme ?
Koľko je takých príkladov, že Slováci dôstojníci v dobe prevratovej zastávali dôležitejšie 

a vyššie úrady než po desaťročnej aktívnej nepretržitej službe !
Koľko prípadov je, že záložní kamaráti dosiahli tej istej hodnosti i bez slúženia ako ich 

vrstovníci namáhavou službou a k  tomu ešte  i  tým  faktom,  že  táto  služba  je  ich  životným 
povolaním a nie diletantským podnikom !
Koľko prípadov je, že slovenskí dôstojníci zaostávajú za svojimi kamarátmi Čechmi v po-

vyšovaní a v zastávaní úradov !
Koľko prípadov je, že slovenský dôstojník nosí biľag menejcennosti a dôsledne i nevýhod 

v postupe jeho kariéry len preto, lebo sa neberie do ohľadu jeho zvláštna spôsobilosť pre voj. 
výchovu ako Slováka. Táto je začasto odlišná od dominujúcej českej muštry a takto i zazná-
vaná. Ale to neznamená, že by bola menejcenná. Ba sú prípady, keď jedine táto odlišnosť sa 
ukáže byť tou pravou čo do skutočnej hodnoty. Ale pre uzavrené dvere úzkoprsého českého 
chápania, takéto rozličné uplatnenia nemajú prístupu.
Stanoviť najvyššie výhody pri platných predpisoch pre slovenských príslušníkov armády a ne-

nechať ich napospas jednotlivým veliteľom ich voli alebo predpojatosti, a uvažovať u každého 
slovenského dôstojníka zvlášť pri jeho výchove a použitiu, je liekom k ozdraveniu celej veci.
Prečo  sa odmietajú  rôzne  žiadosti  pri prijatí  Slovákov do vojska, do  rôznych kategórií 

vojenskej služby a do rôznych výhodných podnikov, škôl atď., keď sa hlási verejne potreba 
kvalifikovaných Slovákov na vojne ? Len preto, že ich českí kamaráti, svojou početnosťou 
v konkurencii hatia, len preto, že zjednodušuje české jednanie službu všelijakých agend, ne-
dostanú sa Slováci  ta,  kde by  sa chcel právom svojej málopočetnej vzácnosti dostať  ! To 
znechucuje a neláka nikoho na vojnu, kto sa presvedčí o takejto praktike vecí. To nedává 
ani Slovákom – dôstojníkom podnetu a morálneho práva k agitácii a verbovaniu nových sil 
a slovenskej mládeže na vojnu.
Dokiaľ bude prekážkou nával a neprekonateľná ašpirácia pri postupe českej národnosti 

dôstojníckych osôb, do tej doby bude Slovák popoluškou na vojne, do tej doby nebude odpo-
možené nedostatku početného.

Dajte odpovednému Slovákovi právo kontroly, právo zasahovania do vecí brannej taktiky 
pri osobných presunoch a osobnom naznačovaní – dajte tomuto zodpovednému Slovákovi 
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i moc pôsobiť na prespisy, ktoré stanovia osobné uplatnenie sa Slovákov, bude behom malé-
ho a nového desať-ročia dostatok Slovákov vo voj. aktívnej službe.
Praktikujte  dosavadným  spôsobom  vec  slovenskú  vo  vojsku  a  uvidíte,  že  behom  tohoto 

desaťročia vymiznú vám i tí poslední mohikáni slovenskí z vojska.
VHA Bratislava, f. Ferdinand Čatloš, karton 3, sign. II/E, úvaha Málo dôstojníkov 

v armáde z decembra 1938

Dokument č. 11
Podplukovník gšt. Ferdinand Čatloš sa pozastavuje nad novými zásadami budovania čs. 

armády, úzkostlivo zohľadňujúcimi slovenský aspekt.

a/ Zásady:
1/ Spoločná armáda Čechov, Slovákov a Podkarpatských Rusov znamená pomerné zastú-

penie všetkých týchto složiek i vo velení.
2/ Spoločné velenie vyžaduje spoločné záujmy v administratíve, v reči a dislokácii.
3/ Každé spoločné vedenie všetkých organizácií, ktoré budú mať analogiu s armádou, tre-

ba vybaviť podľa týchto zásad.
b/ Z toho vyplývajú praktické potreby:
1/ Pri reorganizácii armády treba zaistiť úmerný počet systemizovaných miest Slovákov 

pre všetky hodnosti.
2/ Dosavádna malopočetnosť slovenských gážistov v činnej službe vyžaduje, aby česká 

konkurencia ich nehatila v postupe a preto im treba zaistiť iný povyšovací systém.
3/ Dosavádne povyšovacie metody pri vojsku, kde rozhodovala časová nahodilá potreba 

upráznených miest, treba upraviť v tom smysle, že jednotlivé zbrane a služby budú dľa mož-
nosti vyrovnané. To znamená, že dôstojník – Slovák príslušník pechoty alebo inej skupiny, 
ktorý bol nútený sotrvať pri tej istej hodnosti a pri dobrej kvalifikácii dlhú radu rokov /kým 
príslušník inej zbrane alebo služby, majúc priaznivejšie podmienky i pri horšej kvalifikácii 
postúpil v kariére rýchlejšie/ musí mať možnosť túto svoju ujmu napraviť. Treba mu stanoviť 
vzhľadom k predošlým príkoriam menšie etapy ďalšieho možného povyšovania.
4/ Aby spravodlivosť pri každom jednotlivcovi slovenskej národnosti bola docielená, tre-

ba vypracovať priehľadný výkaz slovenských gážistov, kde jednotlivé rubriky jasné vykážu 
dobu,  kedy bol  kto povyšovaný,  kedy  zastával  aký úrad,  kedy  sa účastnil  a  akých bojov 
a kedy konal činnú vojenskú službu. Tieto výkazy bude treba srovnať s povšechnými výkaz-
mi dôstojníkov Čechov, aby príčiny povyšovacej taktiky sa náležite ozrejmily.
5/ Uvážiť sa musí tá okolnosť, že pri dosavadnom hodnotení výkonu a schopnosti Slová-

kov pri vojsku platilo jedine merítko českého nazierania na veci. Z toho vyplýva, že hodnoty 
slovenskej duše a mentality neboly vzaté do úvahy, ale práve naopak boly často vadou a pre-
kážkou.  I v  školách a kurzoch vytvorila sa praktika, pri ktorej umelá scholastika  tlačila 
Slovákov v poradí do zadu.
6/ toto vyrovnanie osobných pomerov musí byť striezlivé, aby úroveň vojska a menovite 

slovenskej jeho složky neutrpela. Inak je však jasné, že i pri rýchlejšom spáde vecí, pokiaľ 
ide  o  otvorenie  hrádz  hatenej  doposiaľ  kariere  prevážnej  väčšiny  Slovákov,  táto  úroveň 
neklesne.  Ba  naopak,  dá  možnosť  uplatniť  sa  lepšie  vo  svojej  slovenskej  jakosti  a  bez-
prostrednosti. Prirovnáme-li vyššie hodnosti, ktoré vznikly dosiaľ v radoch českých prísluš-
níkoch armády s menšími hodnosťami a úradmi zastávanými Slovákmi, môžeme v mnohých 
prípadoch vyvodiť konklúziu pre Slovákov a pre úroveň armády priaznivú.
7/ Plánovité a bezpečné zaistenie budúcnosti Slovákov – dôstojníkov z povolania privo-

dí doposiaľ márne hľadanú snahu a chuť slovenského dorostu pre aktívnu vojenskú služ-
bu. Sostavíme-li štatistiku dosiaľ slúživších aktívnych slovenských dôstojníkov, uvidíme že 
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úbytky, menovite vo vyšších hodnostiach boly povážlivé. Nedosiahne-li gros slovenských 
dôstojníkov prináležajúce im vyššie miesta v armáde, nebude sa nikomu chceť nasledovať 
ich osudu ani medzi dorostom. Do vojenskej akadémie sa síce prihlašovalo málo Slovákov, 
ale i z týchto sa prijalo ešte menšie procento, než akoby potreba vyžadovala. Vykazovaly 
sa síce v posledných rokoch väčšie procentá prijatých Slovákov než Čechov do vojenskej 
akadémie, ale tento umelý lepší procentuálny pomer nevystihoval ešte skutočnú potrebu do-
plňkov. Bolo treba zo Slovákov prijať každého, kdo podmienkam vyhovoval, ale nie len pod-
ľa vopred stanoveného kľúča, hoc i tento vykazoval pre Slovákov akúsi byľku priaznivosti.
8/ Dôstojník Slovák doposiaľ bol zamestnávaný v prevážnej väčšine v prípadoch nie tak, 

aby sa boly využily  jeho slovenské znalosti pomerov. Vo výhodách, menovite v zahraničí 
platila doposiaľ zásada, že kto si niečo vyrevolveroval a kto mal možnosť k tomu, ten to i do-
siahol. Uplatňovaly sa tedy povahy slovenskému duchu neodpovedajúce, teda domáhavé.

a/  Administrácia  na  Slovensku má  byť  prevádzaná  v  slovenskej  reči. Nedostatok  tech-
nických a kancelárskych sil bude  treba nahradiť pribraním Slovákov, či už vojakov a či 
civilných zamestnancov, do armády.
b/ Vojenské názvoslovie musí byť prispôsobené i slovenskému duchu. Dosavádna termi-

nologia brala ohľad výlučne na češtinu a výrazy ktoré sú v češtine a v slovenčine spoloč-
né alebo veľmi podobné, boly pomíjané. V ruských légiách boly zavedené vedľa českých, 
i slovenské povely. Vôbec táto dvojitosť povelov neprekážala veleniu. Jednotnosť povelov 
bola odôvodnená vtedy, keď v armáde boli Nemci, Maďari a Poliaci. Teraz sa pomery zjed-
nodušily a doplňovanie útvarov sa môže diať na Slovensku Slovákmi a preto používanie 
slovenských povelov, ktoré sú svojské a tak i slovenskej duši bezprostredné a pôsobivejšie 
než české, je len v záujme veci.
c/ Dosavádny rečový poriadok pri vojsku zapríčiňoval, že sa Slováci počešťovali, že ne-

mohli uplatňovať slovenčinu ani písomne ani ústne, lebo boli ojedinelými členmi aparátu, 
ktoré kolieska bežaly českou rečou. Tým sa stalo, že z individuí, ktoré sa vydávaly za Slová-
kov, ale tymito neboly, nevediac dobre slovensky, radi v českom prostredí prestupovaly do 
rad českých a figurujúc ako Slováci, neslúžili slovenským záujmom a nik o nich ako o Slová-
koch nevedel. Aj vyšší dôstojník – Slovák, ktorý mal pomocníkov Čechov, musel podpisovať 
české písomnosti, lebo prostredie mu ich slovensky nevypracovalo.
d/ Toto predpokladá, aby Slováci – dôstojníci pôsobili podľa možnosti na Slovensku. Do-

posiaľ vojsko na Slovensku dislokované užívalo nápisy na budovách len vonkajšie (v ulici) 
slovenské a všetky iné nápisy vo vnútri budove boly české. Treba všetko pozmeniť vo smysle 
čiste slovenskom, alebo nariadiť reciprocitu v celej republike.
e/ Počet slovenských gážistov treba postupne zvyšovať. Nesmie sa prepúšťať v celkovom 

rámci restrinkčnom žiadny Slovák ale naopak, kde ide, treba priberať nové sily, i keď je to 
na úkor Čechov, ktorých nebude možno na Slovensku v dosavádnej miere použiť. Doplňo-
vanie Slovákov nech je sverené Slovákom, ktorí túto úlohu zaiste dobre prevedú a prekonajú 
dosavádny zdánlivý nezáujem pre voj. službu.

Vyššie uvedené okolnosti predpokladajú, aby všetcia Slováci, dôstojníci i rotmajstri pôso-
bili v prvom rade na Slovensku u slovenských útvarov.
Pri dobrej vôli zo strany MNO je veľmi ľahko toto prevediteľné, nakoľko by sa jednalo 

o technické prevedenie tohoto požiadavku.
VHA Bratislava, f. Ferdinand Čatloš, karton 3, sign. II/E, úvaha Námety na prebudo-

vanie armády v ČSR z januára 193945

45 Obe Čatlošove úvahy neboli nikdy publikované, avšak mnohé z naznačených „nápadov“ používala ľudácka ) 
propaganda na prelome rokov 1938/1939 pri nastoľovaní svojich ultimatívnych požiadaviek v armáde.
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SPRÁVA ŠÉFA NEMECKEJ LETECKEJ MISIE 
NA SLOVENSKU O CESTE NA KRYM (MÁJ – JÚN 1943)

PETER  ŠUMICHRAST

ŠUMICHRAST, P.: Report of the Chief of the German Air Mission in Slovakia on the Trip to 
Crimea (May-June 1943). Vojenská história, 1, 26, 2022, pp 101-121, Bratislava
The operational deployment of the Slovak Air Force in the territory of the occupied USSR in 
1941-1943 belongs to the most sought-after chapters in the military history of Slovakia. The 
quality of the outputs after November 1989, when the subject matter began to be realistically 
investigated and its results publicly published, was helped not only by written archival 
documents and other forms of records of permanent documentary value created by the 
activities of the central military authorities, military commands and military units, institutions 
and facilities of the Slovak Army in 1939-1945 professionally managed in specialized Slovak 
and Czech archives, direct testimonies of the participants of the operational deployment of 
the Slovak Air Force in the territory of the occupied USSR and their surviving contemporary 
documents, as well as the content of documents of German military provenance located in the 
Federal Archive - Military Archive in Freiburg (Federal Republic of Germany), containing 
valuable information about the Slovak Air Force in the years of the World War 2.
One of the valuable sources, which sheds light on the operational deployment of the Slovak Air 
Force on the Eastern Front in the first half of 1943, is also a hitherto unpublished report of the 
head of the German Air Mission in Slovakia, Lt. Gen. Ludwig Keipre presenting the course 
and results of his mission to the headquarters of the German Air Fleet 4 and to the Slovak air 
units deployed on the Eastern Front, carried out between 28 May 1943 and 7 June 1943. The 
report was addressed to the Minister of National Defence, 1st Class General Ferdinand Čatloš, 
and offers a contemporary German account of the participation of the Slovak Air Force on the 
Eastern Front, as well as a plan to increase the number of air force and anti-aircraft artillery 
units. The document is published according to the established rules for the publication of 
sources on more recent history. It is published in full in German and in its original translation 
in Slovak.  
Keywords: Slovakia. World War 2. Chief of the German Air Mission in Slovakia. Report on 
the trip to Crimea (May-June 1943).

Operačné nasadanie slovenského letectva na území okupovaného ZSSR v rokoch 1941 – 
1943 patrí čitateľsky medzi najvyhľadávanejšie kapitoly vojenských dejín Slovenska. Kvalite 
výstupov po novembri 19891, keď sa predmetná problematika začala reálne skúmať a jej 
výsledky verejne publikovať, napomohli nielen písomné archívne dokumenty a iné formy 
záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty vzniknuté činnosťou vojenských ústredných 

1 Medzi najvýznamnejšie práce o činnosti slovenského letectva na území okupovaného ZSSR v rokoch 1941  
–1943 možno zaradiť nasledovné: RAJLICH, Jiří – SEHNAL, Jiří. Slovenští letci 1939 – 1945/Slovak airman 
1939 – 1945. Kolín : Kolínske noviny, 1991; RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 1. zv. 
Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1997; ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 
1939 – 1944. 2. zv. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 2000; RAJLICH, Jiří. Tatranští  orli  nad  Kubání. 
Historie slovenské stíhací letky 13. Praha – Ares, 2002; BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter: Letka 
13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004; RAJLICH, Jiri – BOSHNIAKOV, 
Stephan – MANDJUKOV, Petko. Slovakian  and  Bulgarian  Aces  of  World  War  2. Osprey Publications. 
2004;  ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006; 
RAJLICH, Jiří. Za Boha a národ. Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Cheb : Svět 
křídel, 2006; BURSA, Stano. Stíhač Rudo Božík.  Letecké  eso  slovenského  stíhacího  letectva. Cheb : Svět 
křídel, 2006; RAJLICH, Jiří. 13. (slow.)/JG 52. Sandomierz : Stratus, Mushroom Model Publications No 7107, 
2007; BURSA, Stano. Letka 13. Najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii (1939 – 1944). Piešťany – 
Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj, 2020.
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orgánov, vojenských veliteľstiev a vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení slovenskej 
armády v rokoch 1939 – 1945 odborne spravované v špecializovaných slovenských a českých 
archívoch, priame svedectvá účastníkov operačného nasadenia slovenského letectva na 
území okupovaného ZSSR a ich dochované dobové písomnosti, ale aj obsah dokumentov 
nemeckej vojenskej proveniencie nachádzajúcich sa v Spolkovom archíve – Vojenskom 
archíve (Bundesarchiv-Militärarchiv) vo Freiburgu (Spolková republika Nemecko), ktoré 
obsahovali cenné informácie o slovenskom letectve v rokoch druhej svetovej vojny.2

V súvislosti s kvalitou predmetných výstupov treba zdôrazniť, že autorom prác sa na 
základe štúdia hore uvedenej pramennej základne obsahujúcej informácie o činnosti 
slovenského letectva v rokoch 1939 – 1945 podarilo skoncipovať vedecké, vedecko-
populárne a populárne práce, ktorých obsah v značnej miere vyvrátil účelové interpretácie 
prednovembrovej československej historiografie, ktorá danú problematiku buď zámerne 
obchádzala, resp. činnosť slovenského letectva na území ZSSR bagatelizovala, alebo ju 
v mnohých jej stránkach prezentovala ako činnosť odbojovú, pre Nemcov nepriateľskú, 
resp. až pre Nemcov škodlivú.3 Netreba však zakrývať ani tú skutočnosť, že časť bývalých 
2 Po novembri 1989 boli vydané edície prameňov, resp. materiály publikované v špecializovaných časopisoch,  
ktoré obsahujú dokumenty nemeckej vojenskej proveniencie. Poskytujú cenné informácie o slovenskom 
letectve v rokoch druhej svetovej vojny. ŠUMICHRAST, Peter. Pohľad nemeckého dôstojníka na bojovú 
činnosť príslušníkov 1. garnitúry letky 13 v období od IX:/1942 – 22. 3. 1943. In Vojenská história, 1998, roč. 
2, č. 4, s. 83-89; NIŽŇANSKÝ, Eduard a kol. Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1941 v dokumentoch. 1, Od 
Mníchova k vojne proti ZSSR. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938-1941 in Dokumenten. 1, Von München 
bis zum Krieg gegen die UdSSR. Prešov : Universum-EU, 2009.; BAKA, Igor – MEŠKO, Marek. Vstup 
slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach Nemeckej leteckej misie. In Vojenská história, 
2010, roč. 10, č. 1, s. 94-114; BAKA, Igor – MEŠKO, Marek. Činnosť slovenských vzdušných zbraní na 
prelome rokov 1942/1943 v dokumentoch Nemeckej leteckej misie na Slovensku. In Vojenská história, 2010, 
roč. 10, č. 2, s. 75-98; BAKA, Igor – MEŠKO, Marek. Správa nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských 
vzdušných zbraní (apríl – september 1943). In Vojenská história, 2010, roč. 10, č. 3, s. 122-143; NIŽŇASKÝ, 
Eduard a kol. Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941-
1945 in Dokumenten. II. II. od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Vom Krieg gegen 
die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov : Universum-EU, 2011. 
3 V tejto súvislosti možno spomenúť opis činnosti príslušníkov letky 13, ako bola publikovaná v diele  
Za  svobodu Československa: „V rámci Rychlé divize ... působila na východní frontě od jara 1943 též 13. 
stíhací letka, určená k „ochraně“ vzdušného prostoru Krymu. Po neúspěších pozemních jednotek spoléhala 
fašistická propaganda především na letce. Goebelsovo i Gašparovo ministerstvo propagandy začalo šířit 
do světa nepravdivé zprávy, v nichž líčilo mimořádne úspěchy slovenských letců so sovětským letectvem... 
Skutečnost však byla zcela jiná. Slovenští letci, stejně jako jejich kamaradi v pozemních jkednotkách, svůj 

„boj“ proti Sovětské armádě sabotovali. Aby se letka vykázala nějakou činností, vymýšleli si boje, které se 
nikdy nevedly a sestřelovali ruská letadla, ktorá nikdy neviděli. A své úspěchy si vzájemně dosvědčovali. 
Většina slovenských letců, vyslaná na východní frontu, tedy nevedla opravdový boj proti Sovětské armádě. 
Více než leteckým bojům „věnovali“ se tito letci jiným záležitostem. Během dvou měsíců, „postarali“ se např. 
o to, že 27 „messerschidtu“ bylo poškozeno, z nichž většina úmyselně. „Sláva“ těchto hrdinů“, jak se o nich 
vyjadřovala fašistická propaganda, pohasla pak úplně, když v listopadu 1942 přeletely tři stíhačky Me 109G 
s nejnovší, do té doby neznámou radioaparaturou, od slovenské 13. stíhací letky na sovětskou stranu. Tehdy se 
skutečná činnosť slovenských letců ukázala v pravém světle.“ ČEJKA, Eduard – KLÍPA, Bohumír. Za svobodu 
Československa. Sv. 3, Praha : Naše vojsko, 1960, s. 76-77. 
S rovnakým hodnotením činnosti letky 13 sa stretneme aj v publikácií Dušana Slavkovského pod názvom Vo 
vzduchu i na zemi: ... „Po  návrate v jeseni 1942 ju presunuli (rozumej letku 13 – P. Š.) na východný front 
ochraňovať vzdušný priestor krasnodarskej oblasti a potom v roku 1943 priestor Kerč – Anapa. Bratislavská 
a berlínska propaganda  pripisovala tejto letke mimoriadne úspechy, ktoré fakticky neexistovali. V skutočnosti 
naši letci, podobne ako ich priatelia v pozemných jednotkách, svoj „boj“ proti Červenej armáde buď 
predstierali, buď sabotovali. Aby sa preukázali voľajakou činnosťou, vymýšľali si boje, ktoré nikdy neviedli 
a ktoré si navzájom potvrdzovali. Činnosť letcov 13. letky sa ukázala v pravom svetle vtedy, keď v auguste 
1943 preleteli na sovietsku stranu na lietadlách Me 109 G s najnovšou aparatúrou traja piloti, poddôstojníci 
z povolania: Matúšek, Dobrovodský a Gerič. Navyše Gerič prepravil v trupe lietadla aj najlepšieho 
rádiomechanika slobodníka Tkáčika. Po tomto čine „sláva hrdinov“ 13. letky úplne zhasla.“ SLAVKOVSKÝ, 
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účastníkov operačného nasadenia slovenského letectva na území okupovaného ZSSR sa na 
tejto vedomej dezinterpretácii histórie z rôznych dôvodov podieľala.4         

Publikovaná správa šéfa Nemeckej leteckej misie na Slovensku genpor. let. Ludwiga  
Keipra približuje priebeh, ako aj výsledky jeho služobnej cesty na veliteľstvo nemeckej 
leteckej flotily 4 a k slovenským jednotkám vzdušných zbraní nasadených na východnom 
fronte, ktorú vykonal v dobe od 28. mája 1943 do 7. júna 1943.5 

Dušan. Vo vzduchu i na zemi. Bratislava : Obzor, 1969, s. 40-41.          
Poznámka:
Pre úplnosť treba uviesť, že hore uvedené tvrdenia obsahujú nielen účelové formulácie vyplývajúce 
z politických a ideologických reálií danej historickej doby, ale aj viaceré faktografické nepresnosti týkajúce 
sa nielen doby a priestoru operačného nasadenia stíhacej letky 13, ale aj opisu udalostí. Napríklad prelet 
rtk. Antona Matušeka a čat. Ľudovíta Dobrovodského na stranu sovietskej Červenej armády sa uskutočnil až  
9. septembra 1943. Čat. Alexander Gerič, ktorý bol v slovenských dobových dokumentoch vykazovaný ako 

„zostrelený sovietskym stíhačom v priestore Noworosijsk – Gelentschik nepriateľským stíhačom“, preletel 
na sovietsku stranu až 11. septembra 1943. Porovnaj napr.: BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13 
v dokumentoch a obrazoch, c. d., dokument 35, s. 67.   
4 Pre ilustráciu možno uviesť tvrdenia Františka Cypricha, slovenského leteckého esa s 12 potvrdenými 
zostrelmi sovietskych lietadiel, ktoré boli publikované v populárnej práci Milana J. Varsika a Miroslava 
Horáka pod názvom Príhody na krídlach. Ten svoju činnosť na východnom fronte v zostave 13./JG 52 opísal 
takto: „Samozrejme, neboli sme všetci rovnakého zmýšľania. Ale bola nás prevaha, čo sme neboli ochotní 
strieľať do Rusov. Hneď od začiatku sme sa stali terčom výsmechu nemeckých stíhačov. Nemali sme totiž 
nijaký zostrel. A to sa odrazilo aj na prídeloch. Nemci brali cigarety a rozličné prilepšovacie prídely, my 
nič. Raz sme boli na návšteve na letisku Galenčik (správne Gelenčik – Š. P.) u chorvátskych letcov. Títo nás 
naučili, ako treba fingovať zostrely a túto fintu sme veľmi skoro aj my zaviedli do praxe. Zrazu boli aj cigarety 
aj prilepšovacie prídely. Svoje skúsenosti sme odovzdali aj novej skupine 13. letky, ktorá nás prišla vymeniť 
v štyridsiatom treťom po nás.“ V rovnakom „odbojárskom duchu“ činnosť letky 13 popísali aj príslušníci jej 
2. garnitúry František Hanovec a Anton Matúšek. Prvý z tejto dvojice pilotov tzv. fingovanie zostrelov popísal 
takto: ...“Letel som raz s Kriškom nad more. Boli sme už ďaleko z dohľadu, zrazu sa Kriško spustí strmhlav 
a strieľa. Držal som ho, pozerám, kde čo letí, na čo to strieľa, ale nič nevidím. Potom sme sa vrátili. Na letisko 
Kriško hlási nemeckému kapitánovi Thiemovi: – Zostrelil som B-2 dvojtrupák. Padol do mora. – Thiem sa 
obrátil na mňa: – A ty si ho videl? – Samozrejme, – vravím. – A prečo si nestrieľal aj ty? – Nebolo treba. Kriško 
ho zložil do mora skôr, ako som mohol zasiahnuť. – Keď sme odchádzali, Kriško ma schytil pod pazuchu 
a vraví: – Tak sa to robí, dúfam, že si pochopil! – A smejúc odišiel.“ VARSIK, Milan J. – HORÁK, Miroslav. 
Príhody na krídlach. Bratislava : Obzor, 1977, s. 117, s. 127. 
Pre úplnosť treba uviesť, že sovietske vojenské letectvo ani námorníctvo nemalo vo výzbroji žiadne lietadlo 

„B-2 dvojtrupák“. Vladimír Kriško si svoje posledné víťazstvo na východnom fronte pripísal 4. júla 1943, keď 
zostrelil sovietsky dvojmotorový strmhlavý bombardér Petljakov Pe-2. V tento deň vykonal len jeden bojový 
let, a to v čase od 9.37 – 10.30 h. Do svojho zápisníka letov si ho v kolónke „Účel letu a jeho prevedenie“ 
zapísal ako „Voľné stíhanie“ a pripísal aj veľké „S“. Zápisník letov Vladimíra Kriška č. 3, s. 112, por. č. letu 
3602; kópia v zbierke P. Š.; RAJLICH, J. Tatranští orli nad Kubání, c. d., s. 90-91.  
5 Nemecká letecká misia (Deutsche Luftwaffenmission – DLM) pôsobila na Slovensku v súlade s Dohodou  
medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou o vyslaní Nemeckej vojenskej misie a Nemeckej leteckej 
misie  z 9. októbra 1939. Podľa nej mali obe nemecké vojenské misie za úlohu radiť slovenskému ministerstvu 
národnej obrany vo všetkých otázkach týkajúcich sa všeobecných záležitostí brannej moci, slovenského 
vojska a slovenských vzdušných zbraní. Podľa bodu 5 hore citovanej dohody nemali žiadne veliace právomoci 
voči slovenskej brannej moci. Na vyžiadane však mali právo kedykoľvek nahliadnuť do rozkazov vydaných 
slovenským ministerstvom národnej obrany. Ich dôležitou právomocou, ktorá bola zadefinovaná v bode 8 
dohody bola poradenská činnosť v oblasti mierovej a vojnovej organizácie slovenskej armády, otázok 
výcviku, zásobovania, budovania škôl a poskytovania vyučovania, spracovania vojenských predpisov, účasti 
na cvičeniach, prehliadkach (vrátane výzbroje), porád, poradenstva pri príprave pre prípad vojny, ako aj pri 
všetkých otázkach obrany štátu. Náčelník leteckej misie okrem toho radil slovenskej vláde aj pri záležitostiach 
civilnej leteckej dopravy. Na čele Nemeckej leteckej misie stál najskôr plk. Erhard Krüger (16. 8. 1939 – 7. 1. 
1941), potom genmjr. Ludwig Keiper, od januára 1943 genpor., ktorý vo funkcii zotrval až do novembra 1944. 
NIŽŇANSKÝ, Eduard a kol. Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1941 v dokumentoch. 1, Od Mníchova k vojne 
proti  ZSSR.  Slowakisch-deutsche Beziehungen  1938-1941  in Dokumenten.  1,  Von München  bis  zum Krieg 
gegen die UdSSR. Prešov : Universum-EU, dokument 244, s. 669-670, 2009.
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Správa určená pre ministra národnej obrany gen. I. triedy Ferdinanda Čatloša nám ponúka 
dobový pohľad nemeckej strany na účasť slovenského letectva na východnom fronte, ako 
aj plán na zvýšenie počtu jednotiek letectva a protilietadlového delostrelectva. Dokument 
je publikovaný podľa zaužívaných pravidiel na vydávanie prameňov k novším dejinám. Je 
uverejnený v plnom znení v nemeckom jazyku a v jeho pôvodnom preklade v slovenskom 
jazyku. 

Spis sa nachádza vo Vojenskom historickom archíve Bratislava, fond Ministerstvo 
národnej obrany Slovenskej republiky 1919-1945, fondové oddelenie spisy dôverné 1940-
1944, inventárne číslo 59, škatuľa 345.

***

DOKUMENT 
    Geheim
                                                                                                   18. Juni 1943
                                        PRESSBURG, DEN
                                               SMOLICKÝGÄSSE Nr. 4
     FERNSPRECHER 2807   
DEUTSCHE LUFTWAFFENMISSION                    
              IN DER SLOWAKEI     Preložiť  

 
Abt.I. – Nr.2700/43 geh.     (nečitateľné) a založiť6 

  
Vec:   Gen. Keiper. Zpráva o
 ceste na Krim.7
   An den
    Herrn Minister für Landesvertsidigung 
    Herrn General I. Klasse Čatloš8,
       Pr e ß b u r g.

In den nachfolgenden Ausführungen beehre ich mich die Ergebnisse der Besprechungen 
und Besuche während meines Fluges vom 28.5. bis 2.6.43 zum Gefechtsstand der Luftflotte 
4 und zu den im Osteinsatz befindlichen slow. Luftwaffeneinheiten zu überreichen.

Bei meinem Besuch beim Chef der Luftflotte 4, Herrn Generalfeldmarschall Dr. Ing. Freiherr 
v. Richthofen9, am 28.5. hatte ich die Ehre, auf die Bitte des Herrn Verteidigungsministers 
zu übermitteln, daß dem Herrn Flottenchef auf Vorschlag des Herrn Verteidigungsministers 
von dem Herrn Staatspräsidenten der höchste slow. Kriegsorden, das Kriegssiegeskreuz I. 

6 Rukou vpísané.
7 Rukou vpísané.
8 Ferdinand Čatloš (17. 10. 1895 Liptovský Svätý Peter, okres Liptovský Mikuláš –  16. 10. 1972 Martin). 
ŠTEFANSKÝ, Václav. Generál  Ferdinand  Čatloš.  Biografický  náčrt. Bratislava : MO SR vo Vojenskej 
informačnej a tlačovej agentúre, 1998; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 

– 1945). Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín 
Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 38-39; Vojenské dejiny Slovenska 
a Slovákov. Autori: Segeš, Vladimír; Dangl, Vojtech; Čaplovič, Miloslav; Bystrický, Jozef; Štaigl, Jan; 
Štefanský, Michal; Purdek, Imrich. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015.
9 Wolfram Karl Ludwig Moritz Hermann Freiherr von Richthofen (10. 10. 1895 Barzdorf im Kreis Striegau  

– 12. 7. 1945 Bad Ischl). ŠUMICHRAST, Peter. Nemecký plán na posilnenie účasti slovenského letectva na 
východnom fronte v roku 1943. In Vojenská história, 2015, roč. 19, č. 3, s. 125. 
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Klasse, verliehen worden ist. Die Auszeichnung und Urkunde könnte ich nicht überbringen, 
da der Orden augenblicklich vergriffen sei. Der Herr Verteidigungsminister wollte etwa in 1 
Monat anläßlich eines Fluges zu der. slow. Schnellen Division dem Herrn Flottenchef seinen 
Besuch machen und bei dieser Gelegenheit die Auszeichnung und Urkunde persönlich 
übergeben.

Ich konnte außerdem übermitteln, daß auch für den Chef des Generalstabes der Luftflotte 
4, Herrn Oberst i. G. Schulz10, ein hoher slow. Kriegsorden vorgesehen ist.

Generalfeldmarschall Freiherr v. Richthofen sprach seinen Dank und seine Freude über 
die hohe Auszeichnung und für die Übermittlung aus. An den Herrn Verteidigungsminister 
übermittelte er seinen Dank in einem persönlichen Schreiban, das von dem Chef der D.L.M 
am ll.6. persönlich übergeben wurde,

            - 2 -
Generalfeldmarschall Frhrr. v. Richthofen betonte seinen Wunsch, möglichst noch 

weitere slow. Luftwaffenverbände in seinen Befehlsbereich zu bekommen. Er sprach dabei 
der im Einsatz befindlichen slow. Jagdstaffel höchste Anerkennung und Dank für ihre 
Einsatzfreudigkeit und großen Erfolge aus und gab der Überzeugung Ausdruck, daß sich 
auch weitere zum Einsatz kommenden slow. Luftwaffeneinheiten mit demselben Erfolg und 
der gleichen Tapferkeiten schlagen würden.

Wie mit dem Herrn Verteidigungsminister und dem Kommando der Luftwaffe besprochen, 
konnte ich folgende für den Fronteinsatz im Bereich der Luftflotte 4 vorgesehenen slow. 
Luftwaffenverbände in Aussicht stellen:

1.) etwa für Ende Juni:
 1 Gruppenstab11 und eine für die Ausbildung auf He 111 vorgesehene Kampfstaffel 

mit 18 Besatzungen und entsprechendem Bodenpersonal; 12

2.) etwa ab 1. Oktober:
 1 für die Ausbildung auf Ju 87 vorgesehene Stuka-staffel mit 18 Besatzungen und 

dazugehörigem Bodenpersonal;13 
3.) etwa ab 1. November:
 1 für die Umschulung auf Me l09 G vorgesehene auf – Me l09 E ausgebildete 

Jagdstaffel mit 15 Besatzungen und dazugehörigem Bodenpersonal.
Generalfeldmarschall Frhrr. v. Richthofen war über die Stärke des zu erwartenden 

slow. Fliegerverbandes außerordentlich erfreut und erklärte sich damit einverstanden der 
Verband unter eigener Führung auf einem in seinem Befehlsbereich gelegenen Flugplatz 
zusammengefaßt werden sollte.

Es wurde weiter erreicht, daß die slow. Staffeln, sie kampfstark zu machen, von der Luftflotte 
4 mit modernsten deutschen Flugzeugen ausgerüstet werden und daß fehlende Ausbildung  
 
10 Karl-Heinrich Schulz (6. 5. 1906, Wilhelmshaven –  28. 7. 1986, Dießen am Ammersee). Náčelník štábu  
4. leteckej armády od 1. 3. 1943 –  22. 4. 1944.
11 Veliteľstvo slovenskej bojovej skupiny bolo zriadené od 1. 7. 1943. V tento deň bol do funkcie veliteľa 
leteckej skupiny ustanovený mjr. let. Mikuláš Lisický. CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín 
Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 152-153. 
12 Bojovou letkou určenou pre výcvik na lietadlách Heinkel 111 sa stala novozriadená letka 41, za veliteľa  
ktorej bol ustanovený stot. let. Peter Gašparovič. Do poľa bol ako veliteľ letky 41 odoslaný 28. 6. 1943. 
ŠUMICHRAST, P. – KLABNÍK, V. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zv., c. d., s. 36-47; CSÉFALVAY, F. 
a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 72-73.   
13 Plánované odoslanie na front sa neuskutočnilo. Slovenská letka 11, ktorá bola velením slovenského letectva 
určená na prezbrojenie na nemecké strmhlavé bombardéry Junkers Ju-87, nedosiahla ani v lete 1944 bojovú 
pripravenosť, a to ani po personálnej, výcvikovej ani materiálno-technickej stránke. ŠUMICHRAST, P. – 
KLABNÍK, V. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zv., c. d., s. 62-63.
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auf diesem Flugplatz, der zur Benutzung ausschließlich dem slow. Verband zur Verfügung  
steht, nachgeholt wird. Dazu stellt die Luftflotte 4 deutsche Ausbildungskommandos in 
notwendiger Stärke zur Verfügung.

- Um die volle gefechtsmäßige Selbständigkeit das zum Einsatz kommenden slow. 
Verbandes auf dem vorgesehenen Flugplatz

             – 3 –
zu erreichen, machte Generalleutnant Keiper im Laufe der Besprechung den Vorschlag, daß 

slow. Einheiten auch den Flakschutz und die Nachrichtenverbindungen auch dem Flugplatz 
übernehmen könnten, d. h. etwa 1 schwere und 1 leichte Flakbatterie und entsprechendes 
Nachrichtenpersonal hinausgehen müßte. Es sei allerdings slowakischerseits nur möglich, 
das Personal dieser beiden Batterien und Ln. Personal mit dem hauptsächlichen Gerät zu 
stallen. Ausstattung mit modernsten Flakgeschützen und Lieferung von fehlendem Ln. Gerät 
müßte allerdings von der Luftflotte 4 erfolgen. Generalfeldmarschall Frhrr. v. Richthofen 
begrüßte diesen Vorschlag, der tatsächlich den Verband unabhängig und einsatzmäßig 
selbständig macht aufs Wärmste und erklärte sich bereit, aus Beständen dar Luftflotte 4 
leihweise moderne 8,8 cm und 2 cm Geschütze sowie fehlendes Ln. Gerät, zur Verfügung, 
zu stellen und fehlende Ausbildung auf dem Flugplatz im Bericht dem Luftflotte14 4 unter 
Abstellung von deutschen Ausbildungskommandos möglich zu machen.

Darüber hinaus erklärte sich Generalfeldmarschall Frhrr. v. Richthofen einverstanden, 
daß von seiner Seite aus keine Schwierigkeiten gemacht würden, wann das leihweise 
zur Verfügung gestellte Material nach erfolgreicher längerer Frontbewährung der slow. 
Einheiten, käuflich erworben werden sollte. 

Als Ausbildungsflugplatz wurde Saki (etwa 30 km nordwestlich Sarabus auf der Krim) 
bestimmt. Nach abgeschlossener Ausbildung und Verlegung des gesamten gemischten 
Luftwaffenverbandes auf einem Einsatzhafen, der sich voraussichtlich ebenfalls auf der 
Krim und möglichst in räumlicher Nähe der Schnellen Division befinden wird, verbleibt 
Saki Rückhalthorst für alle slow. Luftwaffeneinheiten.

Abschließend wurde festgestellt, daß sich voraussichtlich Ende dieses Jahres ein 
gemischter slow. Luftwaffenverband in nachfolgender Stärke auf einen von der Luftflotte 4 
noch festzulegenden Einsatzhafen befinden wird:

  1 He 111 - Staffel,
  1 Ju 87 -     ʺ
  2 Bf l09 - Staffeln (davon 1 bereits im Einsatz in Anapa)
  1 - 8,8 cm Flakbatterie,
  1 - 2 cm
  1 verstärkter Ln. Nachrichtenzug.
  Am Nachmittag des 29.5. trafen der stellvertretende Befehlshaber der 

slow. Luftwaffe, Oberstleutnant i. G. Ballay15, 
14 Rukou vpísané.
15 Alois Ballay (25. 2. 1905, Považská Bystrica – 23. 2. 1982, Bratislava). Náčelník štábu Veliteľstva Vzdušných  
zbraní od 9. 7. 1942 do 31. 12. 1943; veliteľ Vzdušných zbraní od 1. 1. 1944 do 20. 8. 1944. ŠUMICHRAST, 
P. – KLABNÍK, V. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zv., c. d.; ŠUMICHRAST, P. Slovenské letectvo na 
východní frontě 1941 – 1943, c. d.; CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. 
d., s. 15; ŠUMICHRAST, Peter. Nie sú mi známe dôvody, prečo nemôžem slúžiť v čs. armáde... Výpovede plk. 
gšt. Alojza Ballaya na vyžiadanie orgánov čs. armády z roku1946 k službe v slovenskej armáde 1939 – 1945. 
1. časť. In Vojenská história, 2017, roč. 21, č. 3, s. 99-119; ŠUMICHRAST, Peter. Nie sú mi známe dôvody, 
prečo nemôžem slúžiť v čs. armáde... Výpovede plk. gšt. Alojza Ballaya na vyžiadanie orgánov čs. armády 
z roku 1946 k službe v slovenskej armáde 1939 – 1945. 2. časť. In Vojenská história, 2017, roč. 21, č. 1, s. 
125-139; ŠUMICHRAST, Peter. Nie sú mi známe dôvody, prečo nemôžem slúžiť v čs. armáde... Výpovede plk. 
gšt. Alojza Ballaya na vyžiadanie orgánov čs. armády z roku 1946 k službe v slovenskej armáde 1939 – 1945. 
3. časť. In Vojenská história, 2018, roč. 22, č. 2, s. 88-113. 
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Oberstleutnant Sojček16, Hauptmann Matuš17 und Oberlt. Herrgott18 in Kamenskoje ein,  

16 Karol Sojček (11. 11. 1902 Budapešť, Maďarsko –  dátum a miesto úmrtia neznáme). Dňom vyhlásenia  
Slovenského štátu, ako hodnostne najvyšší letecký dôstojník hlásiaci sa k slovenskej národnosti, prevzal 
v Piešťanoch velenie leteckého pluku od veliteľa plk. let. Gustava Studeného. Po zrušení pluku zastával 
funkciu veliteľa stíhacej perute, respektíve veliteľa náhradnej perute. K 1. 7. 1940, tzn. do času jeho preradenia 
do civilnej štátnej služby v rámci ministerstva vnútra, pôsobil vo funkcii veliteľa náhradnej perute, respektíve 
veliteľa II. perute (stíhacej). Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky z 29. 5. 1940 bol preradený 
do štátnych civilných služieb a daný k dispozícii ministerstvu vnútra. Od 15. 6. 1940 bol ministrom národnej 
obrany, na základe vyššie uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky, odvolaný z funkcií veliteľa 
náhradnej perute, veliteľa posádky, správy budov, predsedu hospodárskej správy voj. leteckých útvarov 
a následne odoslaný na dovolenku, ktorá trvala do 30. 6. 1940. Do aktívnej služby v slovenskej brannej moci 
sa vrátil 1. 6. 1941, keď ho ustanovili za veliteľa oddielu vzdušného spravodajstva v Žiline. Vo funkcii veliteľa 
žilinského oddielu zotrval do posledného júlového dňa roku 1942, keď ho premiestnili k leteckému pluku 
a ustanovili do funkcie veliteľa pluku. Po nástupe k leteckému pluku postupoval v súlade so svojou povesťou, 
tzn. ako svedomitý, iniciatívny, vo svojich názoroch neústupný až tvrdošijný, k seberovným kamarátsky, na 
podriadených prísny až tvrdý. V tomto duchu vydal z pozície veliteľa pluku niekoľko nariadení, ktoré mali 
minimalizovať príčiny vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré de facto ukončili pôsobenie pplk. let. Justína 
Ďuranu vo funkcii veliteľa leteckého pluku. Prvou z nariadení bola Smernica pre boj proti sabotáži, ktorá 
upozorňovala na nebezpečenstvo sabotáže nielen v čase mieru, ale aj vojny. Druhým zo Sojčekových nariadení 
bolo nariadenie, ktoré riešilo problém počúvania nepriateľského propagačného rozhlasu v kasárenských 
a vojenských objektoch. V súvislosti s vyššie uvedeným treba zdôrazniť skutočnosť, že Sojčekove metódy 
a spôsoby velenia mali až do leta 1944 výrazný vplyv na morálno-politický stav príslušníkov leteckého 
pluku, pretože až do leta 1944 neboli v rámci leteckého pluku na Slovensku zaznamenané výrazné porušenia 
vojenských predpisov slovenskej brannej moci jeho podriadenými takého charakteru, respektíve rozsahu, ktoré 
sa vyskytli v roku 1942. Pplk. let. K. Sojček vykonával funkciu veliteľa leteckého pluku a veliteľa posádky 
Piešťany až do prechodu frontu v apríli 1945. ŠUMICHRAST, P. – KLABNÍK, V. Slovenské letectvo 1939 – 
1944. 2. zv., c. d.; ŠUMICHRAST, P. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943, c. d.;  CSÉFALVAY, F. 
a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 219-220; ŠUMICHRAST, Peter. Takmer koniec 
vojenskej kariéry mjr. let. Karola Sojčeka. In Vojenská história, 2013, roč. 17, č. 3, s. 110-135. 
17 Alexander Matúš (27. 5. 1914 Vrútky – dátum a miesto smrti neznáme).  CSÉFALVAY, F.a kol. Vojenské  
osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 166; ŠUMICHRAST, Peter. Študijný pobyt slovenských letcov 
v Leteckej škole nemeckej 2 Luftwaffe v Briegu (1940). In Vojenská história, 2015, roč. 19, č. 4, s. 153-164. 
18 Ján Hergott (27. 4. 1909 Bratislava – 21. 7. 1985 Bratislava). Npor. let. J. Hergott odletel na východný front  
19. mája 1943 ako pilot bombardovacieho lietadla Heinkel He-111 H-10, výr. č. 5468. Prelet začal z Trenčína 
v 3-trojčlennej posádke, ktorú okrem neho tvorili rtk. rtm. aut. Miroslav Zolvík a rtk. rtm. let. Jozef Krist. Prvým 
miestom pristátia slovenského Heinkela bolo letisko vo Vajnoroch, kde na jeho palubu nastúpil gen. I. triedy F. 
Čatloš. Z Vajnor nabral kurz do Ľvova, kde pristál po 120-minutovom lete. V ten samý deň odletel z ľvovského 
letiska do Ovruča, kde bola dislokovana slovenská letka 11 pôsobiaca v rámci Zaisťovacej divízie. Minister 
Čatloš počas 3-dňovej návštevy upokojoval neuspokojivú morálno-politickú situáciu panujúcu v slovenskej 
divízii po viacerých zbehnutiach slovenských vojakov k partizánom. J. Gerthofder odletel z Ovruča odletel 
22. 5. 1943, keď po troch medzipristátiach v Rovne, Ľvove a na Mokradi priletel na vajnorské letisko. Na 
územie okupovaného ZSSR sa vrátil o 7 dní neskôr, keď odletel z Trenčína opäť ako pilot  Heinkla He-111 
H-10, výr. č. 5468. Spolu s J. Hergottom a členmi posádky odleteli ako pasažieri gen. II. triedy Štefan Jurech, 
vracajúci sa k Rýchlej divízii po dovolenke v zázemí, a pplk. gšt. Alois Ballay. Stroj po jednom medzipristátí 
na letisku v Ľvove pristál v Kamenskoje. Na druhý deň odletel z Kamenskoje do Kerča. Spolu s posádkou sa na 
palube lietadla nachádzali pplk. gšt. A. Ballay a pplk. let. K. Sojček. V Kerči zotrval jeden deň. Na druhý deň 
odleteli do Anapy, kde sa v tom čase nachádzala slovenská stíhacia letka 13 podliehajúca po operačnej stránke 
nemeckej 52. stíhacej eskadre. Taktiež v Anape sa „slovenský“ Heinkel dlho „neohrial“, pretože už 1. 6. 1943 
odletel z tohto frontového letiska do Voinky. Na jeho palube sa z miestom „voňajúcim“ pušným prachom ako 
pasažieri rozlúčili pplk. gšt. A. Ballay, pplk. let. K. Sojček, stot. let. A. Matúš a por. let. B. Roháľ. Po ďalších 
štyroch dňoch, keď J. Gerthofer pristal na letiskách Voinky, Nikolajev, Odesa, Ovruč, Ľvov, Spišská Nová Ves 
dňa 5. 6. 1943 šťastne pristál na letisku v Trenčianskych Biskupiciach. Zápisník letov por. let. Hergotta Jána č. 
4 (vydaný 1. 9. 1940), por. č. letu 5617- 5624, por. č. letu 5646-5657, kópia v zbierke Š. P.; MIČIANIK, Pavol. 
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944).   II. Zaisťovacia divízia. Banská Bystrica 
: DALI-BB, s. r. o., 2008, s. 242-243; MIČIANIK, Pavol. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu 
(1941 – 1944) III. Rýchla divízia. Banská Bystrica : DALI-BB, s. r. o., 2009, s. 384; CSÉFALVAY, F. a kol. 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 86.    



VOJENSKÁ HISTÓRIA

108 109

nachdem zuvor der ebenfalls Von dem Herrn Flottenchef, Generalfeldmarschall Frhrr. v. 
Richthofen, zur Besprechung eingeladene Befehlshaber der slow. Luftwaffe, zugleich 
Kommandeur der Schnellen Division, General Jurech19, in Dnjepropetrowsk (etwa 30 
km ostwärts des Gefechtsstandes der Luftflotte 4) abgesetzt worden war. Das um 1 Tag 
verspätete Eintreffen der slowakischen Herren, entgegen der von mir bei dem Herrn 
Flottenchef erfolgten Anmeldung war auf einen am Vormittag des beabsichtigten Starttages 
von General Jurech an Oberstleutnant i. G. Ballay erteilten Befehl, den Start nicht stattfinden 
zu lassen, zurückzuführen. Diese Tatsache wurde mir erst bei meinem eigenen Start am 
28.5. vormittags bekannt.  um Empfang der slow. Herren waren von dem Herrn Flottenchef 
sein l. Adjutant und vom Chef der D.L.M., Major Kroll, auf den Flugplatz entsandt worden. 
Nach einem im Flottenchef-Kasino stattgefundenen Begrüßungsimbiß wurden in meinem 
Beisein am Spätnachmittag des 29.5. Oberstleutnant i. G. Ballay und Hauptmann Matuš von 
dem Herrn Flottenchef empfangen.

Generalfeldmarschall Frhrr. v. Richthofen sprach seine Anerkennung sowohl für 
die großen Erfolge und Einsatzfreudigkeit der slow. Jagdstaffel20 aus als auch für die 
Bereitwilligkeit der slow. Luftwaffe zu weiterem Einsatz mit neuen Verbänden, die ihm am 
Vortage durch den Chef der D.L.M., Generalleutnant Keiper, vorgetragen worden war. Der 
Herr Flottenchef machte sodann im wesentlichen dieselben Ausführungen wie in seiner 
Besprechung am Vortage. Besonders wiederholte er dabei Oberstleutnant i. G. Ballay 
gegenüber nochmals seine Zusage, die ich in der Besprechung am Vortage erreicht hatte, 
daß die zum Schutz des slow. Luftwaffenverbandes hinausgehenden 2 slow. Flakbatterien 
aus Beständen der Lutflotte 4 ebenfalls leihweise mit modernen deutschen Geschützen (8,8 
cm und 2 cm) ausgerüstet werden, sodaß slowakischerseits lediglich das für 2 Batterien 
in Frage kommende Personal in Marsch zu setzen ist. Die mit modernsten Material 
ausgerüsteten kampfstarken Batterien sind dann Voll in der Lage, die gefechtsmäßige 
Selbständigkeit des Flugplatzes, auf dem die slow. Luftwaffenverbände geschlossen und 
allein unter eigener Führung zusammengefaßt werden, zu gewährleisten und wirksamen 
Schutz zu übernahmen.                                                     

              - 5 -
Oberstleutnant i. G. Ballay bedankte sich für die Hilfe und das großzügige 

Entgegenkommen des Herrn Flottenchef s und bestätigte in vollem Ausmaße die an Vortage 
durch mich gemachten Angaben über die Stärke und Zeit der von der slow. Luftwaffe in 
den Bereich der Luftflotte 4 zu entsendenden slow. Luftwaffeneinheiten, insbesonders in 
Hinsicht auf Flak-u. Ln. Perso nal.

19  Štefan Jurech (9.  6. 1898 Bošáca, okres Trenčín – ?. 4. 1945 Nemecko). Veliteľ vzdušných zbraní  
od 1. 5. 1942 do 31. 12. 1943. ŠUMICHRAST, P. – KLABNÍK, V. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zv., 
c. d.; ŠUMICHRAST, P. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943, c. d.; ČAPLOVIČ, Miloslav – 
STANOVÁ, Mária, eds. Štefan Jurech 1898 – 1945. Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu 
narodenia generála Štefana Jurecha. Bratislava – Trenčín : Vojenský historický ústav – Veliteľstvo pozemných 
síl OS SR, 2008.; CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 110-111. 
20 O tom, že slovenskí stíhači bojujúci v radoch legendárnej 52. stíhacej eskadry zanechali na východnom fronte 
výborný dojem vypovedajú aj špeciálne čísla mesačníka Vzdušná flota Juhovýchod vydané v slovenskom 
jazyku. V prvom „slovenskom“ čísle tohto časopisu, ktoré vyšlo v máji 1943, sa v úvodnom slove Gen.Fm. Dr. 
Ing. Wolframa Richthofena, veliteľa nemeckej 4. leteckej armády dočítame nasledovné: „Kamaráti, príslušníci 
slovenského letectva! Spoločný boj na východe spojil Vás a príslušníkov vzdušnej floty sväzkom jednotného 
veľkého kamarátstva. Netreba o tom veľa hovoriť, ale cítime to obapolne my všetci a v každej chvíli rovnako, 
keď podnikáme spoločné lety proti nepriateľovi. Preto som rozkázal, aby odteraz pravidelne vychádzal aj 
v slovenskej reči časopis mojej vzdušnej floty, „Luflotte Südost“, na znak a dôkaz slovensko-nemeckého 
bratstva zbraní, ktoré sa utužilo v početných ťažkých bojoch. Prijmite to ako dar Vašich nemeckých kamarátov 
a pokladajte tento časopis za svoj vlastný!“ Vzdušná flota Juhovýchod. Roč. I, máj 1943.     
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Anschließend überreichte Oberstleutnant i. G. Ballay dem Generalfeldmarschall Frhrr. v. 
Richthofen das diesem von der slow. Luftwaffe verliehene Feldpiloten-Abzeichen, das der 
Herr Flottenchef mit Freude und Dank entgegennahm.

In Verbindung mit einem gemeinsamen festlichen Abendessen zu Ehren der slow. Gäste 
fand im Flottenchef-Kasino ein Herrenabend statt, bei dem der Kosakenchor der Luftflotte 
4 konzertierte. Dieses Zusammensein, bei dem der stellvertretende Befehlshaber der slow. 
Luftwaffe, Oberstleutnant i. G. Ballay, von Beginn bis Ende neben dem Herrn Flottenchef 
saß, war von kameradschaftlichen und herzlichen Geist getragen.

Während an 30.5. die slow. He 111 nach Kertsch21 weiterflog, startete meine Bf 
108 nach Sarabus, wo ich mit dem Kommandanten des dortigen Flughafenbereichs, 
Eichenlaubträger Oberstleutnant Hozzel22, vorbereitend den Einsatz des vorgesehenen slow. 
gemischten Luftwaffenverbandes in Saki besprach. Oberstleutnant Hozzel sagte für seinen 
Befehlsbereich jede erdenkliche Hilfe in der Betreuung des slow. Verbandes zu und will sich 
auch der slow. Me l09-Staffel annehmen, die etwa Ende Juni in Sarabus von Me l09 E auf 
Me l09 G umgeschult wird, bevor sie die 13./J.G.52 ablöst.23

Außerdem führte ich Besprechungen mit dem Kommandierenden General des  
I. Fliegerkorps, General der Flieger Korten, im Simferopol durch, dem augenblicklich und 
wahrscheinlich auch später, die slow. Fliegerverbände einsatzmäßig unterstehen.

Weiter fanden Besprechungen beim stellvertretenden Befehlshaber Krim, Generalleutnant 
Auleb, in Simferopol statt, der auch vollste Unterstützung zusagte. Es schloß sich die 

21 Príslušníci letky 13 očakávali návštevu o deň neskôr, to znamená až 31. mája 1943. Najúspešnejší slovenský 
stíhací pilot Ján Režňák to zaznamenal vo svojom denníku takto: 30.V.1943 ...„Zajtra očakávame návštevu 
zo Slovenska – je už ohlásená.“ „31.V.1943 ... Predobedom prileteli naši zo Slovenska na He 111, pplk. 
Ballay, Sojček, Matúš a iní, tiež npor. Hergott. Prišiel s nimi i náš Ferko (rozumej – František Brezina – P. Š.) 
z nemocnice. Poobede máme voľno udelené grupou. Sme na spoločnom obede v jedálni, kde sme sa dlhšie 
zdržali pri debate s našimi veliteľmi.“...“Ivani (rozumej – sovietski letci – P. Š.) už začali ako obyčajne, otriasa 
sa celé okolie. Dnes ich je tu viac, akoby vedeli, že máme návštevu zo Slovenska, aby videli, aké tu prežívame 
chvíle oddychu. I napriek tomu je u celej letky nálada dobrá a dnes je akosi mimoriadne veselo. Spal som 
v izbičke sám, do jamky sa mi akosi nechcelo. V noci bolo viac náletov a pred polnocou padli vedľa nášho 
domu bombičky, preto som sa musel i natiahnuť vedľa postele. Naši zo Slovenska sa vraj viackrát natiahli na 
zem. Ani sa nedivím, nemajú také ostrieľané nervy ako my.“...“1.VI.1943 Ráno ideme na letisko na pol siedmu. 
Mali sme štyria letieť na voľné stíhanie, ale nemáme schopné mašiny. Naši nás „vyznamenali“ záslužnou 
medailou a potom už odleteli na Slovensko. Pred odletom si urobili s nami niekoľko snímok“. REŽŇÁK, J. 
Deník. Východní fronta 1942-43, c. d., s. 116-117.              
22 Paul-Werner Hozzel (16. 10. 1910, Hamburg, Nemecko – 7. 1. 1997, Karlsruhe, SRN).
23 Presun 2. frontovej garnitúry na front sa začal 23. 6. 1943, keď určení piloti odišli vlakovým transportom zo 
železničnej stanice v Piešťanoch. Ich cieľovou stanicou sa stala letecká základňa Sarabuz na Kryme,  kde sa od 
29. 6. 1943 preškoľovali na lietadlá Bf 109 G. Napríklad čat. Rudolf Božík vykonal v tento deň zoznamovací 
let na Bf 109 G-2, W. Nr. 14 787 v čase od 14.36 – 15.05 h. K tomuto letu pridal ešte dva ďalšie lety, ktoré 
vykonal za účelom nácviku štartu a pristátia. Preškolenie v Sarabuzi ukončil dňa 30. 6. 1943, keď vykonal 4 lety 
za účelom nácviku štartu a pristátia. Po ukončení preškolenia a dodatočnom vystrojení  leteckým výstrojom 
boli 2. 7. 1943 letecky presunutí lietadlom Junkers Ju 52 na letisko Anapa, kde ich už netrpezlivo vyčkávali 
príslušníci 1. frontovej garnitúry letky 13. Po privítaní veliteľom letky 13 stot. let. Jozefom Páleníčkom, sa 
k nim prihovoril v zastúpení „starých pilotov letky“ npor. let. Ján Gerthofer. VHA Bratislava, Fond spomienok 

- pr. č. SZ X-65, Spomienka mjr. let. Antona Matúšeka, s. 10; Zápisník letov Rudolfa Božíka, por. č. letu 974-
979, kópia v zbierke P. Š.
J. Režňák príchod časti nového leteckého personálu spomenul aj vo svojom denníku, kde uviedol nasledovné: 

„2.VII.1943 ...Dnešný deň je pre nás radostný. Prišla časť výmeny, npor. Puškár, Hanovec, Melicháč a Felix. 
Tešíme sa, že čoskoro pôjdeme domov a budeme konečne po dlhých mesiacoch pokojne spávať a žiť ako 
normálny ľudia.“ ...“4.VII.1943 ...Po pristátí tam museli ešte všeličo poopravovať a poobede letím do Anapy. 
Pristanem a už vidím nové tváre pri našom bunkri. Postískame si pravice a už sme vo veselej debate. Urobili 
si po nejako lete na zoznámenie.“..Tak konečne je tu celá výmena pohromade – nová garnitúra pilotov. Už len 
zacvičenie na fronte a ideme domov.“ REŽŇÁK, J. Deník. Východní fronta 1942-43, c. d., s. 132-133.   
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Besichtigung des Luftwaf1en-Erholungsheimes Oreanda an, wobei mit dem Leiter, 
Oberstleutnant Freiherr v. Korff,24 
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die Möglichkeit besprochen wurde, die Flugzeugführer der im Einsatz befindlichen slow. 

Jagdstaffel auf einige Tage zur Erholung unterzubringen.
Während meiner Anwesenheit auf dem Kuban—Brückenkopf besuchte ich die slow. 

Jagdstaffel auf ihrem Feldflugplatz in Anapa. Auf dem Gefechtsstand der 13./J.G. 5225 
begrüßte ich die Flugzeugführer der Staffel, die bis auf Hauptmann Paleniček und Feldwebel 
Brežina anwesend waren und überbrachte die Grüße des Herrn Verteidigungsministers. Nach 
Übergabe der mitgebrachten Geschenke (Zigaretten und Spirituosen) beglückwünschte ich 
die Staffel zu ihren großen Erfolgen, besonders die erfolgreichen Jagdflieger:

 Lt.  Gerthofer26,
 Feldw. Režnak27 und 
 Feldw. Kovarik28.

24  Stíhacia letka 13 od 5. – 9. júna 1943 nevykonávala operačnú činnosť. V prehľade leteckej činnosti  
od 6. do 12. júna 1943, ktorú veliteľ letky stot. let. J. Páleníček schválil 13. júna 1943 sa v tejto súvislosti 
uvádzalo: Letka mala v tomto týždňu veľmi malú leteckú činnosť, nakoľko od 5. do 9. júna 1943 mala voľno“. 
BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch, c. d., dokument č. 31, s. 55.    
Z publikovaného denníka Jána Režňáka je však zrejmé, že pobyt slovenských stíhacích letcov sa v leteckom re-
kreačnom domove Oreanda neuskutočnil. J. Režňák prvý deň odpočinku zaznamenal vo svojom denníku takto: 

„6.VI.1943 Veľmi dobre sme sa vyspali. Zdá sa, že to bola prvá noc v Anape, čo som dobre spal. Pred deviatu 
ideme do jedálne, kde sa máme všetci piloti zísť a odísť autom na výlet. Je však zamračené a prší, preto sme 
len v jedálni. Prišli nemeckí velitelia, aby sa nami zabavil a ohlásili nám, že prišlo i 32  hudobníkov. Poobede 
sme bol i na koncerte (v kine). Veľmi pekne nám vyhrávali. Pred večerou máme mať tanečnú zábavu, na ktorej 
majú vyhrávať i títo hudobníci. Všetko sa pripravuje plným tempom. Priletel p. stot. Ďumbala (správne – mjr. 

–   od 1. 4. 1943 – pozn. P. Š.)  z Nikolajeva, priniesol plno pošty. O siedmej sme išli na tú tancovačku. Ani som 
si nemyslel, že sa i tu môže človek tak pekne zabaviť. Tancovali sme do deviatej. V záhrade, v ktorej ešte ruskí 
letci poriadali tancovačky bolo veľmi pekne. Chceli sme sa ešte dlhšie zabávať, ale prišli Ivani  a o minútku už 
nebolo ani stopy po tancovačke, všetko sa rozutekalo. Cez noc urobili ešte niekoľko náletov, ale zasa ďalej od 
našej ulice, preto sme dobre spali“.  Posledný deň odpočinku zaznamenal takto: „9.VI.1943 Spíme až do ôsmej. 
Dopoludnia nám prišla koncertovať nemecká hudba na upravenom priestranstve neďaleko kuchyne, kde sme 
si vypočuli rôzne i naše skladby. Poobede som si trocha pospal a dopisujem denník a píšem Monuške, domov 
i ďalšie dopisy. Je veľmi pekné počasie, končí nám dovolenka a zajtra už začíname znova lietať. Večer sme si 
trochu potancovali, ale nie dlho, lebo ráno o 3. hodine ideme na letisko.“ REŽŇÁK, J. Deník. Východní fronta 
1942-43, c. d., s. 121-122. 
25 Genpor. Keiper navštívil slovenskú stíhaciu letku 13 v Anape 4. júna 1943. Jeho návštevu zaznamenal vo  
svojom denníku J. Režnák: „Poobede ide naša partia domov. Čoskoro však pre mňa poslali, aby som zalietal 
opravenú mašinu (nový motor). Zaletel som až nad Kerč. Lietal som nad morom v 4000 m výške. Po pristátí 
vystúpim z mašiny a vidím návštevu – gen. Keiper s nemeckým majorom. Porozprával nám, čo všetko pre nás 
v Bratislave pripravujú. Priniesli tiež perfektné butilky (rozumej – fľašky s alkoholom – P. Š.) a cigarety. Po 
ich odchode ideme domov a máme voľno“. Pre spresnenie možno uviesť, že v tento deň zalietal Bf 109 G-4, 
W. Nr. 19 330, po montáži nového motora. Na VPD letiska v Anape pristál so „Žltou 4-kou“ po 45-minútovom 
lete o 15.05 h. Zápisník letov Jána Režňáka, por. č. letu 1385; kópia v zbierke P. Š.; ŠUMICHRAST, P. – 
HOCHMUTH, V. – ANĎAL, J. Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slovenských pilotov 1942 – 1943, c. d., s. 
34; REŽŇÁK, J. Deník. Východní fronta 1942-43, c. d., s. 119. 
26 Ján Gerthofer (27. 5. 1910 – 9. 8. 1991, Podbrezová). BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13  
v dokumentoch a obrazoch, c. d.
27 Ján Režňák (14. 4. 1919 – 19. 9. 2007). CSÉFALVAY, F. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V., c. d.; CSÉFALVAY,  
F. a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, c. d.,  s. 207-208. 
28 Izidor Kovárik (29. 3. 1917 Kopčany – 11. 7. 1944 neďaleko Zvolena). Od 28. 1. 1943 do 17. 6. 1943  
vybojoval dovedna 28 potvrdených zostrelov nepriateľských lietadiel. Za bojové úspechy bol povýšený do 
hodnosti zástavník. Po návrate z východného frontu slúžil v hotovostnom roji stíhacích lietadiel, od januára 
1944 v letke 13 na vajnorskom letisku vo Vajnoroch. Jednotka zabezpečovala vzdušnú obranu Bratislavy 
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Die Staffel hatte bis zum 4. Juni 43 -141 bestätigte Abschüsse erzielt.29 Davon haben
 Feldw. Režnak  30 Abschüsse30

            „          Kowarik  27 „31

 Lt.  Gerthofer  22 „32

 Feldw. Staudar  13 „33

 OFeldw.Zipprich  12 „34

  

pred náletmi anglo-amerického letectva. V apríli 1944 bol prevelený do leteckej školy Vzdušných zbraní 
a ustanovený do funkcie inštruktora. Zahynul pri cvičnom lete spolu s pilotom-žiakom. BYSTRICKÝ, 
J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch, c. d.; CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny 
Slovenska, zv. V., c. d., s. 129.
29 Uvedený počet zostrelov potvrdzuje aj hlásenie veliteľa letky 13 stot. let. J. Páleníčka zo 6. júna 1943: 

„Počet sostrelov docielených letkov a tiež letke priznaných je 141.“  BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. 
Letka 13 v dokumentoch a obrazoch, c. d., dokument č. 30, s. 54.
V súvislosti s hore uvedeným je potrebné zdôrazniť, že povojnová čs. historiografia o zostreloch slovenských 
letcov na východnom fronte buď taktne mlčala, alebo ho veľmi úspešne účelovo skresľovala. Tomu napomáhala 
aj skutočnosť, že väčšina preživších príslušníkov letky 13 o  ich bohatej frontovej činnosti vôbec nehovorila, 
alebo ju väčšina z nich z pochopiteľných dôvodov vykresľovala v súlade s požiadavkami novej doby, so zreteľom 
na „nerozlučné“ spojenectvo so ZSSR. K leteckým víťazstvám, ktoré dosiahli v bojoch na východnom fronte, sa 
statočne hlásila len hŕstka z nich. ŠUMICHRAST, P. Rok 1943 – najúspešnejší rok stíhacieho letectva slovenských 
vzdušných zbraní. In LEPIŠ, Juraj a kol. Slovensko v roku 1943, c. d., s. 100. 
30 Ján Režnák k tomuto počtu zostrelov pridal ešte dve potvrdené víťazstvá. 20. júna 1943 zostrelil 
juhovýchodne od priestoru Abinskaja sovietsku stíhačku Jakovlev Jak-1. Tento bojový let absolvoval v kabíne 
Bf 109 G-4, W. Nr. 14 975 v čase 15.50 – 17.05 h. Svoje konto víťazstiev zakončil  30. júna 1943, keď zostrelil 
sovietsku stíhačku LaGG-3 z dielne  S. A. Lavočkina, V. P. Gorbunova a M. I. Gudkovova. Podľa Režňákovho 
hlásenia nepriateľa zostrelil v priestore severne od Slavjanskaja. Počas tohto letu pilotoval opäť Bf 109 G-4, 
W. Nr. 14 975 v čase od 7.43 – 8.45 h. Tak ako o desať dní skôr, letel na bojový let spoločne s Františkom 
Cyprichom. Zápisník letov Jána Režňáka, por. č. letu 1398, resp. 1407; kópia v zbierke P. Š.; ŠUMICHRAST, 
Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef. Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slovenských pilotov 1942 

– 1943. HT model špeciál No. 903. Poprad : HT model, 2002, s. 34; REŽŇÁK, Ján. Deník. Východní fronta 
1942-43. Zapracoval Bohuslav Zúbek. Tisk Horák, a s., 2017, s. 217.  
31 Po 4. 6. 1943 zostrelil už len jednu sovietsku stíhačku typu Jakovlev Jak-1. Podľa nemeckých dokumentov 
víťazstvo vybojoval 14. júna 1943 o 5.12 h v priestore  Krasnoarmejskaja. RAJLICH, J. Tatranští orli nad 
Kubání, c. d., s. 90.  
32 Ján Gerthofer bol najúspešnejším slovenským leteckým esom v kategórii dôstojníkov letectva. V roku 1943 
zostrelil dovedna 26 sovietskych lietadiel. Dvadsiate šieste víťazstvo vybojoval 14. 6. 1943 počas voľného 
stíhania v roji. Let vykonal v čase 6.20 – 7.05 h. Posledný bojový let na východnom fronte absolvoval 27. 6. 
1943 v čase od 5.23 – 6.30 h. Let pod poradovým číslom 7607 bol označený ako „Doprovod Fw 189 a voľné 
stíhanie“.  Zápisník letov Jána Gerthofera, por. č. letu 7595, resp. por. č. letu 7607, kópia v zbierke P. Š.; 
ŠUMICHRAST, P. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943, c. d., s. 169; RAJLICH, Jiří. Tatranští 
orli nad Kubání, c. d., s. 90. 
33 Správne – Štauder. Podľa slovenských, ale aj nemeckých dokumentov zostrelil celkom 12 nepriateľských 
lietadiel. Posledné dva zostrely vybojoval počas jedného bojového letu, a to  29. 5. 1943 o 12.12 h, resp. 12.17 
h, keď zostrelil sovietsku stíhačku Jakovlev Jak-1 juhozápadne od priestoru Trojickaja, resp. Airacobru P-39 
v priestore  južne od Trojickaja. ŠUMICHRAST, P. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943, c. d., s. 
168; RAJLICH, J. Tatranští orli nad Kubání, c. d., s. 90. 
34 Správne – Cyprich. 
K uvedenému počtu zostrelov si po tomto dni na svoje konto už nepripísal žiadne ďalšie víťazstvo na 
sovietsko-nemeckom fronte. Ako účastník Slovenského národného povstania sa však podieľal na troch 
zostreloch   nepriateľských lietadiel – dva zostrely vybojoval samostatne a jedno spoločne s Rudolfom 
Božíkom, ďalším esom z východného frontu.  BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13 v dokumentoch 
a obrazoch, c. d., s. 19; RAJLICH, J. Tatranští orli nad Kubání c. d., s. 124. 
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 Feldw. Brežina   12 „35

 Feldw. Zelenak  11 „36

 OLt.  Kriško  7 „37 .
 Mit dem E. K. I wurden bisher ausgezeichnet:
 Lt.  Gerthofer,
 Feldw. Resžnak, 
 Feldw. Kovarik.
 Der deutsche Gruppenkommandeur38, der sich gleichfalls auf dem Gefechtsstand 

bei mir meldete, äußerte sich sehr anerkennend über die Leistungen der slow. Kameraden 
und betonte, wie es auch die slow. Staffel getan hatte, das gute kameradschaftliche 
Einvernehmen. Auf meinen Wunsch wird er dafür sorgen, daß die slow. Jäger alle für 
sie möglichen deutschen Auszeichnumgen fristgerecht erhalten und ihnen das deutsche 
Flugzeugführerabzeichen verliehen wird, da 

 1.) die deutschen Herren mit dem slow. Feldpilotenabzeichen ausgezeichnet 
worden sind und es

 2.) die slow. Jäger nach ihren hervorragenden Leistungen voll verdienen,
            - 7 -
Außerdem wurde meinen Wunsch auf Eingabe dar slow. Flugzeugführer zu den deutschen 

Frontflugspangen39 für alle Piloten der Staffel von dem deutschen Gruppenkommandeur 
entsprochen.

35  Správne – Brezina. 
Patril k malej skupine bývalých pilotov slovenského letectva, ktorí sa v povojnovom období hlásili k leteckým 
víťazstvám na východnom fronte. Napríklad vo svojom životopise z  roku 1951, ktorý bol súčasťou jeho 
osobného spisu dôstojníka čs. armády, uviedol: „Na fronte bol som, ako poddôstojník vo funkcii stíhacieho 
pilota. Mal som asi 280 letov, 180 súbojov a  13 zostrelov.“ ... „Boje som nevyhľadával, ale z  bojov som ani 
neutekal zbabelo, ale som sa bránil a vnútený boj som vybojoval až do víťazstva. Bránil som sa, aby som nebol 
zostrelený sám.“ Podľa Brezinovho zápisníku letov posledný let na území okupovaného ZSSR vykonal 29. 7. 
1943, keď na letisku Sarabuzi zalietal Bf 109 G. Zápisník letov rtk. F. Brezinu, por. č. letu 1376; kópia v zbierke 
P. Š.; ŠUMICHRAST, Peter. Rok 1943 – najúspešnejší rok stíhacieho letectva slovenských vzdušných zbraní. In 
LEPIŠ, Juraj a kol. Slovensko v roku 1943. Politika-armáda-spoločnosť. Banská Bystrica – Múzeum slovenského 
národného povstania, 2015, s. 100. 
36 Pavel Zeleňák do konca frontového nasadenia 1. frontovej garnitúry letky 13 zostrelil 12 sovietskych 
lietadiel. Posledný bojový let proti nepriateľovi vykonal 7. 7. 1943, keď o 12.07 h štartoval na poplach. 
Z letu s poradovým číslom 1909 sa vrátil na materskú leteckú základňu po 53 minútach. Zápisník letov 
zvk. P. Zeleňáka, por. č. letu 1909; kópia v zbierke P. Š.; BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13 
v dokumentoch a obrazoch, c. d., s. 21.

37 Vladimír Kriško zostrelil spolu 9 lietadiel. K hore uvedenému počtu 7  zostrelov pridal ešte ďalšie dva, a to  
17. júna 1943, keď zostrelil sovietskeho stíhača letiaceho na Jaku-1 a 4. júla 1943, keď zostrelil sovietsky 
dvojmotorový strmhlavý bombardér Petljakov Pe-2. RAJLICH, J. Tatranští orli nad Kubání, c. d., s. 90-91. 

38 Slovenská stíhacia letka 13 patrila ako 13./JG 52 do operačnej podriadenosti II. skupiny nemeckej 52.  
stíhacej eskadry. V období príchodu genpor. Keipra k slovenskej stíhacej letky túto funkciu zastával Hptm. 
Helmut Kühle. BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch, c. d., s. 62.
39  Frontové letecké spony boli zavedené v januári 1941. Nositeľmi týchto spôn v rôznych kategóriách sa mohli      
stať po splnení podmienok piloti, pozorovatelia, bombometčíci, radisti, palubní mechanici, palubní strelci, 
vojnoví dopisovatelia a palubní inžinieri. Spona mala podobu vavrínového venca so symbolom v strede 
a dubovými listami v tvare krídel. Mala byť pôvodne udeľovaná po 20 (bronzová spona), 60 (strieborná spona), 
resp. 120 (zlatá spona) operačných letoch (štartoch) proti nepriateľovi. Od roku 1942 sa pod sponu pripevňoval 
prívesok, ktorý udával počet operačných letov (štartov) proti nepriateľovi. V ďalších fázach 2. svetovej 
vojny s nárastom počtu operačných letov (štartov) proti nepriateľovi sa udeľovanie spôn rôznym spôsobom 
modifikovalo a rozširovalo. FOWLER, E. W. W. Nacistické reálie. Praha : Ottovo nakladatelství, 1997, s.
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Weiterhin wird der deutsche Gruppenkommandeur auf meinen Wunsch alle Flugzeugführer 
der Staffel für einige Tage beurlauben, damit sie für diese Zeit in dem wundervoll gelegenen 
und vorbildlich geführten deutschen Luftwaffen-Erholungsheim Oreanda an der Krim-
Riviera ausspannen und sich erholen können.

Anschließend wurde die zum Platzschutz dort eingesetzte 4. slow. Flakbatterie (Őrlikon) 
besucht, wo sich auch Oberleutnant Martiniško40, der augenblicklich die Batterie führt 
und der deutsche Abschnittskommandeur befanden. Oberleutnant Martiniško berichtete 
über den guten Stand der Batterie und das gute kameradschaftliche Einvernehmen mit 
den deutschen Einheiten. Die Batterie ist schon wiederholt in Anapa zu Schuß gekommen 
und hat bisher 7 Abschüsse, darunter 4- bestätigte, erzielt.41 Abschließend sprach ich der 
Batterie meine Anerkennung aus und übergab die mitgebrachten Geschenke (Zi garetten 
und Spirituosen.)

Bei meinem Besuch bei der Schnellen Division konnte ich den stellvertretenden 
Kommandeur, Oberst K u n a42, begüßen. Ich hatte dabei Gelegenheit festzustellen, daß unter 
der klaren, sicheren und ruhigen Führung des stellvertretenden Divisionskommandeurs 
die in seinem Befehlsbereich zum Schutze der Landenge bei Tschongar eingesetzte slow. 
schwere Flakbatterie (deutsche 8,8 cm Geschütze) ihrer Aufgabe voll gerecht wird und 
reibungslos arbeitet. Abends hatte ich die Freude, der Einladung des stellvertretenden 
Kommandeurs der Schnellen Division zum Abendessen im Kreise der Offiziere seines 
Stabes Folge zu leisten. Hierbei konnte ich den hervorragenden kameradschaftlichen Geist 
und dienstlichen

             - 8 -
Zusammenhalt des Divisionsstabes feststellen. Der Abend wurde besonders anregend 

und festlich gestaltet durch die Darbietungen einer deutschen K. d. F.-Truppe, die gerade in 
diesen Tagen die Division besuchte.

Während meiner Anwesenheit bei der Schnellen Di vision erhielt der dort befindliche 
deutsche Flak-Verbindungsoffizier, nach Vortrag über seine Tätigkeit, von mir neue 
Richtlinien und Befehle. Diese gipfelten darin, daß er sich zunächst hauptsächlich bei der 
im Raum Tschongar eingesetzten schweren 8,8 cm Batterie beratend aufhält und sich nach 

40 Správne npor. del. Štefan Martinisko (30. 10. 1914 Mojtín, okres Ilava – dátum a miesto smrti neznáme). 
41 Martinisko v 60. rokoch minulého storočia činnosť 4. ľahkej batérie v žiadosti o vydanie osvedčenia 
podľa zákona č. 255/1946 Zb.  o príslušníkoch  československej armády v zahraničí a o niektorých iných 
účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení neskorších predpisov opísal takto: „Začiatkom decembra 
1942 boli sme odvelení za letkou na letisko v Majkope a odtiaľ po pár dňoch sme prešli na letisko v Krasnodare. 
V januári 1943 som odišiel od batérie s kolónou áut patriacich letke a batérii až do Nikolajeva. Batéria zostala 
v Krasnodare. V Nikolajeve som sa skrýval až do mája 1943, kedy ma nemecká poľná stráž chytila v Odese 
a odviedla späť k batérii do Kerča. Veliteľ batérie odišiel nemocný domov a tak som ako najstarší dôstojník 
prevzal velenie batérie. Zrušil som pohotovosť u guľometov na letisku a zakázal som i stráži u guľometov 
strieľať počas poplachu. Náhodou na kontrolu prišiel nemecký pridelenec vzdušných zbraní plk. Menne a určil 
ma k raportu ku generálovi Jurechovi. Tento však Nemcov nenávidel /bol popravený Nemcami počas SNP/ 
a nepotrestal ma. Bol som i s batériou začiatkom júla 1943 vymenený a odoslaný na Slovensko. Žiadnych 
bojov som sa v ZSSR nezúčastnil. Prejsť na druhú stranu som nemal možnosť, pretože som bol ďaleko od 
frontovej línie. Sovietskemu obyvateľstvu som pomáhal najmä potravinami.“ Archív spisovej dokumentácie 
Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR, spis Ing. Štefan Martinisko, 
č. j.  35287/1969.      
42 Pavol Kuna (18. 1. 1895 Vrbica, okres Liptovský Mikuláš –  4. 5. 1982, Levoča). V čase návštevy genpor. 
Weha na Kryme bol veliteľom Rýchlej divízie. Konkrétne divízii velil od 10. 4. do 10. 6. 1943. DROPPA, Anton 

– SUJA-ŽIAK, Július (zost.). Stručný biografický slovník (A-Ž). Mimosúdne rehabilitovaní vojaci z povolania 
a občianski zamestnanci vojenskej správy prepustení z čs. armády v rokoch 1948-1989 na Slovensku. Bratislava 
: Združenie vojenskej obrody Slovenska, 1994, s. 100-101; CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské osobnosti dejín 
Slovenska 1939 – 1945, c. d., s. 144-145. 
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Eintreffen der für Saki vorgesehenen 2. slow. Batterien (leichte deutsche 2. cm und schwere 
deutsche 8,8 cm) um deren Ausbildung bemüht.

 Abschließend kann ich feststellen, daß sämtliche von mir besuchten, im Einsatz 
befindlichen slow. Luftwaffeneinheiten einen sehr guten zufriedenen Eindruck machten und 
in einer harmonischen Zusammenarbeit im Ein satz und Kameradschaft mit den deutschen 
Verbänden erfolgreich arbeiten.          Keiper

                  Generalleutnant und Chef 
                  der Deutschen Luftwaffenmission in der Slowakei

Preklad.

NEMECKA VZDUŠNÁ MISIA
         NA SLOVENSKU   

                                                                                                          Bratislava, dňa 18.6.1943.
oddel. I - číslo 2700/43 taj.
                     TAJNÉ !
      Pánu
      Ministrovi národnej obrany, 
      generálovi I. tr. F. Čatlošovi,
          

                    Bratislava.

V nasledovnom kladiem si za česť predložiť Vám výsledky rokovaní z návštevy počas 
môjho letu od 28.5. do 7.6.1943 k boj. stanovišťu vzdušnej floty 4 a k slovenským vzdušným 
jednotkám, zasadeným na východnom fronte.

Pri návšteve u šéfa vzdušnej floty 4, pána generála-poľného maršala Dr. Ing. slobodného 
pána von R i c h t h o f e n a  dňa 28. 5. mal som česť, oznámiť na požiadania pána ministra 
národnej obrany, že pánu šéfovi V.F.4 bol na návrh p. ministra NO zapožičaný pánom 
prezidentom Republiky najvyšší slovenský voj. rád, Voj. víť. kríž I. triedy. Vyznamenanie 
samé ako aj dekrét som nemohol odovzdať, nakoľko rád je momentálne rozobraný. Oznámil 
som však menovanému pánovi, že p. minister NO hodlá asi za mesiac, pri návšteve RD, 
navštíviť pána šéfa flotily a odovzdať mu pri tejto príležitosti vyznamena nie s dekrétom.

Okrem toho som mohol oznámiť, že aj pre náčelníka gen. štábu V. F. 4, p. plk. gšt. Schulza, 
je predvídaný vysoký slovenský vojenský rád.

Gen. poľný maršal v. Richthofen vyslovil svoju vďaku a rodosť43 nad vyso kým 
vyznamenaním. U p. ministra NO poďakoval sa osobitným prípisom, ktorý šéf DLM 
odovzdal dňa 11.6. osobne pánu ministrovi.

Gen. poľný maršal v. Richthofen dal výraz svojmu prianiu, dostať podľa možnosti ďalšie 
slovenské letecké sväzy do svojej oblasti. Pritom vyslovil teraz zasadenej stíhacej letke svoje 
najvyššie uznanie a vďaku za jej poho tovosť a úspechy a dal výraz svojmu presvedčeniu, že 
sa aj ďalšie slovenské sväzy budú biť s tým istým úspechom a statočnosťou.

Ako to bolo dohovorené s p. ministrom NO spolu s VVZ, mohol som sľúbiť nasledujúce 
sväzy slovenskej leteckej zbrane, predvídané pre zasadenie v oblasti vzdušnej flotily 4:

 1)  asi koncom júna:
  veliteľstvo skupiny, ako i boj. letku určenú pre výcvik na lietadlách  

  He 111,  s 18 posádkami a zodpovedajúcim pozemným personálom;
 

43 Správne – radosť. 



VOJENSKÁ HISTÓRIA

115

 2) asi od 1. októbra:
   1 letku “Stuka“ predvídanú pre výcvik na strmhlav útočiacich lietadlách               
                           typu Ju 87 s 18 posádkami a príslušným pozemným personálom;
 3)  asi od 15. novembra:
  1 stíhaciu letku vycvičenú na lietadlách typu Me 109 E a určenú na  

                preškolenie na typ Me 109 G, s 15 posádkami a prislúchajúcim           
  pozemným per sonálom.

               - 2 -
Gen. poľný maršal slobodný pán v. Richthofen bol sikou44 očakávaného slov. let. sväzu 

mimoriadne potešený a vyslovil svoj súhlas, aby sväz bol pod vlast ným vedením sústredený 
na letiska, nachádzajúcim sa v jeho oblaszi45.

Ďalej bolo docielené, že slov. letky cieľom dosiahnutia bojovej sily, budú V.F.446 
vybavené najmodernejšími nemeckými lietadlami a že chýbajúci výcvik bude doplnený na 
tomto letisku, ktoré bude výhradne k dispozícii slov.let. sväzu. Za týmto účelom dá V.F.4 
k dispozícii nemecké výcvikové jednotky v po trebnom počte.

K dosiahnutiu úplnej bojovej samostatnosti tohto slovneského47 sväzu na predvídanom 
letisku, navrhnul gen. por. Keiper behom rozhovoru, žeby slovenské jednotky mohly 
prevziať tiež OPL na spojenie na letisku, t. j., že by mala byť postavené 1 ťažká a 1 ľahká 
protilietadlová batéria a vyslaný tiež príslušný spojovací personál. So slovenskej strany by 
však bolo len možné, pristaviť obsluhy týchto batérií a spoj. personál len s najhlavnejším 
náčiním. Vybavenie najmodernejšími protilietadlovými delami a dodanie chýbajúceho spoj. 
materiálu muselo by byť preto prevedené V. Fl. 4.

Gen. poľný maršal v. Richthofen čo najvrelejšie uvítal tento návrh, podľa ktorého 
sväz bude skutočne nezávislým a čo do zasadenia samostatným a pre hlásil svoju ochotu, 
zapožičať zo zásob V. F. 4 moderné 8,8 cm a 2 cm-ové kanó ny ako aj potrebný spoj. materiál 
a umožniť pridelením príslušného výcvikového personálu doplnenie výcviku na letisku.

Okrem toho vyjadril svoj súhlas, že s jeho strany nebudú činené žiadne námietky, ak by 
započižaný48 del. a spoj. materiál bol po dlhšom a úspešnom front .osvedčení slovenských 
jednotiek, slovenskou armádou odkúpený.

Za výcvikové letisko bolo určené  S a k i  (asi .30 km sev. záp. Sarabus na Krime). Po 
skončenom výcviku a preložení celého smiešaného leteckého sväzu na zasadzovacie letisko, 
ktoré sa pravdepodobne bude nachádzať tiež na Krime a to podľa možnosti v blízkosti RD, 
ostáva Saki oporným letiskom pre všetky slovenské vzdušné jednotky.

Napokon bolo zistené, že koncom tohto roku bude na zasadzovacom le tisku, ktoré bude 
ešte určené V. F. 4, slovenský letecký sväz bude mať túto silu

 1 letka He 111,
 1 letka Ju 87,
 2 letky Bf 109 (z toho 1 už zasadená v Anape)
 1 bat. 8,8 cm
 1 bat. 2 cm a
 1 zosiln. spoj. čata

44 Správne – silou.
45 Správne – oblasti.
46 Rozumej – veliteľstvo 4. leteckej armády. 
47 Správne – slovenského.
48 Správne – zapožičaný.
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Odpoľudnia 29.5. došiel zástupca hlavného veliteľa slov. let. zbrane, pplk. gšt. Ballay, pplk. 

Sojček, stot. Matúš a npor. Hergott do Karnenskoje49. Pred tým pristál na pozvanie p. gen. poľ. 
maršala Richthofena tiež hl. vel. slov. VZ a veliteľ RD, generál Jurech v Dnepropetrovsku 
(asi 30 km východne boj. stan. V. F. 4). Okolnosť, že slovenskí páni došli o deň neskoriš50, 
než som hlásil p. gen. poľ. maršalaovi51, bola zapríčinená rozkazom gen. Jurecha udeleným 
dopoľud nia predvídaného dňa štartu p. pplk. Ballaymu, aby sa neštartovalo. Táto okol nosť 
mi však bola známa až pri mojom vlastnom štarte dňa 28.5. dopoludnia.

K privítaniu slovenských pánov bol pánom šéfom vzd. flotily vyslaný jeho pobočník 
a šéfom DLM major Kroll. Po krátkej uvítacej večeri v kasine floty prijal pán šéf floty 
za mojej prítomnosti, v neskorých odpoľudňajších hodi nách p. pplk. gšt. Ballayho a stot. 
Matúša.

Gen. poľný maršal von Richthofen vyslovil svoje uznanie za veľké úspechy a pohotovowť52 
slovenskej stíhacej letky ako aj za ochotu slovenskej vzdušnej zbrane, zasadiť nové sväzy, 
čo mu bolo prednesenédeň predtým šéfom DLM Keiperom. Pán šéf floty opakoval p. pplk. 
gšt. Ballaymu zvlášť svoj daný sľub, ktorý som docielil pri rokovaní predošlého dna, a to, 
že 2 slovenské baterie, ktoré majú byť vyslané k ochrane slov. let. sväzu, budú vybavené 
modernými nem. zbraniami (8,8 a 2 cm delami), takže so strany slovenskej treba vyslať 
iba príslušný personál. Tieto najmodernejším materiálom vybavené dve baterie budú mať 
značnú bojovú silu a budú v stave, zaistiť bojovú samostatnosť a prevziať účinnú ochranu 
letiska, na ktorom budú slov. let. sväzy pod vlastným vedením sústrednené53.

Pplk. Ballay poďakoval sa za pomoc poskytnutú p. šéfom flotily a potvrdil v plnej miere 
moje údaje z predošlého dňa, pokiaľ sa týkaly sily vyslať sa majúcich slovenských jednotiek 
a času ich vyslania, obzvlášť s ohľadom na PL a spoj. personál.

Potom odovzdal pplk. gšt. Ballay p. gen. poľ. maršalovi odznak poľných pilotov, ktorý p. 
maršal s radosťou a vďakou prevzal.

V spojení so spoločnou slávnostnou večerou na počesť slovenských hostí usporiadali 
v kasíne floty pánsky večer, pri ktorom vyhrával sbor kozákov. Tento večierok, behom 
ktorého p. pplk. gšt. Ballay od samého začiatku sedel stále vedľa p. gen. poľ. maršala v. 
Richthofena, vyznačil sa kamarástkym54 a srdečným duchom.

Dňa 30. mája odletela slovenská He 111 ďalej na Kerč, kdežto moja Bf 108 odštartovala do 
Sarabusa, kde som s tamojším veliteľom oblasti, nositeľom dubovej ratolesti pplk. Hozzelom, 
viedol prípravné rokovania o zasadení pred vídaného slov. smiešaného sväzu v Saki. Pplk. 
Hozzel prisľúbil pre svoju oblasť všemožnú pomoc v prospech slovenského sväzu a ujme sa 
tiež slov. letky Me 109 E, ktorá pred výmenou 13 JG 52 má byť asi koncom júna preškolená 
v Sarabuse na Me 109 G.

             - 4 -
Okrem toho viedol som rozhovory s veliacim generálom I. let. sboru, gen. let. Kortenom 

v Simferopole, ktorému teraz a pravdepodobne i neskoršie budú slov. let. jednotky 
podriadené. Ďalej sa konaly rokovania so zástupcom hlavného veliteľa na Krime, generálom-

49 Správne – Kamenskoje.
50 Správne – neskoršie.
51 Správne – maršalovi.
52 Správne – pohotovosť.
53 Správne – sústredené.
54 Správne – kamarátskym.
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proučíkom55 Aulebom v Simferopole, ktorý tiež prislúbil56 plnú podporu. Naväzujúc57 na to 
vykonali sme prehliadku leteckého re kreačného domova Oreanda, pri ktorej sme s vedúcim 
domova, pplk. slob. pánom von Kroffom uvažovali o možnosti, ubytovať v tomto domove 
pilotov zasadenej slovenskej letky na niekoľko dní.

Počas mojej prítomnosti na Kubánskom predmostí navštívil som slovenskú letku na jej 
poľnom letisku v Anape. Na boj. stanovišťi 13/JG 52 pozdravil som pilotov letky, ktorí 
až na stot. Pálenčíka58 a rtk. Brezinu boli všetcia59 prítomní, a tlmočil som im pozdravy 
p. ministera60národnej obrany. Po odovzdaní dárkov (cigariet a liehovín) blahoželal som 
letke k jej veľkým úspechom, predovšetkým stíhačov por. Gerthofera, rtk. Režnáka a rtk. 
Kovarika.

Letka docielila do 4. júna 1943 spolu 141 potvrdených sostrelov, ktoré sa rozdeľujú takto:
 rtk. Reznák  30
 rtk. Kovarik  27
 por. Gerthofer  22
 rtk. Stauder  13
 zvk. Ziprich  12      

 rtk. Brezina  12      
 rtk. Zelenák  11

 npor. Kriško    7
Železným krížom I. triedy boli doteraz vyznamenaní:
 por. Gerthofer, 
 rtk. Reznák a 
 rtk. Kovarik.
Nemecký veliteľ skupiny, ktorý sa u mňa tiež hlásil, vyslovil sa veľmi uznanlive 

o výkonoch slovenských kamarátov a zdôraznil, ako to už zdôraznila slovenská letka, dobré 
kamarátske vzťahy medzi príslušníkmi oboch armád.

Na moje prianie postará sa o to, aby slovenskí letci obdržali všetky pre nich dosažiteľné61 
nemecké vyznamenania v stanovenú lehotu a že im bude udelený nemecký pilot. odznak, 
keďže

 1) nemeckí páni boli vyznamenaní slov. odznakom poľ. pilotov a
 2) slovenskí stíhači si toto podľa ich vyníkajúcich62 výkonov plne zaslu hujú.
Okrem toho vyhovel nemecký veliteľ skupiny môjmu prianiu, aby pre všetkých 

slovenských pilotov boly podané návrhy na nemecké vyznamenanie „Frontflugspange“.
Ďalej udelí nemecký veliteľ skupiny na moje piranie vštkým63 pilotom slov. letky dovolenú 

na niekoľko dní, aby sa cez tento čas mohli v prekrásne polo ženom a vzorne vedenom 
leteckom rekreačnom domove Oreanda na Krimovej riviére zotaviť.

55 Správne – generálporučíkom.
56 Správne – prisľúbil.
57 Správne – nadväzujúc.
58 Správne – Páleníček.
59 Správne – všetci.
60 Správne – ministra.
61 Správne – dosiahnuteľné.
62  Správne – vynikajúcich.
63 Správne – prianie všetkým. 
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Potom nasledovala návšteva 4. slovenskej protilietadlovej baterie (Oerlikon) kde sa 

nachádal64 aj terajší veliteľ baterie, npor. Martiniško a nem. veliteľ úseku. Npor. Martiniško 
referoval o dobrom stave baterie a dobrom kamarástkom65 súlade s nemeckými jednotkami. 
Bateria už opätovne bola v boji a sostrelila doteraz 7 lietadiel; z toho má 4 sostrely potvrdené. 
Zakľučujúc vyslovil som batérii svoje uznanie a odovzdal jej dárky (cigarety a liehovi ny).

Pri svojej návšteve u RD pozdravil som zástupca veliteľa RD, plk. Kunu. Mal som 
príležitosť konštatovať, že za jasného, istého a kľudného vedenia zá stupca vel. RD, 
slovenská ťažká 8,8 cm batéria (s nem. delami), zasadená v jeho oblasti na ochranu úžiny 
u Čongara, úplne vyhovuje kladenej úlohe a hlad ko pracuje. Večer mal som česť, prijať 
pozvanie p. plk. Kunu na večeru v kruhu dôstojníkov jeho štábu. Pritom som mal príležitosť 
konštatovať vynikajúceho kamarátskeho ducha a spoluprácu v štábe divízie. Večer mal 
zvlášť slávnostný a zábavný ráz výkonmi nemeckej skupiny KdF, ktorá práve v týchto 
dňoch účinko vala u divízie.

Počas mojej prítomnosti u RD obdržal tamojší nemecký styčný dôstojník pre 
protilietadlové delostrelectvo po referáte o jeho činnosti, odo mňa nové pokyny a rozkazy. 
Tieto vyvrcholily v tom, aby sa predovšetkým zdržoval hlavne u ťažkej baterie zasadenej 
v priestore Čongara ako poradca a aby sa po dojdení baterií predvídaných pre Saki (ťažké 
a ľahké nem. delá) postaral o výcvik obslúh.

Zakľučujúc môžem konštatovať, že všetky slovenské jednotky vzdušnej zbrane, ktoré 
som navštívil, urobily mimoriadne dobrý a spokojný dojem a že v harmonickej spolupráci 
pri zasadení a v kamarétsvte66 s nemeckými sväzmi pracu jú veľmi úspešne.

          
          
 Keiper    v. r. 

P. ŠUMICHRAST: BERICHT DES LEITERS DER DEUTSCHEN 
LUFTWAFFENMISSION IN DER SLOWAKEI ÜBER DIE REISE AUF DIE KRIM 
(MAI – JUNI 1943) 

Der operative Einsatz der slowakischen Luftwaffe auf dem Gebiet der besetzten UdSSR 
in den Jahren 1941 – 1943 ist eines der meistgesuchten Kapitel der Militärgeschichte 
der Slowakei. Zur Qualität der Leistungen nach November 1989, als man begann, die 
Thematik realistisch zu untersuchen und die Ergebnisse zu veröffentlichen, trugen nicht nur 
schriftliche Archivdokumente und andere Formen von Aufzeichnungen von bleibendem 
dokumentarischem Wert, die durch die Tätigkeit der militärischen Zentralbehörden, 
Militärkommandos und der militärischen Verbände, Institutionen und Einrichtungen der 
slowakischen Armee in den Jahren 1939 – 1945 entstanden sind und in spezialisierten 
slowakischen und tschechischen Archiven professionell verwaltet werden, direkte 
Zeugenaussagen von Teilnehmern des operativen Einsatzes der slowakischen Luftwaffe 
auf dem Gebiet der besetzten UdSSR und deren erhaltene zeitgenössische Dokumente 
bei, sondern auch der Inhalt von Dokumenten deutscher militärischer Provenienz, die 
sich im Bundesarchiv – Militärarchiv in Freiburg (Bundesrepublik Deutschland) befinden 

64 Správne – nachádzal.
65 Správne – kamarátskom.
66 Správne – kamarátstve.
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und wertvolle Informationen über die slowakische Luftwaffe in den Jahren des Zweiten 
Weltkrieges enthalten.

Zu den wertvollen Quellen, die den operativen Einsatz der slowakischen Luftwaffe an 
der Ostfront in der ersten Hälfte des Jahres 1943 näher bringen, gehört auch der bisher 
unveröffentlichte Bericht des Leiters der deutschen Luftwaffenmission in der Slowakei, 
Generalleutnant der Luftwaffe Ludwig Keiper. Dieser stellt den Verlauf und die Ergebnisse 
seiner Dienstreise im deutschen Luftflottenkommando 4 und bei den an der Ostfront 
eingesetzten slowakischen Einheiten der Luftwaffe dar, die er in der Zeit vom 28. Mai 1943 bis 
zum 7. Juni 1943 absolvierte. Der Bericht, der an den Minister für die nationale Verteidigung, 
General I. Klasse Ferdinand Čatloš, gerichtet war, bietet uns eine zeitgenössische Sicht der 
deutschen Seite auf die Beteiligung der slowakischen Luftwaffe an der Ostfront sowie einen 
Plan zur Erhöhung der Zahl der Luftwaffen- und Flakartillerieeinheiten. Das Dokument wird 
nach den geltenden Regeln für die Veröffentlichung von Quellen zur modernen Geschichte 
veröffentlicht. Es wird vollständig auf Deutsch und in der slowakischen Originalübersetzung 
veröffentlicht. 
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

EXPOZÍCIA KARPATSKÝ FRONT – MEDZILABORCE 
1914/1915 

RUDOLF MANIK

MANIK, R.: Exhibition of the Carpathian Front – Medzilaborce 1914/1915. Vojenská história, 
1, 26, 2022, pp 122-126, Bratislava. 
The published material introduces readers to the newly opened exhibition in Medzilaborce, 
which is dedicated to the battles in the Carpathian Mountains at the turn of 1914/1915.  
In the opening part, the author presents the atmosphere of its onset, as well as the sad balance 
sheet of the war winter of 1914/1915 in our territory. The author further describes the individual 
parts of the exposition as well as collection items (e.g. badges, compasses, phaleristic 
collection), bringing the visitors closer to the course of the battles as well as the life of soldiers 
in the Carpathian Mountains during the World War 1. The exhibition caption is appropriately 
accompanied by several photographs. 
Keywords: Exhibition in Medzilaborce, Carpathian Front, 1914/1915.

V meste Medzilaborce bola začiatkom 
leta 2021 otvorená v priestoroch Múzea 
moderného umenia Andyho Warhola 
stála expozícia „Karpatský front – Me-
dzilaborce 1914/1915“. Jej uvedeniu do ži-
vota predchádzala posviacka obnoveného 
miestneho vojnového cintorína z 1. sveto-
vej vojny vrátane panychídy za padlých 
vojakov a kladenia vencov k pamätníku 
Delo. Na posviacke sa 2. júla 2021 okrem 
generálneho tajomníka Služobného úra-
du Ministerstva obrany SR Petra Kozá-
ka, predsedu Prešovského samosprávne-
ho kraja Milana Majerského, primátora 
Medzilaboriec Vladislava Višňovského 
a primátorky Sniny Daniely Galandovej 
zúčastnili aj zástupcovia Vojenského his-
torického ústavu. 

V zime 1914 – 1915 prebiehali na karpatskom úseku severovýchodného frontu boje rakúsko-
uhorskej brannej moci s imperátorskou ruskou armádou, ktoré zasiahli aj súčasné okresy 
Slovenska Bardejov, Svidník, Stropkov, Snina, Medzilaborce a Humenné. Pripomienkou 
týchto vojnových zápolení je prvá stála expozícia venovaná prvej svetovej vojne na 
Slovensku. Expozícia pozostáva z informačných panelov zoradených v chronologickom 
slede. Informácie pre návštevníkov sú aj v nemeckom, anglickom, ruskom, poľskom 
a maďarskom jazyku. V objekte sa okrem textových zobrazení nachádzajú aj vitríny 
s exponátmi, replikami uniforiem a diorámy bojiska.  
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V sériách bojových zrážok od augus-
ta 1914 do mája 1915 sa v Karpatoch 
stretli na strane Ústredných mocností ra-
kúsko-uhorská 3. (gen. Boroevič de Boj-
na), 2. (gen. von Böhm-Ermolli) a 4. (gen. 
von Auffenberg) armáda ako aj nemecká 
Južná armáda (gen.  von  Linsingen). Ich 
protivníkmi boli najskôr 8. (gen. Brusi-
lov), 9. (gen. Lečickij), 3. (gen. Dmitriev) 
a napokon aj 11. (gen. Selivanov) ruská 
armáda. 

Na území dnešnej Slovenskej re-
publiky následkom týchto bojov padlo 
alebo v dôsledku zranení zomrelo  
37 400 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej 
a nemeckej armády, a ďalších približne 
250 000 vojakov bolo zranených či zaja-
tých. 

Svoj večný spánok spia títo padlí na 236 
vojenských cintorínoch severovýchodné-
ho Slovenska, z toho v okrese Medzila-
borce je ich cca 40.

 Priamo v meste Medzilaborce sa nachá-
dza 8 vojnových cintorínov s pozostatka-
mi 17 000 vojakov bývalej rakúsko-uhor-
skej, nemeckej či ruskej ríše. 
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Úvodný panel expozície oboznamuje 
návštevníkov krátko s príčinami a vypuk-
nutím Veľkej vojny, obsahuje aj prehlásenie 
cisára a kráľa Františka Jozefa I. „K mojim 
národom“ v slovenskom jazyku, ktoré na 
titulnej strane publikovali Národnie novi-
ny. Z portrétov vojvodcov zúčastnených 
na karpatských bojoch sú prezentované 
profily ruských generálov Alexeja Alexe-
jeviča Brusilova a Radka Dmitrijeva, ako 
i rakúsko-uhorských vojvodcov Sveto-
zara Boroeviča de Bojnu a Eduarda von 
Böhm-Ermolliho. Z výstrojných súčiastok 
zaujmú opaskové pracky pechoty, ženistov, 
delostrelcov a granátnikov Ruska, ďalej pe-
choty vlastibrany Uhorska, ale aj príslušní-
kov spoločnej c. a k. armády. Príspevkom 
v zbierke militárií je i výkonnostný odznak 
pešiak-pozorovateľ z proveniencie dua-
listickej monarchie. K vystaveným zbier-
kovým artefaktom patria aj ďalekohľady, 
kompasy, píšťalky, poľné fľaše a mis-
ky, bodáky používané vojakmi bojujúcich 
armád, zákopový štít či protipechotná pre-
kážka „prasačí chvost“. Z propriet stojí za 
povšimnutie vojenská knižka nemeckého 
vojaka (Soldbuch) a z habsburskej armády 
legitimačná známka či viacero čapicových 
odznakov. 

Z faleristických častí zbierky sú pozo-
ruhodné Vojenský jubilejný kríž, Vojenský záslužný kríž, strieborná a bronzová medaila 
Čestného vyznamenania za zásluhy o Červený kríž s vojnovou dekoráciou či medaily za 
statočnosť, všetko rakúsko-uhorského pôvodu. Ruskej proveniencie sú zase pravoslávne 
kríže a trojdielne ikony, ako i identifikačná známka vojaka. Panely sú tvorené aj osobnými 
výpoveďami účastníkov karpatských bitiek, podrobné svedectvo vyjavili napr. ruský ve-
terán Nikander Andrejevič Grigorjev, ktorý bojoval južne od Medzilaboriec alebo veliteľ 
ženijnej roty honvédskeho 17. pešieho pluku hajtman Elemér Damó zabezpečujúci so svojou 
jednotkou vo februári 1915 obranu v priestore obcí Korunková – Repejov – Varechovce. 
Jeden z panelov spomína aj angažovanie sa Čechov a Slovákov na strane Dohody, opísa-
ný je napr. vznik Českej družiny. Z umeleckej oblasti je zdôraznené pôsobenie fotografov 
a maliarov na bojiskách, z architektov participujúcich pri výstavbe vojenských cintorínov sú 
spomenutí Slovák Dušan Jurkovič, Rakúšan Hans Mayr, Poliak Jan Szczepkowski a Maďar 
József Lamping. Z ruských militárií zaujme dozaista i delostrelecký tesák vzor 1908 alebo 
hráškovozelená blúza vzor 1907.

Vystavená figurína nemeckého vojaka je oblečená v blúze a nohaviciach vzor 1907 
zavedených k jednotkám v roku 1910 (Model  1907/10) a zhotovených z vlneného súkna 
vo farbe poľnej šede (Feldgrau) s červeným obšitím. Opasok má vyrobený z kože a na 
jeho pracke je vyobrazený štátny znak. Uniformu dopĺňajú známa prilba s hrotom vzor 
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1895 (Pickelhaube) a kožené vojenské čižmy. Vojak má i sumky vzor 1909 z prírodnej kože, 
pričom v každej sa štandardne nachádzali 4 rámčeky po 5 nábojoch. Na opasku nesie vojak 
v koženom závesníku poľnú lopatku.  

Vojak rakúsko-uhorskej pechoty je zase oblečený v kabáte zo súkna siahajúceho po 
kolená, na nohách má celokožené topánky siahajúce nad členky a doplnené  ovinovačkami. 
Na zvýšenie ich životnosti bola päta zosilnená železnou výstužou a podrážka kovovými 
cvočkami. Viditeľné sú aj nohavice vzor 1908 z vlneného súkna modrošedej šťučej farby 
(Hechtgrau). Náboje si vojak vkladal do sumiek nesených na opasku s tombakovou prackou, 
rovnako zhotovenom z hnedej kože. Na hlave má súkennú čiapku so štítkom z čiernej 
lakovanej kože, na jej čele sa nachádza plechový znak s iniciálami panovníka Františka 
Jozefa I. (FJI). 

 Z vlneného súkna, avšak hráškovozelenej farby, boli vyrobené aj nohavice vojaka ruskej 
imperátorskej armády vzor 1913. Na hlave má zimnú čapicu vzor 1910 (papacha) z vlnenej 
imitácie kožušiny a na jej čelnej strane je pripevnená plechová kokarda vo farbách dynastie 
Romanovovcov. Na sebe má kabát vzor 1911 ušitý z vlneného súkna šedej farby. Obuté má 
pritom vysoké topánky pre pechotu vzor 1908. Cez rameno má zase prevesenú plátennú 
mošnu, kde sa ukladali najčastejšie sucháre. Na opasku je viditeľne zavesená lopatka typu 
Linemann v koženom puzdre a dve sumky vzor 1909 s nábojmi do pušky, v každej z nich sa 
nachádzali 2 kartónové balíčky po pätnástich nábojoch.
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Z informácií na paneloch sa možno dozvedieť, že aj keď sa karpatské boje odohrávali na 
území vtedajších žúp – Šarišskej a Zemplínskej, zbierky na pomoc pri odstraňovaní škôd 
sa realizovali v celom Uhorsku a na tejto sanácii škôd sa zúčastňovali aj vojnoví zajatci. 
Prezentované sú výpovede vojnového korešpondenta M. Faragóa i fotografie člena Uhorskej 
pamiatkovej komisie Kornela Divalda. 

Zo starostlivosti o ranených je vhodné spomenúť fotografie ruskej poľnej nemocnice 
v Medzilaborciach či rakúsko-uhorského zdravotného voza z obce Svetlice. Osobitný panel 
zobrazuje bojové operácie po spustení generálnej ofenzívy Ruskej imperiálnej armády 
z 20. marca 1915 vrcholiacej tzv. Veľkonočnou bitkou v Karpatoch , ktorá bola v cárskej 
historiografii pomenovaná ako 3. karpatská bitka. Proti sebe stáli armády s rovnakým číslom, 
ruská 3. armáda generála R. Dmitrijeva a rakúsko-uhorská 3. armáda generála Boroeviča 
de Bojnu. Nesprávne sú však uvedené hodnosti veliteľa 2. pešej divízie habsburskej 
armády Antona Lipoščáka či veliteľa X. armádneho zboru Josefa Krautwalda, ktorí 
disponovali rangom poľného podmaršala, na paneloch spomenutá hodnosť generálporučíka 
v ozbrojených silách podunajskej monarchie neexistovala. Obdobne je nesprávne uvedený 
rang autora svedectva o miestnych bojoch zo 7. husárskeho pluku Kelena baróna Waldbotta, 
ktorý mal hodnosť rytmajstra a nie kapitána. Citované je aj zo spomienok dôstojníka 
Rakúsko-uhorského mocnárstva Františka Marvana ako účastníka Veľkonočnej bitky či 
z memoárov ďalšieho habsburského dôstojníka Istvána Szabóa. Samotné Medzilaborce boli 
okupované Rusmi v mesiacoch november – december 1914 len 19 dní, v roku 1915 však už 
3 mesiace. Víťazstvo 3. rakúsko-uhorskej armády nad 8. ruskou armádou útočiacou v smere 
na Krakov pri Limanowej z decembra 1914 bolo prezentované ako „zázrak pri Limanowej“. 
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Každý návštevník stálej expozície „Karpatský front – Medzilaborce 1914/1915“ získa 
ucelený prehľad o vojnových zrážkach, ktoré na severovýchode Slovenska začiatkom 
prvého globálneho konfliktu v dejinách prebiehali. Autorom expozície sa podarilo zozbierať 
viacero zaujímavých militárií a propriet príslušníkov participujúcich armád, ktoré vhodne 
dopĺňajú texty o priebehu bojov na paneloch, spomienky účastníkov a dobové fotografie. Až 
s odstupom viac ako storočia od posledného výstrelu prvej svetovej vojny tak konečne aj 
Slovensko disponuje trvalou prezentáciou bojov, ktoré zasiahli časť jeho územia. Neostáva 
len všetkým, ktorí sa na zriadení tejto expozície (príťažlivej nielen pre záujemcov o vojnový 
konflikt z rokov 1914 – 1918) podieľali, poďakovať.
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RUČNÉ A PUŠKOVÉ GRANÁTY V ZBIERKACH 
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA PIEŠŤANY –  
MÚZEJNÉHO ODDELENIA SVIDNÍK 
 

IVAN CUPER

CUPER, I.: Hand and rifle grenades in the collections of the Military History Museum Piešťa-
ny, Museum Department Svidník. Vojenská história, 1, 26, 2022, pp 128-156, Bratislava. 
The study presents the hand and rifle grenades registered in Collection IX - Ammunition from 
the collection of the Institute of Military History Bratislava - Museum Department Svidník of 
the Military History Museum Piešťany (MO Svidník VHM). By briefly reviewing the history 
of the development of hand grenades and a few categorisations, we will also define the concept 
of hand and rifle grenades. The study introduces individual types of hand and rifle grenades 
registered in the collection of MO Svidník VHM through a brief history of their development 
and production. Regarding the description of the grenades we focused on the basic technical 
description of the grenades, what they consist of, what materials they were made of, etc. An 
important part of the grenade descriptions is their method of use or functioning, which com-
pletes the information and clarifies the constructional peculiarities of individual types and at 
the same time points out the advantages and disadvantages of individual grenades. The study 
is aimed at providing a brief overview of the types of hand and rifle grenades registered in the 
collection of the MO Svidník VHM.
Keywords: museum, museum collections, ammunition, hand grenades, rifle grenades.

Vojenské historické múzeum so sídlom v Piešťanoch je súčasťou organizačnej štruktú-
ry Vojenského historického ústavu Bratislava v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky. Múzeum svojím zameraním je jediným celoštátnym múzeom zameraným na 
vojenské dejiny na území Slovenska, z čoho vyplýva zbierkotvorná, vedecko-výskumná, 
kultúrno-vzdelávacia a prezentačná činnosť.1

V súčasnosti je Vojenské historické múzeum svojou organizačnou štruktúrou rozdelené 
na dve múzejné oddelenia: Múzejné oddelenie Piešťany a Múzejné oddelenie Svidník.

Múzejné oddelenie Svidník je druhým múzejným oddelením vojenského historického mú-
zea Piešťany. Svojou činnosťou nadväzuje na tradíciu „Dukelského múzea“, ktoré vzniklo 
v roku 1965 a prvú expozíciu pre návštevníkov sprístupnilo 4. októbra 1969. Otvorenie mú-
zea vo Svidníku zavŕšilo úsilie účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie, ktorý už v roku 
1945 navrhovali vznik inštitúcie ucelene dokumentujúcej priebeh bojov na jeseň roku 1944 
v súvislosti s domácim odbojom. Od svojho vzniku až do 31. decembra 1990, okrem rokov 
1969 až 1971, podliehalo Dukelské múzeum pod  odbor kultúry Krajského národného výboru 
v Košiciach. Po zrušení krajov v roku 1969 až do roku 1971 múzeum riadilo Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky. Od 1. januára 1990 do 31. decembra 1992 sa múzeum stalo 
súčasťou štruktúr Vojenského historického ústavu Praha ako Vojenské múzeum Svidník. Po 
vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 prešlo do pôsobnosti Hlavnej správy vzdeláva-
nia, sociálnych a personálnych vecí veliteľstva Armády SR a následne od 5. mája 1994 bolo 
Vojenské múzeum Svidník začlenené ako múzejné oddelenie k Vojenskému múzeu Trenčín.2 

1 JURKOVÁ, Viera. Význam a špecifikácia zbierkového fondu Vojenského historického múzea v Piešťanoch.  
In História a  súčasnosť zbierok  a  zberateľstva. Richard R. Senček a  kol. (zost.) Banská Bystrica : Slovenská  
pošta a. s., Poštové múzeum, 2017, s. 251.
2 PURDEK, Imrich et al. 15 rokov Vojenského historického ústavu 1994 – 2009. Bratislava : VHÚ Bratislava, 2009,  
s. 118-120.
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Po reorganizácii Vojenského historického ústavu v roku 2002 sa sídlo Vojenského múzea 
premiestnilo do Piešťan, kde sa nachádza aj v súčasnosti už pod názvom Vojenské his-
torické múzeum Piešťany a ktorého integrálnou súčasťou je aj už spomínané  Múzejné 
oddelenie Svidník.3

Zbierkový fond Vojenského historického múzea je rozdelený do 22 zbierok, pričom 
zbierkový fond Múzejného oddelenia Svidník je rozdelený do 21 zbierok (v Múzejnom 
oddelení Svidník nie je vedená zbierka Protivzdušnej obrany – PVO). Svojím charakterom 
sú v zbierkovom fonde múzea vo Svidníku obsiahnuté militáriá a predmety s nimi súvi-
siace, pochádzajúce prevažne z 1. polovice 20. storočia. Menšia časť je tvorená predmetmi 
z 2. polovice 20. stor. a niekoľko predmetov z konca 19. stor. Tvorba zbierkového fondu zo 
zbierky číslo IX. Strelivo a náloživo v Múzejnom oddelení Svidník sa začala rokom 1967 
a prebieha do súčasnosti. V prvých  rokoch boli nadobúdané predmety, ktoré sa nachádzali 
v lokalite Duklianskeho bojiska a boli súčasťou dočasnej výstavy na Miestnom národnom 
výbore.4

Kolekcia tejto zbierky je prevažne tvorená muníciou z obdobia prvej polovice 20. storo-
čia, najmä obdobia 1. svetovej vojny, medzivojnového obdobia a 2. svetovej vojny. Súčasťou 
kolekcie tejto zbierky sú zaradené aj ručné a puškové granáty.5 Múzejná zbierka je tvorená 
širokým spektrom druhov munície, resp. komponentmi munície: strelivom, ženijnou muní-
ciou a náloživom, ručnými a puškovými granátmi, muníciou pre raketové delostrelectvo, 
leteckými bombami, delostreleckou muníciou. Popri rôznych druhoch munície sú do zbier-
ky začlenené rôzne škatule a prepravné debny na muníciu. Základom sú predovšetkým 
torzá granátov, torzá mín a reaktívnych rakiet, nábojnice, torzá striel rôznych kalibrov 
a pod.6 Všetky predmety nachádzajúce sa v zbierke č. IX Strelivo a náloživo boli v zmysle 

3 HOLÍK, Peter. Zbrane v zbierkach VHÚ – Vojenského historického múzea Piešťany. In Zbrane a munícia  
v zbierkach múzeí. Viera Jurková (ed.) Bratislava : VHÚ Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku. Banská Bystrica, 
2018, s. 40-42.
4 PURDEK, Imrich et al. 15 rokov Vojenského historického ústavu 1994 – 2009. Bratislava : VHÚ Bratislava,  
2009, s. 118-119.
5 Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Múzejné oddelenie (Mo)  
Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-21 za rok 2012.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-22 za rok 2013.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-23 za rok 2014.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/25 za rok 2015.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/24 za rok 2016.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/26 za rok 2017.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-27 za rok 2018.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-28 za rok 2019.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-29 za rok 2020.
6 Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Múzejné oddelenie (Mo)  
Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-21 za rok 2012.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-22 za rok 2013.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-23 za rok 2014.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/25 za rok 2015.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/24 za rok 2016.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/26 za rok 2017.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-27 za rok 2018.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-28 za rok 2019.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-29 za rok 2020.
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platnej legislatívy delaborované, čo znamená, že ich súčasťou nie sú trhaviny, horľavé lát-
ky, resp. zapaľovače sú nefunkčné.7 Pre potreby nášho článku sa však zameriame na ručné 
a puškové granáty.

Zadefinujme si najprv, čo vlastne ručné granáty sú. Ručný granát je bojový prostriedok 
vyplnený výbušninou, ktorý sa do cieľa dopravuje hodením, to je využitím sily ľudskej 
paže. Vzdialenosť ich použitia teda úmerne závisí od sily vrhajúceho jednotlivca. Charak-
teristickou vlastnosťou ručných granátov je ich ničivý účinok.8 Josef Prchal v knihe Ruční 
a puškové granáty ich definuje ako bezhlavňovú muníciu určenú pre boj peších vojsk proti 
živej alebo pancierovej sile nepriateľa.9

Prvé podoby alebo pokusy o vytvorenie prvých ručných granátov sú úzko spojené s vyná-
lezom pušného prachu v Číne, kde sa experimentovalo s náložami v bambusových trubkách.10 
V európskom priestore sa prvé zmienky o ručných bombách, granátoch objavujú okolo roku 
1 427, keď sa používali sklenené fľaše, ktoré obrancovia hádzali zo svojich opevnení na 
útočiaceho nepriateľa. V priebehu 16. storočia  sa používali duté gule vyrobené z rôznych 
druhov materiálu (hlina, sklo) naplnené prachom a zapaľovali sa hubkou pred hodením. Ich 
použitie však bolo veľmi nebezpečné a často dochádzalo k mnohým nehodám. Aby došlo 
k zníženiu počtu nehôd, začali sa vyrábať granáty, ktoré sa zapaľovali pri dopade na zem 
zapálením hubky pomocou iskry vzniknutej nárazom na kresací kameň pripevnený k telu 
granátu. Tieto granáty však v mnohých prípadoch nevybuchli. Z dôvodu ich nespoľahlivosti 
a zvýšeného rizika nehôd sa granáty do 17. storočia používali najmä obrancami pri obrane 
pevností, ale v jeho druhej polovici sa už využívali aj v boji v otvorenom teréne, a to hlavne 
proti nepriateľskému jazdectvu. Napríklad  pri obrane Viedne proti Turkom roku 1668 sa 
použilo 80 000 ručných granátov, a vo Francúzsku za vlády Ľudovíta XIV. roku 1667 boli 
z každej roty vyčlenení 4 muži určení na vrhanie granátov. O 4 roky neskôr sa vo francúz-
skej armáde vytvárali samostatné roty, prápory a pluky (obdobne to bolo aj v rakúskej ar-
máde). Zmenou spôsobu boja v 18. storočí význam použitia ručných granátov v otvorenom 
teréne slabol, a preto sa využívali hlavne pri obrane opevnení.11 V priebehu 18. a 19. storočia 
sa postupne na ručné granáty zabúdalo. Pohľad jednotlivých armád na využitie ručných 
granátov sa zmenil po rusko-japonskej vojne (1904 – 1905), a to najmä po obliehaní prístavu 
Port Artur Japoncami.12 Po týchto bojoch došlo k „znovuzrodeniu“ ručných granátov. Mno-

7 Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Múzejné oddelenie (Mo) 
Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-21 za rok 2012.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-22 za rok 2013.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-23 za rok 2014.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/25 za rok 2015.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/24 za rok 2016.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/26 za rok 2017.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-27 za rok 2018.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-28 za rok 2019.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-29 za rok 2020.
8 UČEBNÉ TEXTY na získanie odbornej spôsobilosti na práce s  výbušninami v  zmysle vyhlášky MH SR 
č.78/1993 Z. z., Vojenský útvar 5728: Centrum testovania munície Nováky ZZZT5- 225-3-2/2011-CTM, 2011, 
2011, s. 59.
9 PRCHAL, Josef. Ruční a puškové granáty: Rukověť pyrotechnika. Praha : Naše vojsko, 2010,  s. 8.
10 BENEŠ, Zděnek. Sovětské granáty 1920 – 1945. Praha : Naše vojsko, 2017, s 11.
11 PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 8.
12 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s 11.
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hé armády zaradili do svojej výzbroje novú sériovo vyrábanú muníciu a taktiež sa zaviedol 
výcvik vo vrhaní ručných granátov. Vypuknutie 1. svetovej vojny len urýchlil vývoj nového 
druhu munície. Treba podotknúť, že nie všetky štáty v Európe pristúpili k ručným granátom 
rovnako, napr. Francúzsko až do vypuknutia vojny v roku 1914 im nevenovalo takú pozor-
nosť a zameralo sa len na ich distribúciu pre obranu pevností. Naopak, Nemecko malo prvé 
vyrobené ručné a puškové granáty už v roku 1913, ktoré boli využiteľné aj na otvorenom bo-
jisku. Jednotlivé armády experimentovali s rôznymi konštrukciami a tvarmi granátov. Ruč-
né granáty vajcovitého tvaru alebo ručné granáty s násadkou (častokrát drevenou) sa uká-
zali  praktickejšími, či už hodením na väčšiu vzdialenosť alebo aj spoľahlivosťou (napr. vo 
Francúzsku sa z množstva konštrukcií osvedčil len ručný granát „Citron Fug“ citrónového 
tvaru). So zdokonaľovaním tvarov a konštrukcií ručných granátov sa rovnaká pozornosť ve-
novala  aj samotným zapaľovačom. Počas trvania  1. svetovej vojny prevládali časové zapa-
ľovače, ktoré boli v mnohých prípadoch nespoľahlivé (v c. a k. armáde sa granáty zapaľovali 
pomocou zápalnej zmesi umiestnenej na povrchu tela  granátu a zapaľovala sa podobne ako 
zápalka o škatuľku). Nevýhodou časových zapaľovačov bola ich nedokonalá konštrukcia, 
ktorá spôsobovala mnohé nehody (často dochádzalo k nečakanému iniciovaniu výbuchu) 
a zároveň poskytovali nepriateľovi dostatok času ukryť sa. Popri časových zapaľovačoch sa 
objavili aj nárazové zapaľovače,  ale tie mali v spojitosti s konštrukciami ručných granátov 
ešte horšiu spoľahlivosť, čo spolu so zložitou výrobou vyústilo do preferovania časových 
ručných granátov (ručných granátov s časovým zapaľovačom). V medzivojnovom období 
sa vývoj uberal v modernizácii už osvedčených konštrukcií a zdokonaľovaní zapaľovačov. 
Väčšina armád v Európe sa zamerala na vývoj časových zapaľovačov v obranných typoch 
a nárazových pri útočných typoch. Výnimku tvorilo medzivojnové Československo, ktoré 
vyvinulo aj obranné typy ručných granátov s nárazovým zapaľovačom (vz. 21 – tzv. Janeček 
a Ostrý ručný granát vz. 34). Obdobie 2. svetovej vojny prinieslo jednu výraznú novinku, 
a to protitankové ručné granáty a v rámci nich zavedené protitankové ručné granáty s ku-
mulatívnym účinkom, resp. usmerneným účinkom (podrobnejšie vysvetlenie princípu je 
nižšie pri popise ručného protitankového granátu RPG-43). Popri týchto nových typoch 
granátov vyvinulo Japonsko granáty plnené chemickou látkou kyanovodíkom, ktorý sa pri 
dopade granátu na prekážku roztrieštil a vytvoril v okolí smrteľnú koncentráciu spomenutej 
látky (treba spomenúť, že takýto druh granátu porušoval vtedajšie platné medzinárodné 
dohody). Nevýhodou protitankových granátov, hojne používaných počas 2.  svetovej voj-
ny, bola ich hmotnosť, ktorá výrazne skracovala vzdialenosť hodu na nepriateľský tank.  
Vzniknutý problém viaceré armády vyriešili skonštruovaním puškových granátometov, kto-
ré dokázali vybrané typy protitankových kumulatívnych granátov vystreliť do vzdialenosti 
50 – 75 m, pričom dokázali preniknúť cez pancier hrúbky 50 – 80 mm. Dôraz pri vývoji 
ručných granátov po ukončení 2. svetovej vojny sa kládol na ich univerzálnosť. V granátoch 
sa začali kombinovať oba druhy zapaľovačov (nárazový a časový). Zároveň sa základná 
konštrukcia granátov orientovala na útočné typy s plášťom zo slabšieho plechu alebo plastu 
a navlečením zosilňovacieho puzdra (plášťa zo silnejšieho plechu alebo puzdra so zaliatymi 
guľôčkami rôznych veľkostí), čím sa z takéhoto granátu stal typ obranný.13

Ako z priblíženia histórie ručných granátov vyplýva, ich rozdelenie nie je jednoduché. 
Pri ich rozdelení sa môžeme oprieť o niekoľko možných hľadísk,  či už je to od použitého 
zapaľovača, alebo ich taktického určenia, prípadne podľa ničivého účinku granátu a pod. Aj 
v samotnej literatúre nachádzame rozdielne delenia ručných granátov, ktoré sa od seba líšia. 
Josef Prchal delí ručné granáty podľa použitého zapaľovača na:

- časové,
- nárazové,

13 PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 15.
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- nárazové s autodeštrukciou, 
- univerzálne;
a podľa funkcie na:

- útočné,
- obranné,
- chemické,
- protitankové,
- vrhače granátov.14

V štúdii „Typológia streliva a munície“ od J. Štrbu a Š. Pivku sú ručné granáty rozdelené 
podľa základného určenia na:

- trieštivé,
- útočné,
- obranné,
- kombinované,
- protitankové;
ručné granáty špeciálneho určenia na:

- dymové,
- chemické,
- zápalné,
- osvetľovacie;
a ručné granáty pomocného určenia na:

- školské,
- cvičné,
- náhradné.15

Mohli by sme uviesť aj ďalšie delenia ručných granátov, ale pre potreby nášho článku 
takéto základné rozdelenie je postačujúce a pre ďalšiu orientáciu dostatočné.

Z pohľadu múzejných potrieb, resp. potrieb múzejnej práce, by sme ručné granáty mohli 
rozdeliť podľa časového kritéria, t. j. obdobia vzniku, prípadne podľa kritéria pôvodu, či 
podľa pôvodu krajiny, ktorá ich vyrábala pre vlastné ozbrojené zložky alebo na export. Apli-
káciou spomenutých kritérií na ručné granáty obsiahnuté v zbierkach Múzejného oddelenia 
Svidník môžeme ručné granáty rozdeliť podľa kritéria pôvodu  na:

- ručné granáty sovietskej výroby,
- ručné granáty nemeckej výroby, t. j. nacistického Nemecka,
- ručné granáty československej výroby,
- ručné granáty poľskej, resp. rumunskej výroby,
- ručné granáty maďarskej výroby.
Ako sme uviedli vyššie, Múzejné oddelenie Svidník je úzko zamerané na obdobie prvej 

polovice 20. storočia, takže z tohto dôvodu boli do múzejných zbierok prijaté ručné a puško-
vé granáty, ktoré sa vyrábali i používali v 20. – 40. rokoch, výnimku tvorí zopár kusov cvič-
ných československých granátov vzor 5, vyrábaných a používaných v povojnovom období 
československou armádou.

Ručné granáty boli buď získané kúpou alebo darom, v menšej miere boli získané vlastnou 
výskumnou činnosťou, čiže vlastným nálezom. V prevažnej miere všetky získané granáty 
sú úzko spojené s priebehom ťažkých bojov v Karpatsko-duklianskej operácii uskutočnenej 
od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944 a následnými bojmi v regiónoch Svidníckeho  
 
14 PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 8.
15 ŠTRBA, J. – PIVKO J. Typológia streliva a munície. In Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Viera Jurková 
(ed.) Bratislava : VHÚ Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku Banská Bystrica, 2018, s. 114.
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a Stropkovského okresu, ktoré trvali do 19. januára 1945. Už samotné okolnosti vzniku 
Dukelského múzea a jeho úzka špecifikácia ovplyvnili charakter zbierkového fondu, čo má 
dosah aj na ručné a puškové granáty. Ak sa budeme pridŕžať kritéria pôvodu predmetných 
granátov, tak v najväčšie miere majú zastúpenie granáty sovietskej a nemeckej výroby, kto-
ré dopĺňajú v menšom počte ručné granáty maďarskej výroby nasledované československý-
mi, poľskými, resp. rumunskými a partizánskymi podomácky vyrobenými granátmi. Čo 
sa týka kvality a stavu jednotlivých kusov zbierkových predmetov, tak súčasťou zbierky sú 
kusy, ktoré majú zachovanú pôvodnú povrchovú úpravu spolu so šablónovaním a značkami 
jednotlivých fabrík a popisov, ale prevažná väčšina zbierkových predmetov je, žiaľ, v ná-
lezovom stave s množstvom poškodení, ktoré vznikli pôsobením poveternostných vplyvov. 
Z tohto dôvodu je väčšina zbierkových predmetov nekompletná aj čo sa týka samotného tela 
granátov, pretože počas delaborácie bolo buď čiastočne alebo kompletne odstránené dno 
alebo iná časť ručného granátu. K zbierkovým predmetom v lepšom stave so zachovanou 
pôvodnou povrchovou úpravu patria najmä československé ručné granáty vzor 34 a cvičný 
vzor 5, jeden kus nemeckého ručného útočného vajcovitého granátu vzor 39 a nemeckého 
ručného granátu s násadkou vzor. 24 a vzor 43 a maďarský ručný granát vzor 36. Najmä 
pri sovietskych a nemeckých granátoch všetkých typov je množstvo kusov s výraznými 
stopami po korózii, čo sa prejavilo čiastočným, resp. úplným znehodnotením pôvodnej po-
vrchovej úpravy, zrnitosťou povrchu a až prederavením materiálu na viacerých miestach.

Ručné granáty sovietskej výroby sú najpočetnejšou skupinou a zároveň sú zastúpené 5 
typmi granátov, a to ručným útočným granátom vzor 42 (RG-42), obranný ručným gra-
nátom F1 (RG-F 1), ručným granátom Djakonova s násadkou vzor 33 (RGD-33), ručnými 
protitankovými granátmi vzor 40 (RPG-40) a vzor 43 (RPG-43).

V sovietskej armáde v priebehu 2. svetovej vojny sa hojne využíval obranný ručný granát 
F 1, ktorý je známy aj pod názvom limonka. Ako predloha konštruktérom granátu po-
slúžil francúzsky ručný obranný granát F-1 vzor 1915 s francúzskym zapaľovačom, ktorý 
bol súčasťou sovietskej armády v priebehu 20. rokov 20. stor. V roku 1928 sa do výzbroje 
sovietskej armády oficiálne zaviedol obranný ručný granát F-1, v ktorom sa používal časo-
vý zapaľovač sovietskej konštrukcie ZRG-15 Kovešnikov16 (autorom bol Fedor Vasiljevič 
Kovešnikov 1883 – 1943 a po ňom je aj tento časový zapaľovač pomenovaný). Dôvodom 
zavedenia časového zapaľovača sovietskej produkcie bola degradácia a z toho vyplývajúca 
nefunkčnosť francúzskych zapaľovačov. Zároveň zavedením nového typu zapaľovača sa 
skrátil čas od uvoľnenia poistky po výbuch zo 7 s na 3,5 s. V roku 1939 Fjodor Josifovič 
Chramejev zjednodušil celkovú konštrukciu granátu F-1 a tým ho upravil pre potrebu ma-
sovej výroby.17

Oceľovo-liatinové telo granátu bolo vajcovitého tvaru, pričom povrch tela bol vertikálne 
a horizontálne predfragmentovaný. Takáto povrchová úprava tela granátu mala zvýšiť ni-
čivý črepinový účinok. Pri explózii sa telo granátu podľa predfragmentácie roztrieštilo na 
290 – 300 črepín, ktoré boli vymrštené do priestoru.18 Telo granátu bolo hrubé 8 mm, pri-
čom vnútorná dutina bola vyplnená trhavinou, buď amatolom alebo tritolom. V tejto mase 
trhaviny bola 45 mm dlhá dutina s papierovou vložkou, do ktorej sa cez ústie granátu s vy-
vŕtaným skrutkovým závitom skrutkoval časový zapaľovač.19 Ako už bolo uvedené vyššie, 

16 Internetový zdroj,  VISINGR, Lukáš. Ruční granát F-1. Nebezpečný zelený citrónek. http://www.lvisingr. 
czweb.org/stazeni.html#pechotni.
17 Internetový zdroj, ФЕДОСЕЕВ, Семен. Метательные снаряды советской пехоты. https://vpk-news.ru/
articles/6449.
18 Tamže.
19 PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty: rukověť pyrotechnika, c. d., s. 47.
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telo granátu bolo vajcovitého tvaru s výškou 85 mm, výška je bez zapaľovača, s priemerom 
55 mm. Váha granátu bola 600 g, z čoho 60 g bola váha trhacej náplne.20

Od roku 1928 do vypuknutia Veľkej vlasteneckej vojny sa ku granátu F-1 skrutkoval 
časový zapaľovač typu ZRG-15 Kovešnikov. Od roku 1942 sa do granátov F-1 skrutkoval 
nový typ časového zapaľovača UZRG (универзалная захыгалка ручный гранаты, viac 
o zapaľovači pozri stať nižšie o ručnom granáte vzor 42) z konštrukčnej dielne E. M. Vice-
nina a A. A. Bedňakova21, ktorý sa používal aj pri ručných granátoch RG-42. Rozdiel medzi 
oboma zapaľovačmi bol časový horizont od uvoľnenia poistky po samotný výbuch granátu. 
Pri použití zapaľovača ZRG-15 Kovešnikov uplynulo 3,5 – 4,5 s od uvoľnenia poistky po 
samotný výbuch, zatiaľ čo pri časovom zapaľovači UZRG to bolo 3,2 – 4 s.22 V kolekcii 
zbierky máme len jeden ručný granát F 1 s torzom časového zapaľovača UZRG, a 1 ručný 
granát s typom zapaľovača ZRG-15 Kovešnikov.

Pri preprave granátov a ich uskladnení sa namiesto časových zapaľovačov používala 
bakelitová skrutka, ktorú máme zastúpenú pri niekoľkých kusoch či ako kompletnú, alebo 
sa zachovala len čiastočne. Samotný ručný granát používali príslušníci ozbrojených zložiek 
v obranných pozíciách a mohol sa hádzať na nepriateľa len z okopu, resp. krytu. Takéto po-
užitie granátu bolo podmienené jeho ničivým dosahom, či už explózie (tlakovej vlny) alebo 
ničivým  dosahom črepín. Smrtiaci účinok granátu F 1 bol do 100 m a zraňujúci účinok  do 
vzdialenosti 200 m.23

Pôvodne sa povrch granátu natieral sovietskou khaki farbou, ale hlavne vo vojnových 
rokoch sa odtiene náteru mohli líšiť. Bolo to spôsobené množstvom fabrík, ktoré boli do 
výroby obranného granátu F 1 zapojené. Zároveň aj vzhľad granátov vyrobených v rokoch 
vojny v porovnaní s granátmi vyrobenými v medzivojnovom období sa mohli líšiť vo viace-
rých detailoch. Táto odlišnosť bola spôsobená zjednodušovaním a zrýchlením výroby. Na 
granátoch vyrobených po roku 1941 sa objavujú kruhové priehlbiny, posunuté spoje medzi 
polovicami granátov a pod.24 Je nutné spomenúť, že podobne ako pri povrchovom  ošetre-
ní dochádzalo k používaniu rôznych odtieňov zelenej farby v dôsledku zapojenia širšieho 
okruhu strojárskych a kovo-obrábačských tovární, tak aj samotný vzhľad tela granátov sa 
mohol medzi jednotlivými zapojenými továrňami do výroby líšiť v určitých detailoch. Ruč-
né obranné granáty F1 sa prepravovali v drevených debničkách po 20 kusov.25

Zbierkové predmety boli v prevažnej miere nájdene počas pyrotechnických prác, čomu 
zodpovedá aj ich stav a poškodenia, ani na jednom granáte nie je zachovaná pôvodná povr-
chová úprava, len niekoľko kusov je natretých červenou farbou, pričom tieto kusy sú už po-
vojnovej výroby. Červená farba granátov nasvedčuje, že sa jedná o výcvikové typy ručného 
granátu F-1, na ktoré sa montoval modernizovaný časový zapaľovač UZRGM, ktorý v po-
vojnovom období nahradil už spomínaný časový zapaľovač UZRG. Pri kusoch z vojnového 
obdobia badať rôzne výrobné chyby, ako viditeľné a vypuklé spoje, objavujú sa kruhové 
výrezy – bubliny vzniknuté pri odlievaní v odlievacej forme a pod. Zároveň sú na týchto 
zbierkových predmetoch viditeľné stopy po pôsobení poveternostných vplyvov.

20 Internetový zdroj, Doblest club: Граната Ф-1: история, устройство, TTX. http://www.lvisingr.czweb.org/
stazeni.html#pechotni
21 Internetový zdroj,  VISINGR, Lukáš. Ruční granát F-1. Nebezpečný zelený citrónek. http://www.lvisingr. 
czweb.org/stazeni.html#pechotni
22 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 27-29.
23 PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 47.
24 BENEŠ, Z.  Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 25.
25 Internetový zdroj,  VISINGR, Lukáš. Ruční granát F-1. Nebezpečný zelený citrónek. http://www.lvisingr. 
czweb.org/stazeni.html#pechotni
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Popri obrannom ručnom granáte sa v predvojnovej sovietskej výzbroji používal sovietsky 
ručný granát s násadkou vzor 33, známy aj ako Djakonov (RGD-33, pучная граната образца 
33 года „Дьяконова“), ktorý svojou konštrukciou patril skôr k útočným granátom. Po nasa-
dení zosilňovacieho predfragmentovaného puzdra sa mohol používať aj ako obranný ručný 
granát. RGD-33 bol nástupcom granátu používaného ešte z obdobia 1. svetovej vojny ruč-
ného granátu vzor 1914/30. RGD-33 bol oproti ostatným sovietskym granátom konštrukčne 
a výrobne zložitým typom. Z dôvodu zložitosti konštrukcie a vysokých nákladov na výrobu 
hľadali sovietski konštruktéri spôsoby na zjednodušenie konštrukcie samotného granátu. 
Niektoré modernizované konštrukcie sa dostali do štádia vojskových skúšok a boli vyrobe-
né v malých sériách, iné ostali len v procese vývoja (napr. RGU-38 alebo RGU-39).26 Z dô-
vodu drahej a zložitej výroby sa jeho výroba ukončila a granát bol postupne vo vojnových 
rokoch nahradený najprv ručným granátom vzor 41 (RG-41) a neskôr úspešnejším nástup-
com, ručným granátom vzor 42 (RG-42).27

RGD-33 sa skladal z hlavice granátu, do ktorej sa skrutkovala rukoväť so zapaľovacím 
mechanizmom. Hlavica granátu sa vyrábala z lisovaného plechu v tvare valca uzavretým 
v hornej časti vekom. Dolnú časť hlavice tvorilo vypuklé dno so skrutkovým závitom. Vo 
vnútri sa nachádzal v niekoľkých vrstvách stočený nasekaný plech, ktorý mal zvýšiť čre-
pinový ničiaci účinok. Prázdny priestor bol vyplnený trhavinou trinitrotoluénom (TNT), 
uprostred ktorého viedla  trubica spájajúca horné veko s dnom hlavice granátu. Do tejto tru-
bice sa vložil časový zapaľovač, ktorý bol na hornom veku zaistený uzávierkou. Na povrchu 
hlavice z bočnej steny vytŕča kolík, ktorý slúži na zaistenie zosilňovacieho puzdra. Nasade-
ním tohto predfragmentovaného puzdra sa RGD-33 mohol použiť ako obranný ručný granát, 
ktorý sa mohol hádzať len zo zákrytu.28

Rukoväť granátu sa skladá z vonkajšieho a vnútorného kovového valca. Vo vnútri vnú-
torného valca je umiestnený zapaľovací mechanizmus, ktorý tvorí úderník s ihlou, pružiny 
a vložky z poistiek.29 Výbušná hlavica a rukoväť RGD-33 sa prepravovali oddelene. Až pred 
samotným použitím sa k hlavici skrutkovala rukoväť a do miesta časového zapaľovača sa 
vložila časová rozbuška.30 Na rukoväti sa nachádzala poistka. Jej posunutím pomocou palca 
sa odkrylo kontrolné kruhové okienko, v ktorom po potiahnutí vrchného valca rukoväte sa 
napla pružina zapaľovacieho mechanizmu a v okienku sa objavila červená farba. Červená 
farba symbolizovala, že granát je pripravený na použitie. Do takto pripraveného granátu sa 
do výbušnej hlavice vsunula kombinovaná časová rozbuška. Jej zasunutím pod miernym 
tlakom sa v hlavici odtlačila poistná klapka držaná vo vzpriamenej polohe pružinou, čím 
sa odblokovala a uvoľnila nápichová ihla. Následne sa granát hodil tak, aby rotoval. Vďaka 
rotácii pôsobila na zápalkový mechanizmus odstredivá sila, ktorá stlačila ihlu a tá následne 
iniciovala zapálenie rozbušky a výbuch. Pri hodení na cieľ sa granát musel držať za rukoväť, 
aby vznikla dostatočná odstredivá sila, ktorá zapríčinila napichnutie ihly zapaľovacieho 
mechanizmus a následné zapálenie   časovej rozbušky. Časová rozbuška horela 3,5 – 4 s.31

RGD-33 vážil 500 – 530 g, z čoho 120 g vážil TNT. Po nasadení zosilňovacieho puzdra 
sa váha celého granátu zvýšila na 700 g. Granát je vysoký 190 mm a priemer výbušnej hla-
vice je 52 mm, po nasadení puzdra sa zvýšil na 70 mm. Povrch sa natieral olivovo-hnedou 
26 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s 41.
27  PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 39.
28 ЯЖБОРОВСКЫЙ Ф. Pучная граната образца 33 года. Moskva : Diafilm, 1939, s. 8-27. Dostupné na 
internete: https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/48567#page/27/mode/2up
29 PRCHAL, J. Ručné a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 39.
30 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 41.
31 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 36-37.
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farbou. Smrtiaci účinok bez zosilňovacieho puzdra bol do 5 m, po nasadení puzdra do 25 m.  
Zraňujúci účinok črepín zosilňovacieho puzdra bol do 100 m.32

Zbierkové predmety v zbierkovom fonde sú až na 1 kus bez pôvodnej povrchovej úpravy 
a všetky majú silné stopy po korózii, pričom v niektorých prípadoch nie sú kompletné. Me-
dzi prijatými predmetmi sú RGD-33 s predfragmentovaným zosilňujúcim puzdrom, granáty 
bez puzdra, ale aj prijaté len výbušné hlavice RGD-33. Medzi zbierkovými predmetmi sú aj 
také, ktoré majú mechanické poškodenie, respektíve je z nich vylomená časť tela granátu, 
prípadne rukoväte. Zaujímavosťou je, že aj keď sa jedná o medzivojnový model ručného 
granátu, ktorý bol pomerne zložitý na výrobu a používanie, vyskytuje sa v zbierkovom fon-
de Múzejného oddelenia Svidník v dostatočnom počte a tvorí početnejšiu skupinu z ručných 
granátov.

Ručný granát vzor 42 (RG-42, pучная граната образца 42 года) je útočný črepinový 
granát, ktorý používala sovietska armáda počas bojov v 2. svetovej vojne. Zhotovený bol 
pre potreby pechoty sovietskym zbrojárskym vynálezcom S. G. Koršunovom.33 Granát bol 
určený na ničenie živej sily nepriateľa prostredníctvom výbuchu a črepinovým účinkom 
tela, resp. puzdra granátu. RG-42 sa používal predovšetkým v boji zblízka, pri útoku, v zá-
kopoch, v lese a pod.

Do výzbroje sovietskej armády sa zaviedol od roku 1942 a používal sa až do 70. rokov 20. 
storočia. Pôvodne mal slúžiť ako náhrada za RGD-33 a ručný granát vzor 41 (RG-41), ktoré 
boli zložitejšie a náročnejšie na výrobu. Jednoduchosť konštrukcie a nízka výrobná cena 
spôsobili, že kópie granátu RG-42 sa vyrábali v mnohých krajinách za tzv. železnou oponou, 
napr. aj v Číne, kde ho nazývali Typ 42.34

Granáty vyrobené počas 2. svetovej vojny sa od seba mohli líšiť viacerými vzhľadovými 
detailmi, napr. vypuklé horné veko, rovné horné veko, rôzne tvary nitov v mieste skrutky 
pre časový zapaľovač a pod. Tieto odlišnosti boli rovnako ako v prípade obranného granátu 
F 1 spôsobené výrobou vo viacerých továrňach v ZSSR. V každom prípade napriek všet-
kým týmto vzhľadovým odlišnostiam sa stále jedná o jeden typ ručného granátu vzor 42.

Telo granátu bolo vyrobené z oceľového plechu. Vo vnútri granátu na stene plášťa bol 
zmotaný v 3 – 6 vrstvách oceľový pás, ktorého povrch bol nasekaný pravidelnými koso-
štvorcami po celom jeho povrchu. Vonkajší plášť bol z hornej a dolnej strany uzavretý 
viečkami z oceľového plechu. Oceľový pás a naseknutie jeho povrchu slúžilo na zvýšenie 
črepinového účinku granátu. Črepiny sa rozlietli do vzdialenosti 25 m, ale pri väčších čre-
pinách mohol byť ich rozptyl väčší. Stredom granátu viedla trubica pre zapaľovač. Povrch 
tela granátu sa natieral farbou khaki, prípadne  tmavozelenou farbou. Školné granáty neboli 
vyplnené trhavinou a ich povrch bol s otvormi  a natretý čiernou farbou. Vďaka jednoduchej 
konštrukcii sa jednotlivé časti granátu okrem zbrojárskych fabrík vyrábali aj v civilných 
fabrikách, ktoré mali strojársky, prípadne kovospracujúci charakter.35

Na granát sa montoval univerzálny zapaľovač UZRG (Унифицированный запал pучной 
гранаты), ktorý bol použitý pri sovietskych ručných obranných granátoch F 1. Zapaľovač 
UZRG bol skonštruovaný v roku 1941 dvomi sovietskymi konštruktérmi E. M. Vicenim 
a A. A. Bedňakovom, ktorí v roku 1942 za svoju prácu obdŕžali štátne ocenenie Stalinovu 

32 Internetový zdroj, Klarkon: Ruský ruční granát RGD-33. https://detektorweb.info/index.4me?s 
=show&i=34323&mm=1&vd=1
33 Internetový zdroj,  Carolchanning.net: Oskolochnaya granata rg-42. https://sk.carolchanning.net/za-
kon/110667-oskolochnaya-granata-rg-42.html
34 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 43 s.
35 Tamže.
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prémiu.36 Zapaľovač mal aj modernizovaný variant, známy ako UZRGM, ktorý bol identic-
ký ako jeho predchodca. Odlišoval sa použitými materiálmi jednotlivých dielov.37 Univer-
zálny zapaľovač UZRG sa skrutkoval na granáty počas prípravy na boj. Samotný zapaľovač 
UZRG vážil 55 g, bol vysoký 98 mm s priemerom 11 mm.38 Zapaľovač UZRG sa vyrábal 
buď z ocele alebo mosadze. Po odistení zapaľovača a hodení granátu došlo k výbuchu v ča-
sovom rozmedzí od 3,2 do 4 s.39 Povrch zapaľovača nebol opatrený ochranným náterom. 
Zavedenie zapaľovača UZRG do výzbroje sovietskej armády uľahčili dodávanie, výcvik 
a manipuláciu s granátom.

Na prepravu granátov sa používala drevená debnička, v ktorej bolo uložených 20 kusov 
granátov s prepravnými zátkami. Zapaľovače UZRG boli zabalené v 2 kovových hermeticky 
zaletovaných schránkach po 10 kusov a uložené v rovnakej debničke ako RG-42. Debnička 
vážila približne 16 kg. Pred hodením granátu sa vyskrutkovala prepravná zátka alebo sa od-
stránila kovová čiapočka a naskrutkoval sa zapaľovač UZRG. Zapaľovač sa pri skrutkovaní 
na granát držal za spojovacie puzdro. Po tejto príprave granátu sa prešlo k jeho použitiu. 
Vojak uchopil granát do pravej ruky so zapaľovačom v hornej polohe a zároveň prstami 
pritláčal vrhovú poistku k telu granátu. Prstami ľavej ruky následne vojak vyrovnal ohnuté 
konce závlačky dopravnej poistky a tou istou rukou uchopil krúžok dopravnej poistky a vy-
tiahol ju von, pričom stále prstami pravej ruky držal vrhovú poistku. Po vykonaní všetkých 
úkonov sa vojak rozohnal a hodil granát na cieľ.40

Zbierkové predmety v múzejnej zbierke sú všetky poškodené pôsobením poveternostných 
vplyvov, a to najmä vlhkosti. Z tohto dôvodu sú len na niektorých predmetoch zachované 
fragmenty pôvodnej povrchovej úpravy. Vizuálne sa jednotlivé kusy zbierkových predme-
tov od seba líšia aj výrobnými špecifikami jednotlivých výrobných fabrík zapojených do 
masovej výroby. Medzi časté vzhľadové rozdiely patria ploché alebo vypuklé horné veko 
granátu, rôzne tvary a podoby nitov pri kŕčku skrutkovania zapaľovača. S týmito odlišnos-
ťami súvisia aj rôzne rozoznávacie značky výrobných fabrík, ktoré sú vylisované do plechu 
tela granátu. Pri niektorých predmetoch bolo počas delaborácie znehodnotené alebo úplne 
odstránené dno granátu.

Od vynálezu tanku a zavádzania obrnených transportérov do výzbroje armád boli dôle-
žitou súčasťou výzbroje  pechoty protitankové, resp. protipancierové zbrane. V Sovietskom 
zväze boli zavedené popri protitankových delách a puškách aj protitankové ručné granáty. 
Počas vojny boli zavedené viaceré typy ručných protitankových granátov, z toho v zbier-
kach Múzejného oddelenia Svidník sú zastúpené dva typy, a to ručný protitankový granát 
vzor 40 (RPG- 40) a ručný protitankový granát vzor 43 (RPG-43) s kumulatívnym účinkom.

Ručný protitankový granát vzor 40 (RPG-40,pучная противотанковая граната образца 
40 года, РПГ-40) bol zavedený do sovietskej výzbroje v roku 1940 a používal sa aj po ukon-
čení  2. svetovej vojny. Jeho hromadná výroba sa čoskoro začala a od novembra 1941 jej 
organizovaním boli poverené Výskumný ústav č. 6 (bol súčasťou štruktúr NKVD, Научно-
исследовательским институтом № 6 - НИИ-6)  a továreň č. 575. RPG-40 je nárazový 
protitankový ručný granát, ktorý  bol určený na ničenie nepriateľskej obrnenej techniky 

36 Internetový zdroj, ФЕДОСЕЕВ : Метательные снаряды советской пехоты. https://vpknews.ru/  
articles/6449.
37 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 29.
38 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 47 s.
39 Наставление пострелковому делу: Ручные осколочные и противотанковые гранаты и 
зажигательные бутылки. Москва : Войенное издательство министерства вооруженых сил Союза 
ССР, 1946,  s. 30.
40 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 44 s.
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s hrúbkou panciera do 20 mm. Celý granát vážil 1 200 g, z čoho 760 g bola váha použitej 
trhaviny, liatym trinitrotoluénom (TNT).41 V roku 1941 továreň č. 210 vyrobila niekoľko 
kusov RPG-40 plnených pyroxilínom č. 142, ktoré  boli následne otestované na polygóne 
Výskumného ústavu č. 6 (НИИ-6). Nevýhodou granátu bola jeho hmotnosť, ktorá neu-
možňovala hádzanie granátu na cieľ z väčšej vzdialenosti. Podľa dobových inštrukcií bolo 
nutné priblížiť sa na vzdialenosť 10 – 15 m a následne hodiť RPG-40 na cieľ, čo pre  vrha-
júceho jednotlivca predstavovalo veľké riziko. Granát bol účinný proti nemeckým ľahkým 
tankom Panzerkmapfwagen I a II, za určitých okolností aj III.43  So zvyšovaním hrúbky 
panciera obrnených transportérov RPG-40 stráca na účinnosti, preto sa v nasledujúcich 
rokoch vojny začal používať na ničenie opevnených pozícií nepriateľa, napr. guľometných 
hniezd, bunkrov a pod. Samotný výbuch RGP-40 vo väčšine prípadov nebol schopný zničiť 
nepriateľský tank, ale ho len poškodiť. Napriek hmotnosti použitej trhaviny bola výbušná 
sila rozptýlená do všetkých strán, čím sa stratil značný likvidačný účinok. Z tohto dôvodu 
bolo účinné hodenie granátu na slabo obrnené miesta tanku, akými boli pásy s kolesovou 
sústavou pod.44

Samotný granát pozostáva z tela granátu, výbušnej náplne, kombinovanej rozbušky, po-
istiek a rukoväte. Granát mal celkovú dĺžku 213 mm a s priemerom hlavice 95 mm.45

V  rukoväti bol uložený nárazový mechanizmus a poistky. Telo granátu je vyrobené z ple-
chu a plnilo sa trhavinou. Horná a dolná časť tela granátu je uzavretá príklopom.46 Stredom 
granátu prechádza trubička, ktorá slúžila  na vloženie kombinovanej rozbušky, v hornom 
veku sa začína kruhovým výrezom a na dne s kruhovým výstupkom dlhým 7 – 8 mm. Kru-
hový výstupok je opatrený závitom na skrutkovanie rukoväte.47 Kombinovaná rozbuška sa 
vkladala do  kruhového výrezu v hornom veku a zaisťovala príklopkou prinitovanou k telu 
granátu. Rozbuška sa vkladala do granátu pred jeho použitím. Na dno granátu sa skrutko-
vala rukoväť s nárazovým mechanizmom a poistkami. Rukoväť sa  skladá z tela rukoväte, 
očka, pevného puzdra, podložky, príruby so závitom a dna.48

Do zbierkového fondu boli prijaté RPG-40 s rukoväťou a bez rukoväte. Všetky predmety 
nesú známky poškodenia spôsobené vplyvom poveternostných podmienok a najmä vlhkos-

41 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 36-37.
42 Pyroxilín č. 1 je ruský variant pyroxilínu alebo tzv. strelnej bavlny, nitrocelulózy, bezdymového strelného 
prachu, vznikol v priebehu 19. stor. Látka vzniká z celulózy pôsobením kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej. 
Strelná bavlna  sa vyrábala tak, že do štvorhranných nádob chladených z vonku studenou vodou sa trochu 
čistých odpadkov z práčovní ponáralo do nitračných zmesí kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej.
43  Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha : Sovětský ruční protitankový granát RPG-40. http://
www.vhu.cz/exhibit/sovetsky-rucni-protitankovy-granat-rpg-40
44 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 44 s.
45 Internetový zdroj, Broneboy: РПГ-40. Ручная противотанковая граната обр. 1940 г. http://broneboy. 
ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B
5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BA%D0%BA%D-
0%B0/%D1%80%D0%BF%D0%B3-40 
46 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 44 s.
47 Наставление пострелковому делу: Ручные осколочные и противотанковые гранаты и зажигательные 
бутылки. Москва : Войенное издательство министерств авооруженых сил Союза ССР, 1946,  s. 48.
48 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 44 s.
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ti, prípadne mechanického poškodenia v podobe preliačin, vylomených častí alebo kusov 
plechu pod. Ako pri väčšine nálezových predmetov, sú na povrchu viditeľné stopy po koró-
zii, ktoré sa prejavili zrnitosťou, prípadne dierami v zbierkovom predmete.

Z dôvodu zosilňovania pancieru obrnenej techniky sa zavádzali novšie typy protitanko-
vých granátov, ktoré  vychádzali z protitankového granátu RPG-40, ako napr. RPG-41, ale aj 
nové typy fungujúce na iných princípoch, ako bol ručný protitankový granát vzor 43 (RPG-
43, ручная противотанковая граната образца 43года, РПГ-43) s kumulatívnym účinkom.

Ručný protitankový granát vzor 43 je posledným typom ručného granátu sovietskej vý-
roby v zbierkach Múzejného oddelenia Svidník. V roku 1942 začal sovietsky konštruktér 
N. P. Belyakov (Н. П. Беляков) prvé práce na novom type protitankového granátu, ktorý 
bol založený na kumulatívnom (priepalnom) princípe. Po úspešných skúškach konštrukčnej 
kancelárie 16. apríla 1943 prešiel nový typ protitankového granátu úspešne vojenskými 
skúškami uskutočnenými od 22. do 28. apríla toho istého roka. Po úspešných testoch sa 
granát ešte v tom istom roku začal masovo vyrábať a dodávať na frontovú líniu. Vďaka pre-
pracovanej konštrukcii a jednoduchej výrobe prešiel granát po ukončení 2. svetovej vojny 
do výzbroje spriatelených krajín ZSSR.49

Ako sme spomínali vyššie, RPG-43 funguje na princípe kumulatívneho účinku, t. j.  
usmerneným účinkom detonačnej premeny trhaviny. Kumulatívna munícia sa skladá z ini-
ciátora, trhaviny a kumulatívnej zložky. Trhavina máva spravidla tvar valca, ktorý má na 
jednom konci kužeľovitú alebo ihlanovitú dutinu, ktorá je pokrytá rovnomernou tenkou 
vrstvou kumulatívnej vložky. Pri náraze na cieľ pod správnym uhlom iniciátor zapálil tr-
havinu a výsledná detonačná vlna prešla trhavinou až ku kumulatívnej vložke. Postupným 
zničením kumulatívnej vložky sa vytvárali kumulatívny lúč, tĺk a časti splodín detonácie. 
Pre kumulatívny účinok má vplyv kumulatívny lúč: jeho dĺžka, rýchlosť jeho jednotlivých 
častí a rozloženia hmotnosti. Kumulatívny lúč sa pohybuje v smere osi strely.50 Pri náraze 
takto vzniknutých splodín s vysokou rýchlosťou a teplotou na pancier vzniká obrovský tlak, 
pri ktorom dochádza k stlačeniu kovu a následne kov tečie ako kvapalina. Výsledkom je 
otvor, ktorým prechádza kumulatívny lúč, ktorý sa za pancierom delí na malé častice, ktoré 
svojou vysokou teplotou zapaľujú strelivo, palivo alebo iné vnútorné časti tankov a obrne-
ných transportérov.51

Vďaka tomuto princípu dokázal RPG-43 preraziť pancier hrúbky 70 – 75 mm. Granát 
vážil do 1 200 g, z toho trhacia náplň TNT 610 g. Celková dĺžka granátu bola 300 mm s prie-
merom výbušnej hlavice 95 mm.52 Kvôli váhe granátu sa mohol hádzať zo vzdialenosti 15 

– 20 m.53 Celý granát pozostával z tela granátu, sekundárnej nálože, rukoväte, stabilizátora 
a nárazového mechanizmu so zapaľovačom.54 Telo granátu bolo zhotovené z tenkého plechu 
a boli v ňom umiestnené trhavina, puzdro s ihlou s repulznou vzpruhou, zdola bolo uzavre-
té plochým dnom.  Vrch bol uzavretý vypuklým vekom, ktorého súčasťou bola príruba so 
závitom. Repulzná vzpruha a ihla boli umiestnené v puzdre a pripevnené ku dnu.  K telu 

49 Internetový zdroj, War-time: Обзор  противотанковой  гранаты  РПГ-43.  https://war-time.ru/item/
protivotankovaya-granata-rpg-43.
50 Internetový zdroj BILICKÝ, Václav. Munice – Německo WW2. https://doczz.cz/doc/157586/
n%C4%9Bmeck%C3%A1-d%C4%9Blost%C5%99eleck%C3%A1-munice-ww2.
51 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 14 s.
52 Internetový zdroj, War-time: Обзор  противотанковой  гранаты  РПГ-43, https://war-time.ru/item/
protivotankovaya-granata-rpg-43.
53 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 65-69.
54 Наставление пострелковому делу: Ручные осколочные и противотанковые гранаты и зажигательные 
бутылки. Москва : Войенное издательство министерств авооруженых сил Союза ССР, 1946, s. 58.
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granátu sa skrutkovala drevená rukoväť. V rukoväti sa nachádzali kombinovaná rozbuška, 
stabilizátor a poistky. Je nutné uviesť význam stabilizátora. Aby RPG-43 dokázal preraziť 
pancier tanku, musel dopadnúť dnom kolmo na pancier, a to sa mohlo dosiahnuť len pomo-
cou stabilizátora, ktorý sa  skladal z dvoch platených pásov, puzdra stabilizátora a vzpruhy 
puzdra. Zapaľovač bol tvorený mechanickým ústrojenstvom a kombinovanou rozbuškou. 
Pre bezpečnú manipuláciu bol granát zaistený dvomi poistkami: prepravná zaisťovala vr-
hovú na rukoväti; vrhová poistka udržovala puzdro stabilizátora na rukoväti až do hodenia 
granátu. Ako sme spomenuli vyššie pri popise stabilizátora, pre správny ničivý účinok mu-
sel RPG-43 dopadnúť dnom na cieľ. Z tohto dôvodu musel vrhajúci odhodiť granát v smere 
hodu dnom dopredu, aby stabilizátor stačil stabilizovať granát v dráhe letu.55

V zbierkovom fonde je prijatý len 1 kus RPG-43, ktorý nie je kompletný. Prijatá výbušná 
hlavica je bez pôvodnej povrchovej úpravy, má stopy po pôsobení korózie a mechanickom 
poškodení, ktoré spôsobilo preliačiny a pokrivenie stien zbierkového predmetu. Spoj bočnej 
steny výbušnej hlavice RPG-43 je roztrhnutý a pokrivený. Kompletne chýba drevená ruko-
väť s látkovým stabilizátorom, ktorá pravdepodobne vyhnila na mieste nálezu v Údolí smrti 
(presné miesto nálezu nie je zaznamenané).56

Druhou najpočetnejšou skupinou zastúpenou v zbierke sú ručné granáty, ktoré vyrábalo  
a používalo nacistické Nemecko. Z týchto granátov sú zastúpené tri skupiny granátov.

Nemecký útočný vajcovitý granát vzor 39 (Eihandgranate 39, EihGr 39) sa používal po-
čas druhej svetovej vojny. Granát bol zhotovený v roku 1939 a v rokoch 1940 – 1945 bolo 
dovedna vyrobených 90 miliónov kusov. Svojou konštrukciou vychádzal z modelu ručné-
ho granátu M 1917, ktorý sa používal od polovice 1. svetovej vojny v období zákopových 
bojov.57 Vďaka malým rozmerom bol obľúbený medzi vojakmi Wehrmachtu. Kvôli malým 
rozmerom dochádzalo priamo na fronte k nehodám (aj smrteľným), preto od mája  1942 
sa urobila konštrukčná zmena a na spodnej strane tela granátu sa objavil oceľový krúžok, 
ktorý umožňoval zavesenie granátu na opasku a tým jeho ľahšie prenášanie počas bojo-
vých akcií. Granát je jednoduchej konštrukcie vajcovitého tvaru. Tvoria ho dve plechové 
polovice zlisované dokopy. Vnútro vajcovitého plášťa je vyplnené trhavinou trinitrotolué-
nom (v nemeckých zdrojoch je tiež označovaný aj ako Füllpulver 02, resp. Füllpulver 1902 

, FP02), prípadne donaritom I alebo II. Z hornej strany tela granátu bol závitom M 10×1 
zaskrutkovaný trecí zapaľovač BZE 39. Ničivý účinok sa dosahoval tlakovou vlnou. Slabý 
plechový obal neposkytoval pri výbuchu dostatočne veľké časti črepín s ničivým účinkom. 
Črepiny boli schopné nanajvýš zraniť nepriateľa. Na zvýšenie črepinového účinku sa na 
telo granátu pripevňoval trieštivý plášť (Splittermantel), ktorý sa skladal z dvoch polovíc, 
ktoré sa k sebe skrutkovali. Telo granátu sa lakovalo odtieňom poľnej sivej farby alebo 
farby khaki. Zapaľovač BEZ 39 sa vyrábal v 4 variantoch, značených farebne, a to farbami: 
červenou, modrou, žltou a šedou. Každá farba znamenala čas explózie od iniciácie zapaľo-
vača: pri červenej farbe to bolo 1 s, modrej 4,5 s, žltej 7,5 s a šedej 10 s. BEZ 39 sa inicio-
val odskrutkovaním  plechovej krytky a následným prudkým trhnutím uvoľnenej krytky 
smerom k sebe.58 Granát mal celkovú dĺžku 98 mm a bez zapaľovača 76 mm. Priemer tela 
v najširšom bode bol 60 mm.

Útočný vajcovitý granát vzor 39 sa využíval v ženijnom vojsku ako typ míny, bol zaliaty 
v betónovej zmesi s kovovými črepinami. Takto pripravená mína bola odpaľovaná ťahovým 

55 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 49-50.
56 Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Múzejné oddelenie (Mo) 
Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.
57 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 125.
58 Tamže.
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zapaľovačom vzor 42 (Zugzünder 42). Betónový  obal s kovovými plieškami (črepinami) 
zvyšoval ničivý účinok granátu rozptylom črepín. Míny zhotovené z útočného vajcovitého 
granátu vzor 39 boli použité v rokoch 1943 – 1944 na zabezpečenie pechotných a delostre-
leckých pozícií v rámci obrannej nemeckej línie na pobreží Atlantického oceánu, tzv. At-
lantikswall.59

Jeden granát je natretý pôvodnou tmavožltou farbou a je s delaborovaným zapaľovačom 
modrej farby, čiže 4,5 s oneskorením výbuchu. Ostatné nemecké ručné útočné granáty sú 
ako v predchádzajúcich prípadoch  poškodené v dôsledku nálezových okolností. Z tohto 
dôvodu je väčšina granátov silno poškodená koróziou, ktorá spôsobila zrnitosť a diery na 
povrchu zbierkových predmetov a bez známok a stôp po pôvodnej povrchovej úprave. Na 
niektorých zbierkových predmetoch je úplne alebo len čiastočne zachovaný závesný oce-
ľový krúžok, alebo len nit v dolnej časti tela granátu, ktorým sa krúžok prinitoval. Okrem 
vyššie uvedeného exempláru sa ani pri jednom prijatom zbierkovom  predmete nezachoval 
časový zapaľovač, a  preto až na jeden spomenutý kus sú všetky prijaté zbierkové predmety 
vlastne len torzá tela nemeckého ručného vajcovitého granátu vzor 39.

Významnou súčasťou nemeckej výzbroje  už z čias 1. svetovej vojny do polovice 20. stor. 
boli ručné granáty s násadkou. Z ručných granátov s násadkou sú v zbierke zastúpené dva 
typy – ručný granát s násadkou vzor 24, a posledný typ z radu ručných granátov s nása-
dou vzor 43. Nemecké ručné granáty s násadkou sa po prvýkrát objavili už v priebehu  1. 
svetovej vojny. Známe sú modely vzor 1915 a vzor 1917, z ktorého vychádzal aj vzor 24. 
Ručný granát s násadkou vzor 24 je v nemeckých dobových nariadeniach a inštruktážnych 
brožúrach označovaný ako Stielhandgranate 24 alebo Handgranate 24 mit Brennzunder 
24 a zaraďujeme ho k útočným typom. S počiatku sa granát používal so zapaľovačom 
vzor 24 (Brennzünder 24, BZ 24, s oneskorením výbuchu o 4,5 s), ale v 30. rokoch 20. stor. 
prešiel granát viacerými úpravami. Pre prvé vyrobené granáty boli typické kovové očká 
na výbušných hlaviciach, ktoré mali uľahčiť nosenie granátov. Tieto úchyty sa po zavedení 
ukázali ako zbytočné, pretože príslušníci Wehrmachtu ich nosili založené za opaskom (ak 
ich mali zavesené za spomenuté úchyty, tak im pri pohybe prekážali, respektíve ich ob-
medzovali). Neskôr sa zdokonaľovali tesniace časti granátu v miestach kovania rukoväte, 
a väčšina týchto zmien bola uskutočnená v práve v 30. rokoch. V tomto bode sa dostupné 
zahraničné zdroje rozchádzajú, pretože niektoré uvádzajú, že v roku 1939 bol do výzbroje 
nacistického Nemecka zavedený vzhľadovo identický, ale v niektorých rozmeroch kon-
štrukčných riešení nový Stielhandgranate 39. Iné zdroje taký variant granátu nespomínajú 
a predmetné zmeny zahŕňajú do zdokonaľovania konštrukcie Stielhandgranate 24. Všetky 
dostupné zdroje sa zhodujú v zavedení nového typu zapaľovača vzor 39 (Brennzünder 39, 
BZ 39, s oneskorením 4,5 s) v roku 1939. Taktiež označenie granátov vo forme Stielhan-
dgrante M24 sa nevyskytuje v nám dostupných nemeckých zdrojoch, ale len v dobových 
inštruktážnych príručkách americkej armády.60 Na definitívne závery je potrebný ďalší 
výskum a analýza nemeckých dobových materiálov. Popri ostrom granáte sa robila aj cvič-
ná verzia a granát s dymovou náplňou (Nebelhandgranate 39, Nebel-HD Gr. 39), ktorý 
vzhľadovo bol totožný s ostrou verziou. Cvičný granát sa od ostrého granátu s násadkou 
vzor 24 odlišoval množstvom použitej trhaviny a vo výbušnej hlavici boli diery, ktorými 
unikal vzniknutý plyn.61

59 FLEISCHER, Wolfgang. Deutsche Landmine und Zunder bis 1945: Kampfmittel und Militärausrüstung.  
Stuttgart : Motorbuch Verlag, 2016, s. 51.
60 Internetový zdroj, Bergflak: Stielhandgrante 24. https://www.bergflak.com/m24evo.html: Stielhandgranate 24
61 Internetový zdroj, lexikon-der-wehrmacht.de: Handgranate. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/
handgranaten.htm
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Granát bol dlhý 360 mm, pričom dĺžka výbušnej hlavice bola 75 mm62, a skladal sa  z vý-
bušnej hlavice a rukoväte. Výbušná hlavica granátu bola vyrobená z lisovaného plechu 
s hrúbkou 0,8 mm63 a valcovitého tvaru s priemerom 60 mm64. Vnútro valca bolo vyplnené 
165 g trinitrotoluénu (Füllpulver 02, FP02) alebo donoritu.65 Celková hmotnosť s rukoväťou 
bola 420 g.66 Na dne výbušnej hlavice sa nachádzal závit na skrutkovanie drevenej rukoväti, 
zároveň tu  bol umiestnený valec na rozbušku (Sprengkapsel Nr. 8). Rukoväť bola vyrobená 
z bukového dreva. Pozdĺžne cez  jej stred je vývrt, v ktorom bol umiestnený časový zapaľo-
vač BZ 24 alebo BZ 39 (BZ 39). Na oboch koncoch rukoväte sa nachádzalo kovanie so závi-
tom. Kovanie v dolnej časti rukoväti, ktorá sa nepripájala k výbušnému telesu, obsahovalo 
tesnenie, ktoré chránilo vnútorné časti pred vlhkosťou, zároveň tu bola uložená keramická 
guľôčka, cez ktorú bola prevlečená šnúra od zapaľovača. Po odskrutkovaní krytu vypadla 
guľôčka von a jej prudkým trhnutím sa inicioval granát, ktorý sa  následne hodil na cieľ. 
Rukoväť uľahčovala hádzanie a umožňovala hodenie granátu do vzdialenosti 30 m67, čo pri 
ručnom vajcovitom granáte vzor 39 nebolo možné. Po výbuchu boli črepiny vyvrhnuté do 
vzdialenosti 15 m a tlaková vlna mala dosah 3 – 6 m (smrtiaci účinok mala tlaková vlna, ktorá 
svojou silou poškodzovala vnútorné orgány nepriateľa).68 Po invázii do ZSSR sa nemecký 
zbrojný priemysel inšpiroval prídavným puzdrom na výbušnú hlavicu, ktorým sa zvyšoval 
črepinový účinok granátu69 a zároveň sa mohol takto používať ako obranný, pretože sa zvýšil 
rádius ničivého účinku. Od roku 1942 sa vyrábali dva typy puzdier,  jedno bolo jednoduché 
bez fragmentácie, druhé predfragmentované. Podľa rozkazu z 8. 12. 1943 každý tretí vy-
robený granát mal byť  vybavený týmto zosilňovacím puzdrom. Od polovice roka 1944 sa 
už vyrábalo len predfragmentované puzdro.70 Použitím zosilňovacieho puzdra sa predĺžila 
vzdialenosť hodu o 5 m na 35 m.71 V inštruktážnych manuáloch Wehrmachtu sa vyskytujú aj 
návody na zvýšenie ničivého účinku, použitím viacerých výbušných hlavíc s použitím jednej 
rukoväti, označovaných ako koncentrovaná nálož (geballte Ladung), prípadne na nepriateľ-
ské podlhovasté zábrany mohli byť pripevnené v rade za sebou na dlhej drevenej tyči 4 a viac 
granátov vo vzdialenosti 15 cm, pričom rukoväť mal len prvý granát, ostatné granáty boli 
s rozbuškami. Celý nástražný systém sa odpaľoval pomocou dlhej šnúry.72

V prípade nedostatku obranných mín a iných výbušných nástrah sa mohli použiť výbušné 
hlavice ručného granátu s násadou vzor 24. V takýchto prípadoch sa na iniciáciu nálože po-
užíval tlakový zapaľovač vzor 35 (Druckzünder 35), ktorý sa skrutkoval namiesto rukoväte 

62 DENCKLER, Heinz. Die Handgranate 24 und das Handgranatenwerfen. Berlin : Heinz Denckler Verlag, 
1934, s. 5.
63 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 128.
64 DENCKLER, H. Die Handgranate 24 und das Handgranatenwerfen, c. d., s. 5.
65 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 70-71.
66 DENCKLER, H. Die Handgranate 24 und das Handgranatenwerfen, c. d., s. 5.
67 Stielhandgranate 24 mit Brenzunder 24. Waffentafel. Potsdam : Ludwig Voggenreiter Verlag Posdam, 
1941, s. 1.
68 Internetový zdroj, Bergflak: Die Pistolle 08 und ihre Handhabung: Stielhandgranate 24 und ihre Handhabung. 
https://www.bergflak.com/images/P08Stiel.pdf
69 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 132-133.
70 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 132.
71 Internetový zdroj, lexikon-der-wehrmacht.de: Handgranate. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/
handgranaten.htm
72 Internetový zdroj, Bergflak: DENCKLER, H. Die Handgranate 24 und das Handgranatenwerfen. https://www.
bergflak.com/images/HGR%2024.pdf
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so zapaľovačom BZ 24 a BZ 39. Rozptyl črepín bol 25 – 30 m a ich ničivý účinok do tejto 
vzdialenosti bol nízky. 73

Granát s násadkou vzor 24 sa skladoval po 15 ks v drevených prepravných debnách  poľ-
nej šedej (feldgrau, RAL 6006)  alebo tmavožltej farby (dunkelgrau, RAL 7021), prípad-
ne plechovej vzduchotesnej debne tmavosivej (dunkelgrau, RAL 7021) či tmavožltej far-
by (dunkelgelb, RAL 7028).74  V bočných priehradkách sa nachádzali rozbušky uložené 
v drevených puzdrách a zapaľovače v kartónových puzdrách. Obe puzdrá boli zabalené vo 
voskovanom papieri s informáciami o sérii, príslušnom vojenskom odbore. Pri rozbuškách 
bol navyše uvedený výrobca a dátum výroby.75

Podobne ako pri sovietskom  ručnom granáte vzor 33 Djakonova aj pri nemeckom granáte 
s násadkou vzor 24 boli prijaté zbierkové predmety až na výbušninu takmer kompletné, t. j. 
telo granátu s drevenenou rukoväťou alebo len telá, torzá granátov. Do zbierkového fondu 
boli prijaté aj samotné drevené rukoväte. Len na  jednom kuse granátu sa zachovala pôvod-
ná povrchová úprava kovových častí a na jednom len zlomky pôvodnej povrchovej úpravy. 
Na torzách tiel granátu bez drevených rukovätí sa pôvodná povrchová úprava nezachovala 
a ich povrch nesie znaky poškodenia spôsobené vplyvom prírodných poveternostných pod-
mienok, čo sa prejavilo zrnitosťou a prípadne prederavením pôvodného plechu tela granátu. 
Rukoväte granátov nesú stopy po používaní,  ich povrch je poškodený odermi, škrabancami 
a inými mechanickými poškodeniami, napriek tomu je ich stav zachovalý.

V dôsledku zjednodušovania konštrukcie ručných granátov s násadkou a urýchlenia výro-
by bol v roku 1943 do výzbroje nacistického Nemecka zavedený ručný granát vzor 43 (Stiel-
handgranate 43), ktorý bol používaný s časovým zapaľovačom vzor 39 (BEZ 39), pôvodne 
produkovaného pre nemecký útočný vajcovitý granát vzor 39, alebo novší typ zapaľovača 
vzor 40 (Brennzunder 40, BZ 40).76 Vzhľadovo bol granát podobný svojmu predchodcovi, 
ručnému granátu s násadkou vzor 24. Vzor 43  sa od svojho predchodcu odlišoval rukovä-
ťou, ktorou už neviedol kanál na zapaľovač a z tohto dôvodu už z nej zmizlo z jedného konca 
kovanie so závitom. Najväčšou zmenou bolo umiestnenie rozbušky č. 8 (Sprengkapsel Nr. 
8) a zapaľovača priamo vo výbušnej hlavici, čím sa  mohla hlavica použiť aj bez rukovä-
ti.77 Výbušná hlavica v tvare valca bola dlhá 65 mm, s priemerom 67 mm a vyplnená 165 g 
trinitrotoluénu (Füllpulver 02, FP02). Celková dĺžka granátu sa oproti jeho predchodcovi 
skrátila na 333 mm.78 Pri časovom zapaľovači BEZ 39 bolo použité oneskorenie výbuchu o 1 
s, najčastejšie používané oneskorenie o 4,5 s a oneskorenie o 7,5 s.79 Aj pri ručnom granáte 
vzor 43 sa používali zosilňovacie puzdrá v dvoch variantoch: jednoduchý plechový valec 
a predfragmentované puzdro (predfragmentácia bola v tvare štvorcov); aj samotné balenie 
granátov bolo rovnaké ako pri ručnom granáte s násadkou vzor 24.80

73 FLEISCHER, W. Deutsche Landmine und Zunder bis 1945: Kampfmittel und Militärausrüstung, c. d., s. 50.
74 Tamže.
75 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 133.
76 Internetový zdroj, Lexpev.nl: Stielhandgranate 43. https://www.lexpev.nl/fuzesandigniters/germany/index.
html: Stielhandgranate 43
77 Internetový zdroj, lexikon-der-wehrmacht.de: Handgranate. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/
handgranaten.htm
78 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika,  c. d., s. 72.
79  Internetový zdroj, Weaponland: Ручнаяграната Stielhandgranaten 43 http://weaponland.ru/board/ruchnaja_
granata_stielhandgranaten_43/14-1-0-94
80 Internetový zdroj, Lexpev.nl: Stielhandgranate 43. https://www.lexpev.nl/fuzesandigniters/germany/index.
html: Stielhandgranate 43.
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Prijatý zbierkový predmet je vo veľmi dobrom stave so zachovalým značením a pôvod-
ným povrchovým ošetrením. Súčasťou granátu je aj zosilňovacie puzdro čiernej farby na 
zvýšenie črepinového účinku a delaborovaný zapaľovač modrej farby.

Významnou súčasťou zbierky a svoje špecifické miesto má domáca československá  pro-
dukcia ručných granátov, ktorá je zastúpená dvomi typmi granátov.

Starším zástupcom medzivojnovej výroby je ostrý útočný granát vzor 34, ktorý bol za-
vedený do výzbroje československej armády v roku 1934. Granát je známy pod označe-
niami ostrý útočný granát vzor 34 (OUG vz. 34) alebo ostrý nárazový ručný granát vzor 
34 (ONRG-34). Na výrobe granátu v Československu sa podieľalo viacero firiem.81 S jeho 
výrobou sa neprestalo ani po rozpade Československa v roku 1939 a granát sa stal súčasťou 
výzbroje vojsk nacistického Nemecka.82

Ostrý útočný granát vzor 34 sa vyrábal s nárazovým zapaľovačom. Granát sa skladal zo 
štyroch  hlavných častí: z tela granátu, zo zapaľovača, náplne a poistiek. Telo granátu bolo 
vyrobené z lisovaného plechu valcovitého tvaru. Telo bolo tvorené horným a dolným pláš-
ťom, ktoré sa do seba skrutkovali. Proti uvoľneniu boli obe časti poistené zaisťovacím pe-
rom. V hornom plášti bola umiestnená opierka na zaistenie uzamykacej poistky. Súčasťou 
granátu bol nárazový, reakčný zapaľovač uvádzaný do činnosti pôsobením zotrvačných síl 
pri náraze na prekážku. Zapaľovač bol umiestnený vo vnútri granátu a skladal sa z ihlovej 
úderky, rozbuškovej úderky (kombinovanej rozbušky) a oporného mostíka. Trhavina bola 
z lisovaného trinitrotoluénu (TNT) uloženého vo vnútri dolného plášťa. Celková hmotnosť 
trhaviny bola 100 g. Granát bol dlhý 74 mm s priemerom 65 mm, vážil 340 g.83

Súčasťou granátu boli dve poistky: uzamykacia a vrhová. Uzamykacia poistka zabezpečo-
vala bezpečnú manipuláciu s granátom počas prepravy a pred jeho použitím, znemožňovala 
odvinutie pásky vrhovej poistky. Uzamykacia poistka pozostávala z vidlice, závlačky so 
strmeňom, nákružkom a krúžkom. Vidlica uzamykacej poistky prechádzala otvormi veka 
a oddeľovala ihlovú a rozbuškovú úderku od seba, čím sa zamedzilo nečakanému výbuchu. 
Uzamykacia poistka sa prichytávala drôtom k výčnelku zaisťovacej pružiny a konce drôtu 
sa zaplombovali. Granát sa odisťoval pootočením poistky o 90° a jej vytiahnutím z granátu, 
pričom došlo k pretrhnutiu plomby. Spätným otočením poistky sa granát mohol opäť zaistiť. 
Narušená plomba bola znamením, že sa s granátom manipulovalo.84

Vrhová poistka pozostávala zo zástrčky a mosadznej pásky, ktorá bola obmotaná okolo 
granátu. Vrhová poistka slúžila na zaistenie granátu po vytiahnutí dopravnej poistky, záro-
veň zaisťovala granát pred výbuchom pri náhodnom vypadnutí z ruky, prípadne pri kratšom 
hode alebo dopade granátu v tesnej blízkosti hádžuceho vojaka.85

Granát sa hádzal ľavou alebo pravou rukou ľubovoľným spôsobom. Okamžite po hodení 
granátu sa začala odvíjať mosadzná páska vrhovej poistky. Hmotnosť mosadznej pásky 
a odpor vzduchu pôsobiaceho na túto pásku spôsobila vytiahnutie zástrčky vrhovej poistky 
a jeho úplnému odistenie. Pri dopade na zem, resp. prekážku, došlo k stlačeniu pružiny 
medzi ihlovou a rozbuškovou úderkou a následnému vznieteniu trhaviny TNT. Ak sa páska 
počas letu neodvinula, nedošlo k vytiahnutiu zástrčky z tela granátu, tak granát nevybuchol. 

81 Internetový zdroj, Neopyro: Nárazový ostrý útočný granát vz. 34. https://www.neopyro.cz/muzeum- 
zbrojovka-jablunka/od-zalozeni-do-mnichovske-zrady-1936-9-1938/#: 1. Jablůnka – Od založení do 
Mnichovské zrady (1936-9/1938
82 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 135.
83 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 22-23.
84 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 22.
85 Tamže.
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V týchto prípadoch došlo k umŕtveniu granátu.86 Na uvoľnenie mosadznej pásky vrhovej 
poistky bolo nutné hodiť granát na vzdialenosť 12 m. Pri použití granátu na kratšie vzdiale-
nosti sa časť pásky musela pred hodením na cieľ odmotať.87

Granáty sa prepravovali v drevených prepravných debničkách po 25 kusov. Na zatvára-
com veku bolo červenou farbou nanesené označenie cez šablónu, ktoré informovalo perso-
nál o druhu munície, výrobcovi, počte kusov munície, použitej trhaviny a pod. Po naplnení 
trhavinou a skompletizovaní granátu zaplatila československá armáda za jeden granát 50 
Kč. Jedna debnička s 25 ks granátov tak armádu stála 1 250 Kč.88

Povrch tela granátu sa ošetroval čiernou farbou, pričom na veku bolo červenou farbou 
vyhotovené šablónované označenie informujúce o použitej trhavine, výrobnej sérii, rok vý-
roby spolu so značkou výrobcu.

Ostré útočné granáty vzor 34, prijaté do zbierkového fondu Múzejného oddelenia,  majú  
takmer na všetkých zbierkových predmetoch buď čiastočne alebo úplne zachovanú pôvod-
nú povrchovú úpravu čiernej farby a na niektorých aj čitateľnú pôvodnú šablónu s informá-
ciami o granáte. Len na niektorých kusoch sú viditeľné hmatateľné stopy po pôsobení po-
veternostných vplyvov, ktoré spôsobili zrnitosť povrchu. Takmer na všetkých zbierkových 
predmetoch je zachovaná pôvodná patina pásky vrhovej poistky. Povrch väčšiny predmetov 
je poškodený len odermi a škrabancami, prípadne delaboračným vývrtom na tele granátu.

Druhým zástupcom z československej produkcie granátov je cvičný ručný granát 5 (RG-
Cv-5), ktorý  bol zavedený ako výcviková pomôcka k výcviku príslušníkov československej 
armády v hádzaní ručného granátu 4 (RG-4). Granát mal identickú dopravnú a vrhovú po-
istku ako  ručný granát 4, aj preto mohol byť granát hádzaný na cieľ akýmkoľvek spôsobom 
a z akejkoľvek pozície. Pre výučbu sa do granátu vložila dymová vložka. Granát sa po pou-
žití mohol znovu poskladať a pripraviť na ďalšiu výučbu. Pri poškodení niektorej z častí sa 
ľahko zostavil nový granát z dvoch nepoužiteľných granátov.89

RG-Cv-5 sa skladal z plášťa, veka, dymovej úderky (v niektorých zdrojoch uvádzané aj ako 
rozbušková úderka, presné je označiť ako dymová, keďže slúžila na dymovú vložku), oporné-
ho mostíka, pružiny, ihlovej úderky, vrhovej poistky, dopravnej poistky a dymovej vložky.90 
Povrch granátu bol ošetrený čiernou farbou. Plášť bol valcovitého tvaru a veko sa k nemu 
skrutkovalo. Na veku je kruhový výrez s priemerom 15 mm, ktorý slúžil na únik dymu.91

Granát je vysoký 85 mm s priemerom 53 mm a celkovou hmotnosťou 320 g. Hmotnosť 
dymovej vložky bola 2,7 g.92

Pred použitím sa odskrutkovalo veko, vybrala sa dymová úderka, do ktorej sa zdola vlo-
žila dymová vložka. Takto pripravená dymová úderka sa vložila späť do plášťa granátu, aby 
rozbuška dymovej vložky smerovala proti ihle. Následne sa k plášťu skrutkovalo veko. Po 
hodení  došlo k zápalu a úniku dymu k znázorneniu činnosti a miesta dopadu.93

86 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 22.
87 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 194, c. d., s. 136.
88 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 135.
89 Internetový zdroj, Strelecká revue: Cvičný granát RG-Cv 5. In Strelecká revue 9/2008, Online: https://www.
strelci.com/?p=326
90 Tamže.
91 UČEBNÉ TEXTY na získanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami v zmysle vyhlášky MH 
SR č.78/1993 Z. z., Vojenský útvar 5728: Centrum testovania munície Nováky ZZZT5- 225-3-2/2011-CTM, 
2011, c. d.,  66 s. 
92 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 26.
93 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 26-27.
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RG-Cv-5 boli získané od organizácie Zväzarm Rožňava a pyrotechnika Jána Kosťa.   
Keďže ide povojnovú výrobu, pravdepodobne neboli vystavené poveternostným podmien-
kam a z tohoto dôvodu ich stav je veľmi dobrý. Na pár oderov, škrabancov majú zachovanú 
pôvodnú povrchovú úpravu, ojedinele sa vyskytuje aj mechanické poškodenie.

V zbierkach sú prijaté 3 granáty, ktoré pri prijatí boli identifikované ako rumunské. Z na-
dobúdacích dokumentov nie sú známe nálezové okolnosti, len pri jednom z granátov je 
uvedená lokalita náleziska stredného Slovenska bez bližšej konkretizácie. Z doterajšieho 
výskumu môžeme vyhodnotiť, že prijatými granátmi je 1 kus poľského ručného útočného 
granátu vzor 33 a 1 kus ručného útočného granátu vzor MAN 1939 (pomenovanie použí-
vané rumunskou armádou). Tieto granáty sa vyrábali v Poľsku na základe zakúpenej licen-
cie francúzskych granátov.94 V poľskej armáde boli zavedené ako granáty útočné vzor 23 
(granat zaczepny wz. 23), resp. jeho modernizovaná verzia granát útočný vzor 33 (granat 
zaczepny wz. 33). Podľa použitého zapaľovača vzor 31 boli do múzejných zbierok prijaté 
s určitosťou 2 granáty vychádzajúce z poľského ručného útočného granátu vzor 33.

V roku 1923 bol do poľskej armády zavedený  ručný granát útočný vzor 23, ktorý sa 
používal so zapaľovačmi typu vzor A.C. 23, A.C. 24, A.C. 25,95 vzor GR39 a vzor GR31.96

Pre granát útočný vzor 33 sa používal len zapaľovač vzor GR31. Vzhľadovo boli oba 
poľské útočné granáty vzor 23 a vzor 33 rovnaké, jediná odlišnosť bola v priemere závitu 
skrutkovania zapaľovača. Priemer závitu vzoru 23 bol 15 mm, zatiaľ čo pri novšom mo-
deli to bolo 16 mm. Príčinou zmeny priemeru bolo zavedenie hliníkového puzdra v mieste 
skrutkovania, ktorým sa vylepšili tesniace vlastnosti závitu a zabránilo sa tak prenikaniu 
vlhkosti do vnútorných častí granátu. Zároveň pri skrutkovaní zapaľovača sa zabránilo vy-
sypaniu časti trhaviny.97

Útočný granát vzor 33, v rumunskej armáde zavedený pod označením MAN 1939, bol ovál-
neho tvaru a skladal sa z 2 častí vyrobených z tenkého plechu. Vnútro granátu bolo vyplnené 
TNT. Celková hmotnosť granátu bola 360 g, z čoho 150 g bola hmotnosť trhaviny, 50 g ple-
chový plášť a 137 g vážil zapaľovač vzor 31.98 Hlavný ničivý účinok spôsobovala tlaková vlna 
do vzdialenosti 3 – 6 m, vzniknuté črepiny mali dosah 20 m, ale len so zraňujúcim účinkom.99 
Granát so zapaľovačom bol dlhý 105 mm, bez zapaľovača 85 mm a s priemerom 60 mm.100

Ako sme už spomenuli vyššie, pri útočnom granáte vzor 33 sa používal zapaľovač vzor 
GR31, ktorý sa zaraďuje do skupiny časových zapaľovačov. Súčasťou zapaľovača bola pre-
pravná poistka, ktorá držala vrhovú páku. Po vytiahnutí očka prepravnej poistky a jej odho-
dení vyletela vrhová páka smerom nahor, čím došlo k vymršteniu poistnej tyčky vo vnútri 
zapaľovača. Následne sa uvoľnila dvojitá nárazová ihla, ktorá  oboma hrotmi  pri pohybe 
nahor narazila zážihové lôžko (roznetnú kapsulu). Vzniknutý plameň zapálil stĺpec čierneho 
prachu, od ktorého došlo k iniciácii rozbušky a trhaviny v granáte.

Ručné útočné granáty vzory 23 a vzor 33 spolu so zapaľovačom sa dobre predávali i vy-
vážali z Poľska do viacerých krajín sveta, napr. Rumunska, Argentíny, Francúzska, Grécka 

94  BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 135.
95 KULA, Wiktor. Granaty reczne i karabinowe z barwnemi tablicami. Torun : Promorska drukarnia rolnicza  
S.A., 1926, s. 11-12.
96 Internetový zdroj: dobroni.pl: Pathe: Granat zaczepny. https://dobroni.pl/artykul/granat-zaczepny/566036
97 Tamže.
98 Internetový zdroj: dobroni.pl: Pathe: Granat zaczepny. https://dobroni.pl/artykul/granat-zaczepny/566036, 
7.2.2013
99 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 161.
100 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., s. 215.
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a iných.101  V roku 1935 bola Francúzskom zakúpená licencia na výrobu poľského zapa-
ľovača vzor GR31 a zaradená do francúzskej výzbroje pod označením bouchonallumeur 
Mle 1935. Množstvo týchto zapaľovačov bolo vyvezených spolu s oboma typmi útočných 
granátov do Rumunska. V rokoch 1937 – 1939 bola v Rumunsku vybudovaná licenčná to-
váreň (Combinatulchimic Victoria – Chemická továreň Victoria) na zapaľovač vzor GR31. 
V tejto továrni pokračovala výroba zapaľovača aj počas 2. svetovej vojny. Zapaľovače z ru-
munskej Chemickej továrne Victoria mali značku továrne „V“. Veľmi obľúbeným sa zapa-
ľovač stal v Španielsku počas občianskej vojny, kde bol vyvezený najmä s ručným útočným 
granátom vzor 23. Španieli skopírovali zapaľovač a vyrábali vlastnú verziu vedenú pod 
označením B-3.102

Z týchto 3 kusov ručných granátov môžeme v jednom prípade polemizovať, či je to sku-
točne rumunský ručný granát, pretože z celého tela ostal zachovaný len kúsok plechu so 
spojovacím nitom, pri ostatných dvoch kusoch boli predmetné ručné granáty identifikované 
na základe značenia časového zapaľovača. Na jednom granáte je pôvodný poľský zapaľovač 
so značením WZ.GR.31 a na druhom granáte je v Rumunsku v továrni Combinatulchimic 
Victoria licenčne vyrábaný zapaľovač so značkou továrne „V“ na tele zapaľovača. Oba gra-
náty nesú znaky poškodenia a pôvodnej povrchovej úpravy a tmavej až čiernej farby. Keďže 
nie sú známe nálezové okolnosti týchto zbierkových predmetov, nie je možné rozhodne určiť 
príčinu znehodnotenia pôvodnej povrchovej úpravy. Napriek tomu ich stav je veľmi dob-
rý a samotné značenie na tele zapaľovača uľahčuje identifikáciu a datovanie konkrétnych 
zbierkových predmetov do obdobia 2. svetovej vojny.

Z maďarskej produkcie sú zastúpené 2 granáty od maďarského konštruktéra Zoltána 
Vécseya a 1 granát ručný vzor 31 (31 M. kézigránát Wesiczky). Z konštrukčných návrhov  
Z. Vécseya sa v zbierke nachádzajú granát ručný útočný vzor 36 Vécsey (36 M. kézigránát 
Vécsey) a granát útočný ručný vzor 42 (42 M. kézigránát Vécsey).

Modelovo najstarším granátom maďarskej produkcie v zbierkach múzea je ručný granát 
vzor 31 (31 M. kézigránát Wesiczky). Podľa dostupných informácií sa granát používal od 
roku 1931 do konca 2. svetovej vojny. Zavedením granátu sa mali nahradiť zastarané ručné 
granáty. Zavedením granátu ručného vzor 31 Wesiczky sa však všetky problémy  neodstrá-
nili. Preto sa v krátkom časovom horizonte hľadalo nové riešenie v oblasti ručných graná-
tov používaných maďarskou armádou a zavádzaním novších typov. Popri ostrom ručnom 
granáte sa vyrábali cvičná a školská verzia granátu, ktoré boli rozlíšené od ostrého granátu 
farebne: modrou bol označený cvičný granát, žltou zase školský. Ostrý granát sa vyrábal 
v dvoch variantoch, kratší a dlhší. Kratší variant bol dlhý 82 mm a dlhší 90 mm.103 Granát 
sa od roku 1932 vyrábal a testoval aj vo švajčiarskej licencii pod označením OHG 32, ale 
oficiálne nebol nikdy prijatý do švajčiarskej armády.104

Granát je v tvare valca s priemerom 51 mm. V hornej časti bolo telo granátu zúžené pre 
skrutkovanie nárazového zapaľovača. Granát mal prepravnú poistku, nosnú poistku a vrho-
vú poistku. K výbuchu dochádzalo po náraze úderníkovej ihly na lôžko rozbušky hneď po 
náraze na prekážku. Telo granátu bolo vyrobené z tenkého plechu s hrúbkou 1 mm. Telo 
bolo vyplnené 115 g trhaviny. Ničivý účinok mal dosah 10 m od miesta výbuchu. Granát sa  
 

101 Internetový zdroj, dobroni.pl: Pathe: Granat zaczepny. https://dobroni.pl/artykul/granat-zaczepny/566036
102 Internetový zdroj, FRANCZYK, Grzegorz. Polskie granaty 1919 – 1939. (PDF) https://docplayer. 
pl/13552992-Grzegorz-franczyk-polskie-granaty-1919-1939.html
103 Internetový zdroj, Militiahungarorum: A  31 M. (Wesiczky) kézigránát. http://militiahungarorum. 
roncskutatas.com/1920_f_k_ga_k_1.html
104 Internetový zdroj, Lexpev.nl: OHG 32. http://www.lexpev.nl/grenades/europe/switzerland/ohg32.html
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musel vrhať priečnou rotáciou, aby došlo k správnemu fungovaniu úderníkového mechaniz-
mu a zapáleniu rozbušky.105

Granát ručný vzor 31 (31 M. kézigránát Wesiczky) prijatý do zbierkového fondu Mú-
zejného oddelenia Svidník VHM bol v minulosti upravený na bežný zapaľovač určený na 
pripaľovanie cigariet a pod. Z tohto dôvodu nie je kompletný,  čo sa týka nevýbušných častí 
granátu,  a v mieste poistiek a zapaľovača bol namontovaný mechanizmus na zapálenie pla-
meňa. Taktiež sa na zbierkovom predmete nezachovala pôvodná povrchová úprava. Povrch 
je poškodený vplyvom poveternostných podmienok, najmä vlhkosti, ktorá zanechala stopy 
po korózii. Tieto stopy sa prejavili zrnitosťou povrchu.

V 20. rokoch 20. stor. boli súčasťou výzbroje maďarskej armády granáty z 1. svetovej 
vojny, prípadne ich modernizované verzie. Z tohto dôvodu a nedostatočných vlastností po-
užívaných ručných granátov prišiel už spomínaný Zoltán Vécsey v roku 1936 s novou kon-
štrukciou útočného granátu vzor 36 (36 M. Vécsey kézigránát), ktorý využíval na iniciáciu 
trhaviny nárazový zapaľovač. Granát bol zavedený do  výzbroje v roku 1938. Nárazový 
zapaľovač poskytoval výhodu výbuchu hneď po dopade na cieľ. Nepriateľ nemal šancu zod-
vihnúť granát a hodiť ho späť. Nevýhodou zapaľovača bola jeho nepoužiteľnosť v lese, proti 
obrnenej technike  a podobných bojových situáciách. Licencia na výrobu granátu bola pre-
daná Švajčiarsku a granát sa označoval ako granát ručný útočný vzor 1940 (Offensiv-Han-
dgranate 1940, O.H-G. 40). Niektoré zdroje uvádzajú, že granát bol distribuovaný fínskej 
armáde počas Zimnej vojny proti ZSSR. Granát sa využíval do konca 2. svetovej vojny.106

Maďarský útočný granát vzor 36 bol valcovitého  tvaru, ktorý pozostáva z vonkajšieho 
plášťa tvoreného z dvoch polovíc, ktoré sa skrutkovali. Granát bol dlhý 88 mm s priemerom 
52 mm. Vo vnútri vonkajšieho plášťa  bolo umiestnené vnútorné puzdro s trhavinou a nára-
zovým zapaľovačom. Vnútorné puzdro tiež tvoria dve polovice, ktoré sa skrutkovali, v hornej 
časti bolo otvorené a v dolnej bol otvor pre kapsulu detonátora. Do vnútorného puzdra sa 
vkladalo menšie puzdro s prídavnou náložou a úderníkovým mechanizmom. Mechanizmus 
úderníka sa skladal z pohyblivej ihly odklonenej pomocou pružiny na stranu od kapsuly. 
Granát pred použitím bol istený prepravnou a vrhovou poistkou.107 Prepravná poistka bola 
vyrobená z drôtu vytvarovaného do písmena „U“ a z koženého pásu, ktorým sa prepravná 
poistka odstraňovala. V hornej časti vonkajšieho plášťa bolo kruhové  vrúbkovanie dôležité 
pre uchopenie ukazovákom, neskôr sa objavuje tvar v podobe písmena „U“ s vrúbkovaním.108

Pre správny účinok si granát vyžadoval správnu manipuláciu a spôsob vrhu.  Veľmi dôle-
žité bolo hodiť granát s priečnou rotáciou, ktorá mala vplyv na nárazový zapaľovač. Práve 
táto nutnosť spôsobovala problémy pri použití vo vyššie spomenutých bojových situáciách. 
Zložitosť manipulácie hodenia viedla maďarské velenie k vytvoreniu dvoch cvičných verzií. 
Variant označený 3 modrými pruhmi obsahoval funkčný zapaľovač a namiesto trhaviny 
bol vyplnený neškodnou náplňou rovnakej hmotnosti. Variant označený 3 žltými pruhmi 
slúžil na nácvik hádzania na cieľ a bol vyplnený dreveným valcom vycentrovaným v strede 
olovom. Ostrý granát bol označený 3 červenými pruhmi. Rovnaké farebné označenia mali 
aj prepravné debničky na 50 ks granátov.109

105 Internetový zdroj, Militiahungarorum: A  31 M. (Wesiczky) kézigránát. http://militiahungarorum. 
roncskutatas.com/1920_f_k_ga_k_1.html
106 Internetový zdroj, Archive: A  36 M. Vécsey kézigránát. https://web.archive.org/web/20170410234831/
http://militiahungarorum.roncskutatas.hu/1920_f_k_ga_k_6.html
107 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 152.
108 Internetový zdroj, Archive: A  36 M. Vécsey kézigránát. https://web.archive.org/web/20170410234831/
http://militiahungarorum.roncskutatas.hu/1920_f_k_ga_k_6.html
109 Tamže.
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Na zbierkových predmetoch je zachovaná čiastočne pôvodná povrchová úprava, s pozo-
statkami pruhov červenej farby, na povrchu granátov sú rôzne poškodenia, ktoré vznikli 
pôsobením vlhkosti, mechanickým poškodením, ako napr. rôzne škrabance a odery. Na 
niektorých kusoch je zachovaná prepravná poistka spolu s koženým pásom, ktorý slúžil na 
jej odstránenie.

Nedostatky maďarského ručného útočného granátu vzor 36 boli príčinou pre vznik no-
vého typu granátu útočného vzor 42 (42 M Vécsey kézigránát), ktorý sa vyrábal s časovým 
zapaľovačom. Nový typ pozostával z výbušnej hlavice  a drevenej rukoväti. Významnou 
novinkou bolo použitie časového zapaľovača, vďaka ktorému mohol byť použitý v zales-
nenom teréne, na obrnené transportéry a v bojoch v mestskom prostredí. Útočný granát 
vzor 42 bol schválený do výzbroje maďarskej armády v roku 1943 a hromadne sa dodával 
od roku 1944. Granát sa vyrábal aj po ukončení 2. svetovej vojny a v roku 1948 sa dočkal 
modernizácie, ktorý bol prijatý ako granát ručný vzor 48 (48 M. kézigránátnak),  prípadne 
značený ako 42/48.110

Farebné označenie výbušnej hlavice granátov bolo rovnaké ako pri ručnom útočnom gra-
náte vzor 36 : 3 červené pruhy označovali ostrý variant, 3 modré pruhy cvičný variant 
s obsahom neškodnej výplne, 3 žlté pruhy školský variant vyplnený dreveným valcom na 
nácvik hádzania na cieľ.111

Celková dĺžka granátu je 222 mm a váha 344 g. Granát bol plnený TNT (trytolom), k ini-
ciácii dochádzalo pomocou časového zapaľovača 34/AM s oneskoreným zápalom o 3,5 – 4,5 
s. Ničivý účinok sa šíril do vzdialenosti 5 – 10 m.112 Granát fungoval na princípe odstredivej 
sily vzniknutej pri vrhu.113

Výbušná hlavica bola vyrobená z tenkého plechu valcovitého tvaru s  najmenším 
priemerom 48 mm. V hornej časti sa nachádzal vonkajší závit a v dolnej vnútorný. Oba 
závity slúžili na skrutkovanie viacerých hlavíc, čím sa zvýšil ničivý účinok. V hlavici 
bola uložená rozbuška s hmotnosťou 2 g a 120 g trhaviny. Po vložení rozbušky sa k hlavici 
skrutkovala drevená rukoväť, ktorou bola vedená kovová rúra s úderníkovým mechanizmom. 
Mechanizmus úderníka sa napínal 2 pružinami k plechovému dnu rukoväte. Úderníková 
ihla bola okrem pružín blokovaná aj prepravnou poistkou. Textilný pásik prepravnej 
poistky bol navinutý na rukoväti a uzavretý kovovým zámkom prechádzajúcim cez koniec 
poistného kolíka.114

Po vytiahnutí prepravnej poistky sa granát musel hodiť s rotáciou, aby došlo odstredivou 
silou k stlačeniu pružín a uvoľneniu úderníkovej ihly. Po dopade a skončení odstredivej sily 
úderníková ihla narazila na rozbušku a iniciovala časový zapaľovač a následne trhavinu.115

Granáty sa prepravovali po 30 kusoch v drevenej debni. Pri granátoch bolo pribalených 
30 ks zapaľovačov v 3 hermeticky uzavretých papierových škatuľkách. Prepravná debna 
vážila 12,5 kg.116

110 Internetový zdroj, militiahungarorum: A 42 M. Vécsey kézigránát. http://militiahungarorum.roncskutatas.
com/1920_f_k_ga_k_2.html
111  BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 150.
112 Internetový zdroj, militiahungarorum: A 42 M. Vécsey kézigránát. http://militiahungarorum.roncskutatas.
com/1920_f_k_ga_k_2.html
113 BENEŠ, Z., Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 150.
114 Internetový zdroj, militiahungarorum: A 42 M. Vécsey kézigránát. http://militiahungarorum.roncskutatas.
com/1920_f_k_ga_k_2.html
115 BENEŠ, Z. Sovětské granáty 1920 – 1945, c. d., s. 150.
116 Internetový zdroj, militiahungarorum: A 42 M. Vécsey kézigránát. http://militiahungarorum.roncskutatas.
com/1920_f_k_ga_k_2.html
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Stav prijatých zbierkových predmetov je veľmi dobrý, hoci 2 kusy sú len plechové telá gra-
nátov bez drevenej rukoväte so zapaľovačom. Na 2 kusoch je zachovaná čiastočná pôvodná 
povrchová úprava s pozostatkami červených pásov, ktoré indikujú, že ide o torzá ostrých va-
riantov ručného útočného granátu vzor 42. Na jednom granáte sa dochoval pôvodný textilný 
pásik prepravnej poistky, a samotná drevená rukoväť je vo veľmi dobrom stave.

Poslednými zástupcami ručných  granátov sú 2 partizánske granáty. Partizánske oddiely 
organizovali svoju činnosť v tyle nepriateľa. Z tohto dôvodu využívali ukoristenú výzbroj ne-
priateľa a v mnohých prípadoch sa museli spoľahnúť na svoju vynaliezavosť. To platí aj v prí-
pade spomenutých zbierkových predmetov, ktoré boli prijaté ako partizánske granáty. Oba 
granáty sú vzhľadovo rovnaké. Oba granáty sú vyrobené z kovovej trubice. Ku koncom majú 
oba privarené dno a z druhej strany je priskrutkovaná 6-uholníková matica. Do matice je 
skrutkovaná tvarovaná matica, ktorej vrchol tvorí kockový výčnelok. Kockovým výčnelkom 
vedie pozdĺžne kruhový otvor. Na oboch 6-uholníkových maticiach je zachované značenie 

„+ GF +“. Oba predmety majú na sebe priečne zárezy vedené v približne rovnakej vzdiale-
nosti. Jeden granát bol prijatý ako dar od Základnej deväťročnej školy v obci Cernina (okres 
Svidník)117, druhý vlastnou výskumnou činnosťou bol získaný od niekdajšieho zamestnanca 
múzea Jána Kostíka z Nižnej Pisanej118. Dokumentácia vedená k predmetom, žiaľ,  neuvádza 
bližšie informácie k nálezovým okolnostiam,  či boli granáty nájdené v priestore bojových 
pozícií (zákopov, bunkrov) vytvorených počas KDO alebo boli nájdené pri členoch partizán-
skeho hnutia, alebo im pomáhajúcim občanom. Lokalita náleziska je uvádzaná v priestore 
Duklianskeho bojiska, pri jednom z predmetov je koncipovaná na územie celého východné-
ho Slovenska. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je okolo predmetov množstvo otázok, 
ktoré sú cieľom ďalšieho výskumu.

Zbierku č. IX – Strelivo a náloživo dopĺňajú puškové granáty z obdobia 2. svetovej vojny, 
ktoré sú, žiaľ, zastúpené v menšom počte a aj to len v dvoch rôznych typoch puškových 
granátov nemeckej produkcie.

Puškové granáty a systémy, tzv. granátomety, ktorými boli odpaľované, sa prvýkrát obja-
vili počas 1. svetovej vojny. Príčinou ich vzniku bola obmedzená vzdialenosť použitia, ktorá 
bola výrazne limitovaná fyzickými možnosťami jednotlivca. Najmä pri útočení bola vzdia-
lenosť použitia ručných granátov znížená z dôvodu ich vrhania na cieľ z pokľaku, prípadne 
z ležiacej polohy. Z týchto dôvodov sa hľadali riešenia vedúce k zvýšeniu vzdialenosti pou-
žitia ručných granátov. Jednou z možností bolo využitie násad alebo vrhacích, resp. vystre-
ľovacích systémov, granátometov. V priebehu 1. svetovej vojny a medzivojnového obdobia 
sa objavilo viacero vydarených a menej vydarených riešení. Medzi prvými jednoduchými 
riešeniami boli ručné granáty osadené na krátkej tyči, ktorá sa nasúvala do hlavne pušky 
a následne sa vystrelil ručný granát na cieľ. Nevýhodou bolo, že dochádzalo k vysokému 
opotrebeniu hlavne pušky, a samotná tyč sa mohla pri nasúvaní alebo výstrele ohnúť, čím 
došlo k poškodeniu pušky a poraneniu obsluhy pri výstrele.119

Druhým možným riešením bolo inštalovať odpaľovací systém s upravenými granátmi 
na hlaveň pušky, známy ako granátomet. V priebehu medzivojnového obdobia sa objavilo 
viacero variantov granátometov. Postupne sa zdokonaľovali aj počas 2. svetovej vojny. 120

117 Darovacia listina od ZDŠ Cernina Dukelskému múzeu zo dňa 10. 8. 1978.
118 Dokumentačná listina č. 21/94 z 4. 2. 1994.
119 Internetový zdroj, CIDLINSKÝ, Karel. Kam ani atlét nedohodí: Puškové granáty během druhé světové  
války (1). https://www.stoplusjednicka.cz/kam-ani-atlet-nedohodi-puskove-granaty-behem-druhe-sveto-
ve-valky-1
120 Internetový zdroj, CIDLINSKÝ, Karel. Kam ani atlét nedohodí: Puškové granáty během druhé světové  
války (1). https://www.stoplusjednicka.cz/kam-ani-atlet-nedohodi-puskove-granaty-behem-druhe-svetove-
valky-1
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Z nemeckých puškových granátov sú zastúpené v múzejnej zbierke nemecký puškový 
granát trhavý vzor 30 (Gewehr-Sprenggranate 30, Gr.Sprgr.30) a puškový protipancierový 
granát vzor 40 veľký (Gewehr-Panzergranate 40, Gr. Pzgr. 40). Oba typy puškových graná-
tov boli navrhnuté pre nemecký granátomet vzor 42 (Gewehrgranatgerät 42, známy aj pod 
názvom Schiessbecher) určený pre takmer všetky typy nemeckých pušiek 7,92 mm Mauser 
98k, okrem dvoch typov karabíny 7,92-mm Mauser 98a a 7,92-mm pušky Mauser 98/40.121 
Nemecký granátomet vzor 42 bol zavedený do výzbroje v roku 1942 a nasadzoval sa na 
hlaveň pušky. Ku granátometu sa pripájali aj mieridlá. Početnejšie zastúpeným z už spome-
nutej dvojice typov je puškový granát trhavý vzor 30 (Gewehr-Sprenggranate 30, Gw.SprGr. 
30), ktorý bol kalibru 30 mm. Vyrábal sa a používal počas 2. svetovej vojny proti živej sile 
nepriateľa. Samotný puškový granát bol dlhý 140 mm122, bol valcovitého tvaru a skladal sa 
z 3 základných častí: hlavového zapaľovača, kovového valcovitého tela plneného pentritom, 
dnového skrutkového tubusu s oneskorovačom autodeštrukcie a šnúrkou od trecieho zapa-
ľovača. Súčasťou granátu boli  dva typy zapaľovačov, hlavového nárazového zapaľovača AZ 
5071 a časového trecieho zapaľovača, ktorý sa nachádzal pri dnovej časti puškového graná-
tu. Oba sa skrutkovali k valcovitému telu s trhavinou pentritom123. Valcovité telo sa natieralo 
žltou farbou, aby bolo chránene pred vplyvom korózie a súčasne slúžilo na rozlíšenie gra-
nátu. Celková hmotnosť granátu bola 255 g, z čoho 30 g bola hmotnosť použitého pentritu. 
Nárazový zapaľovač inicioval výbuch trhaviny pri vystreľovaní granátu z pušky. Granát 
sa vystreľoval z granátometu pomocou priloženého špeciálneho náboja124, ktorý mal buď 
drevenú strelu, alebo bol bez strely, tzv. slepý náboj. 125 Náboj bez strely vystrelil puškový 
granát pomocou vzniknutých plynov pri výstrele, vzniknuté plyny prenikli priešľahovými 
otvormi na dne granátu a spustili proces výstrelu i výbuchu. V prípade zlyhania nárazového 
zapaľovača AZ 5071 bol granát vybavený autodeštrukčným mechanizmom, ktorý spúšťal 
časový trecí zapaľovač.126 Časový trecí zapaľovač umožňoval použitie granátu ako ručného, 
vrhajúci uchopil puškový granát do pravej ruky, ľavou rukou odskrutkoval dno granátu, kto-
ré bolo spojené šnúrkou s trecím časovým zapaľovačom. Potiahnutím šnúrky sa zapálil trecí 
časový zapaľovač s oneskorením 4,5 s, následne sa granát hodil na cieľ.127 Telo granátu sa 
vyrábalo z kovových materiálov. Zapaľovače sa spočiatku vyrábali z kovových materiálov, 
neskôr sa vyrábali z lacnejšieho a  dostupnejšieho bakelitu, hnedej až hnedo-červenkastej 
farby. Telo nárazového zapaľovača sa stále vyrábalo z kovových materiálov, ale pohyblivý 
uzáver bol vyrobený z bakelitu. Medzi granátmi sa nachádzajú 2 exempláre, ktoré nesú zna-
ky propagačných ručných granátov. Prvý má kovový dnový tubus, ktorý pripomína tubus 
propagačných puškových granátov a pri druhom je telo samotného granátu dlhšie ako pri 
ostrom puškovom granáte, čo by opäť nasvedčovalo, že aj v tomto prípade sa pravdepodob-
ne jedná o propagačný puškový granát.

Všetky trhavé puškové granáty vzor 30 boli pred prijatím do zbierkového fondu vystave-
né poveternostným vplyvom a vlhkosti, z čoho vyplýva ich stav a hlavne vzhľad. Povrch 
zbierkových predmetov si nezachoval pôvodnú úpravu a je zrnitý, so silnými stopami po 

121  Panzernahkampf. Waffen. Teil 3:  Gewehrgranatgerät. Bildheft 149c. Berlin, 1944, s. 7.
122 PRCHAL, J. Ruční a puškové granáty. Rukověť pyrotechnika, c. d., 86 s.
123 Tamže.
124 Panzernahkampf. Waffen. Teil 3:  Gewehrgranatgerät, c. d., s. 9.
125 Internetový zdroj, Pedy.estranky: K98. https://pedy.estranky.cz/clanky/nemecke-zbrane/k-98.html
126 Internetový zdroj, World  War  II  Catalog  of  Enemy  Ordnance  Materiel  (PDF), str. 318, http://
papperlessarchives.com
127 Tamže.
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korózii. Na predmetoch  sa sporadicky nachádzajú, ak sú ich súčasťou bakelitové nárazové 
zapaľovače a bakelitové skrutky dnového tubusu.

Zatiaľ čo nemecký puškový granát trhavý vzor 30 (Gewehr-Sprenggranate 30, Gr.Spr-
gr.30) sa používal proti živej sile nepriateľa, tak puškový protipancierový granát vzor 40 

– veľký (Gewehr-Panzergranate 40, Gr. Pzgr. 40) bol určený najmä proti opancierovaným 
a opevneným cieľom. Spôsob odpaľovania bol identický ako pri protipechotných puškových 
granátoch. K zničeniu cieľu dochádzalo pomocou kumulatívneho účinku. Granát bol dlhý 
178 mm s priemerom v najširšom mieste 45 mm. Celková hmotnosť bola 383 g, z čoho 128 
g bola hmotnosť trinitoltoluénu  (TNT).128

Granát dokázal preraziť pancier hrubý 80 mm pod uhlom dopadu od 60° a 40 mm pancier 
pod uhlom dopadu od 30°.129 Účinný dostrel pri stacionárnych cieľoch sa udával okolo 100 
m a pri pohyblivých 75 m.130 Na obrnené vozidlá sa strieľalo plochou dráhou letu a na opev-
nené ciele strmhlavou dráhou letu. Granát pozostával z dvoch základných častí: z kovového 
tela granátu s výbušninou a valcovitého tubusu so zapaľovačom. V tubuse sa nachádzali: 
dnový zapaľovač s prepravnou poistkou a poistka nárazového zapaľovača. K puškovému 
protitankovému granátu vzor 40 (veľkému) sa pribaľoval špeciálny náboj na odpaľovanie 
s drevenou strelou, ktorá sa vizuálne odlišovala od ostrých striel puškových nábojov svojou 
dĺžkou (bola výrazne kratšia) a čiernym zafarbením. Puškový protipancierový granát vzor 
40 (veľký) bol pri balení zamotaný papierovým pásom spolu so špeciálnym nábojom s dre-
venou strelou a zabalený do čiernej lepenky. Prepravovali sa po 20 kusoch v prepravných 
debnách určených pre puškové protipancierové granáty.131

Prijaté protitankové puškové granáty vzor 40 (veľké) skorodovaný povrch.
Zbierka ručných a puškových granátov síce nie je bohatá, čo sa týka rôznorodosti, napriek 

tomu sa v nej nachádzajú zaujímavé predmety.  Aj vďaka týmto výnimočným zbierkovým 
predmetom si môžeme vytvoriť bližšiu predstavu a v súvislosti s výskumom  jednotlivých 
bojových operácií  vytvoriť lepší obraz o reálnej bojovej činnosti príslušníkov armád, ktoré 
sa na konflikte v rokoch 1939 – 1945  zúčastnili. V súčasnosti sa už nedá predpokladať, že 
by bol do zbierky prijatý nejaký ručný alebo puškový granát z nálezových okolností v teréne. 
K obohateniu zbierkového fondu týmto druhom zbierkového predmetu je aktuálne možné 
len získaním ručných a puškových granátov od zberateľov militárií, prípadne darom od 
iných inštitúcií. 
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RECENZIE
HABAJ, Michal (ed.): OD TRÓJE K TERMOPYLÁM. PRÍBEH ARCHAICKÉ-
HO GRÉCKA. Bratislava : Perfekt 2019, 288 s. ISBN 978-80-8046-946-7.

Autor Michal Habaj s ďalšími kolegami zo slovenských i českých vysokých škôl a iných 
vedeckých pracovísk predstavili dejiny archaického Grécka medzi ikonickými vojenskými 
udalosťami, ktoré sú známe aj medzi širokými vrstvami čitateľov – medzi Trójou a Ter-
mopylami. Dovedna v jedenástich kapitolách a s ďalším odborným  aparátom priblížili, 
ako sám v úvode napísal „v slovenčine najucelenejší slovenský prehľad počiatkov gréckej 
a európskej písanej histórie“.

Drahoslav Hulínek, ktorý je autorom prvej kapitoly, svoj prehľad nezačína udalosťami 
trójskej vojny a udalosťami po nej, ale už udalosťami, ktoré trójskej vojne predchádzali – 
civilizáciami na Kréte (minojská civilizácia) a o niečo neskoršia na Peloponéze, prípadne 
aj v iných častiach Grécka (mykénska civilizácia). Obidve uvedené civilizácie tvoria pred-
chodcov vývoja o niekoľko storočí neskôr a zároveň aj most k archaickému Grécku. 

Mimoriadnu pozornosť venuje prvej historicko-mytologickej osobnosti gréckej i európ-
skej kultúry a literatúry – Homérovi. Na základe jeho diela (a samozrejme aj na základe 
ďalších skupín prameňov – archeologických, písomných a etnografických) približuje spo-
ločnosť minojskej i mykénskej civilizácie, rozdiely, ale predovšetkým príbuzenstvo me-
dzi obomi civilizáciami a nasledujúcim obdobím. Okrem sociálnych vzťahov, materiálnej 
kultúry či ekonomických vzťahov s celým východným Stredomorím venuje pozornosť aj 
vojenským problémom – zbrane a ich výroba, zdroje pre ich výrobu či napr. absencia opev-
není. Rieši aj postavenie minojskej civilizácie a v prípade mykénskej civilizácie už aj vzťahy 
k civilizácii v západnej časti Malej Ázie – Tróje. Táto kapitola vrcholí stručným opisom 
vážneho konfliktu medzi mykénskymi Grékmi a obyvateľmi Tróje.

Nasledujúce štyri kapitoly pripravil Michal Habaj (UCM Trnava i Masarykova univerzita 
v Brne), hlavný organizátor spracovania a vydania publikácie. Nebudem podrobne opisovať 
obsah všetkých kapitol, zastavíme sa predovšetkým pri v poradí štvrtej kapitole: Vojny s Per-
ziou (s. 85-114). Jeho opis si totiž podrobne všíma vývoj v západnej časti Ázie – vznik Perzskej 
ríše, jej vývojové tendencie a prepuknutie konfliktu s Grékmi v západnej časti Malej Ázie 
a napokon aj na Balkánskom polostrove. Pre čitateľov plasticky opisuje jednotlivé časti kon-
fliktu, pozadie vojenského konfliktu – rozdiely vo vojenských stratégiách, vo výzbroji vojsk či 
materiálovom vybavení napr. loďstva, približuje osobnosti, ktoré sa najviac presadili v bojoch 
či vtedajšej politike, v opise námorných i pozemných bitiek. Jeho opis sa opiera o výbornú 
znalosť antických prameňov – diel historikov, je plastický a zreteľný, pre čitateľov príťažlivý. 
Výsledok súperenia medzi Perziou a vtedajším Gréckom je aj výsledkom vývoja v obidvoch 
štátoch, a víťazstvo Grékov je výsledkom vnútropolitického vývoja v ich spoločenstve.

Najlepšie to vidno na opise vývoja v dvoch, prípadne troch hlavných gréckych štátov – 
v Sparte (vývoj o vnútropolitickom vývoji napísal Michal Habaj), v Aténach (vývoj v nich 
opísal Emanuel Jirkal z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) či dokonca samostatnú ka-
pitolu venovali aj vývoju gréckych mestských štátov v Anatólii (kapitolu spracovala Lucia 
Nováková – Trnavská univerzita). 

Opis vývoja v Athénach či v Sparte je veľmi dôležitý už len z toho pohľadu, že v nich do-
chádzalo k rozdielnemu politickému, kultúrnemu, náboženskému či dokonca aj vojenskému 
vývoju, ktoré sa odrážali aj v celogréckom vývoji. Nakoniec sa však obidva štáty, spolu s os-
tatnými gréckymi mestskými štátmi, dokázali zjednotiť v boji proti hlavnému politickému 
nepriateľovi – Perzskej ríši. Žiaľ, neskôr rozdielny vývoj smeroval k hlavnému politickému 
a vojenskému konfliktu oboch hlavných štátov – k Peloponézskej vojne, a neskôr aj k ne-
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ochote spojiť sa voči ďalšiemu nepriateľovi – Rímskej ríši, ale to už patrí do neskoršieho 
obdobia, ktoré chronologicky nasledovalo a tak je mimo pozornosť tejto publikácie.

Práve vzťah k Anatólii je veľmi zaujímavý pre Grékov. Prelínajú sa tu vzťahy (politické, 
kultúrne, náboženské) Grékov nielen s Trójou, ale s civilizáciami celej Malej Ázie – s Che-
titmi, neskôr s Frýgmi, následne aj s rozširujúcimi sa ríšami – Médskou či s Perzskou. Tieto 
vzťahy mali veľký vplyv pre rozvoj gréckej kultúry, prenikanie orientálnych náboženských 
predstáv do gréckeho náboženstva, vznik, resp. rozširovanie filozofického myslenia. Ale 
tieto vzťahy mali aj rekurzívne vplyvy v kultúre týchto národov, najvýraznejšie napr. do 
kultúry a politiky Chetitov, ktorí zachytili určité vplyvy aj vo svojich dokumentoch (napr. po-
menovanie Wiluša s najväčšou pravdepodobnosťou pre Tróju či Acchchijawa pre Achájcov).

Na prekvapenie moje a možno aj pre ďalších čitateľov autori takmer úplne „vynechali“ 
vývoj v západnej časti Stredozemného mora – na Sicílii, v Itálii či dokonca aj v Hispánii, 
kde Gréci založili najzápadnejšiu grécku kolóniu – mesto Massaliu. V niektorých častiach 
síce okrajovo spomínajú vývoj na Sicílii (napr. filozof Pythagoras), ale vývoj Grékov v tých-
to oblastiach bol oveľa širší a významnejší aj z celkového historického vývoja gréckej kul-
túry, ale napr. aj pre vývoj v samotnej Itálii či na Sicílii z neskoršieho rímskeho pohľadu či 
vzťahov oboch etník.  

Po tejto časti publikácie so zameraním na politicko-vojenské či hospodárske dejiny nasle-
dujú kapitoly, ktoré sú veľmi zaujímavé. Jana Steklá (Masarykova univerzita v Brne) napí-
sala kapitolu o ženách v gréckej spoločnosti, pričom nepísala len o ich postavení a význame 
v spoločnosti, ale aj o rôznych ženských problémoch (pôrod, potrat, nevera), ktoré možno 
sledovať v literárnych prameňoch. Sú to veľmi intímne obrazy, ktoré možno porovnávať aj 
s pomermi v súčasnosti. 

Iný okraj problémov – zrod gréckej filozofie – spracoval Matúš Porubjak (UCM, Trnava). 
V úvode svojho textu sa venoval najprv definícii určitých pojmov, predovšetkým otázke 
a pojmu „predsokratici“, kedy navrhol používať radšej termín „protofilozofi“. Na životopi-
soch prvých desiatich gréckych filozofov opísal ich zrod, názory, význam vo vtedajšej gréc-
kej spoločnosti. Takisto poukázal aj na to, že zrodenie gréckej filozofie súviselo so vznikom 
základov gréckej kultúry, vedy, poézie v súčinnosti so základmi a vplyvmi z Východu, ako 
aj s významom ranej gréckej filozofie s rozvojom vedy v klasickom období.

Ďalšia kapitola sa venovala postaveniu, funkciám a charakterom zvierat – jednak zdo-
mácnených, ale aj divokých. Sledoval ich postavenie v gréckej spoločnosti, vzťah ku gréc-
kemu náboženstvu (postavenie mnohých zvierat ako kultových atribútov gréckych bohov), 
ale zaoberala sa aj ich funkciami a opismi v gréckej mytológii a spojení s historickými 
osobnosťami (autor Peter Bystrický – HÚ SAV).

Napokon záverečná kapitola (autor Lubor Kysučan, Univerzita Ostrava) sa venuje proble-
matike postavenia krajiny v Grécku. Základom nie je len opis gréckej krajiny (hornatý terén, 
obmedzený rozsah úrodnej pôdy – len asi 20 – 30 percent), ale predovšetkým pôsobenie 
prírodných pomerov na život gréckej spoločnosti od porastov (zalesnenie krajiny), pestova-
nie kultúrnych porastov (napr. olivy, ktorých pestovanie podstatne zmenilo grécku spoloč-
nosť – olivy začínajú rodiť až po viac ako dvadsiatich rokoch, ale potom rodia aj viac ako 
sto rokov, podobne vinič začína rodiť až po piatich rokoch). Takisto spoločenské problémy 
(vojny) sa výrazne podpísali pod podobu kultúrnej krajiny – vytínanie napr. olív počas vo-
jen či zámerné ničenie vodných zdrojov vhadzovaním mršín do studní, hoci takéto postupy 
zakazovali buď konkrétne zákony medzi štátmi či nepísané zákony všeobecne. Dôležitou 
skutočnosťou týchto kapitol nie je len opis konkrétnych skutočností, ale aj ich dôsledky pre 
vojenské udalosti – napr. v kapitole o ženách otázka dostatočných zdrojov budúcich vojen-
ských udalostí (dostatok mládencov-vojakov), v kapitole o gréckej krajine otázka dostatok 
dreva pre výstavbu lodí, obliehacích zariadení a pod.
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Záver publikácie tvorí odborný aparát: skratky, poznámky (dovedna 373), zoznam od-
porúčanej literatúry, pričom pre každú kapitolu autori uviedli predovšetkým zahraničnú 
literatúru. 

* * *
Žiaľ, v práci sa nachádza dosť chýb – sú to síce menšie chyby – preklepy, chýbajúce 

písmená alebo zdvojené výrazy a chyby podobného charakteru, ktoré spadajú pravdepo-
dobne na vrub jazykovej úpravy vydavateľstvom, ku ktorým sa pripája napr. aj skloňovanie 
slova Akropola, gen. Akropole (s. 146) – správne Akropoly. Nevieme, komu treba pripísať 
nesprávne skloňovanie text zákonu (s. 60), namiesto právneho „text zákona“, z Persepolu, 
správne „z Persepole“ (s. 80), podobne zákony z Chiu (s. 60), namiesto správneho „zákony 
z Chia“, Táles z Milétu, správne z Miléta (s. 173, aj na iných miestach). 

Problémom v texte je prepis antických mien, predovšetkým s diftongom „th“. Niektorí au-
tori prepisujú napríklad systematicky Atény, Termopyly (aj v názve knihy), Peter Bystrický 
systematicky prepisuje difton „th“. Toto je však problém nejednotnosti i medzi slovenskými 
klasickými filológmi. 

V texte sa nachádzajú aj „úsmevné prešľapy“: s. 110 „ Xerxes odtiahol cez Helespont do 
Grécka“ (po bitke pri Salamíne) – správne by malo asi byť „z Grécka“.

V zoznamoch odporúčanej literatúry mi chýbajú viaceré slovenské a české práce, ktoré 
by určite patrili do zoznamov. Je to napríklad práca Antona Vantucha (Homér a homérsky 
svet, Bratislava 1960) ako jedna z odborných prác k tejto problematike na Slovensku a v slo-
venčine či práce českého (československého) najvýznamnejšieho odborníka pre dejiny sta-
rovekého Grécka Pavla Olivu (Raná řecká tyrannis, Praha 1954, či Sparta a její sociální 
problémy, Praha 1971, ktorá vyšla dokonca aj v anglickom preklade). Tieto práce sú určite 
dostupnejšie než cudzojazyčné práce (väčšinou v anglickom jazyku). Takisto by boli pre 
čitateľov dostupné preklady gréckych autorov – či už napr. Platónove diela, diela gréckych 
historikov (Herodotos, Thukydides, Xenofon), filozofov či dramatikov.

V práci sa nachádza 71 ilustrácií – archeologické lokality, grécka architektúra, sochárske 
diela, mozaiky a nástenné maľby, ale aj diela neskorších napr. moderných maliarov. Každý 
obrázok má stručný opis, ale chýba mi miesto, odkiaľ sú obrázky prevzaté, prípadne, kde sa 
nachádzajú. Takisto sa v texte nachádzajú mapky (spolu osem),, ale opäť chýbajú informá-
cie o autorovi, prípadne o zdroji.

Napriek týmto výčitkám môžeme pozitívne hodnotiť celé dielo, jeho početné autorstvo 
a nielen historické kapitoly, ale aj následné kapitoly o sociálnych a iných otázkach. Staršie 
slovenské alebo české práce či už encyklopedického charakteru i monografické práce sú 
staršie, ale aj mladšie práce sú na knižnom trhu prakticky nedostupné. Práca sa stane určite 
vhodnou študijnou prácou pre študentov vysokých škôl na Slovensku a zaujímavým čítaním 
pre širšiu čitateľskú obec.                                                                                                                                  

Pavol Valachovič

VRÁBEL, Ferdinand. VLASTENCI A HRDINOVIA. SLOVÁCI V PRVOM OD-
BOJI. Banská Bystrica : PRO, 2021, 168 s. ISBN 978-80-972465-3-2.

V druhej polovici roka 2021 sa na pultoch kníhkupectiev objavila publikácia Vlastenci 
a hrdinovia s podtitulom Slováci v prvom odboji od známeho historika a  publicistu Ferdi-
nanda Vrábela, člena správnej rady  Nadácie M. R. Štefánika so sídlom v Bratislave a záro-
veň člena Republikového výboru Československej obce legionárskej.

V posledných rokoch vyšlo viacero hodnotných publikácií mapujúcich neobyčajný príbeh 
jednej malej armády, ktorá  si svojou aktivitou získala pozornosť celého demokratického 
sveta, avšak publikácia Vlastenci a hrdinovia s podtitulom Slováci v prvom odboji je jednou 



VOJENSKÁ HISTÓRIA

160 161

z prvých, ktorá sa snaží mapovať predovšetkým pôsobenie Slovákov v Československých lé-
giách. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že Ferdinand Vrábel sa ako editor  už v roku 
2018 zaslúžil o vydanie publikácie Slováci v Československých légiách (1914 – 1917 – 1920). 

Autor svoju publikáciu stavia na skutočnosti, že v období prvej svetovej vojny českoslo-
venské légie – armáda neexistujúceho štátu (!), bojovali po boku Dohody v Rusku, v Talian-
sku a vo Francúzsku a  nemalé úsilie desaťtisíc  Čechov a Slovákov bolo zavŕšené vznikom 
Československej republiky. 

Československé légie vznikli ako dobrovoľnícke vojsko z tých najskromnejších podmie-
nok, a časom vyrástli na dobre organizovanú a bojaschopnú armádu. Práve dobrovoľnícke 
vojsko vojenskí stratégovia  považujú za najefektívnejší spôsob budovania spoľahlivej ar-
mády pozostávajúcej z odhodlaných ľudí, ktorí  bojujú v súlade so svojím presvedčením 
a vedia    za čo nasadzujú vlastné životy. 

Autor zdôrazňuje, že po celý čas pôsobenia československých légií sa kládol dôraz na to, 
že v tomto zahraničnom vojsku nie sú len Česi, ale aj Slováci. V československých légiách 
bojovalo viac ako 7 000 Slovákov. Tento počet je podstatne menší ako počet Čechov,  čo 
však vyplývalo z početného stavu Slovákov. V danom období žilo na území dnešného Slo-
venska iba 1,5 milióna Slovákov a približne pol milióna ich žilo v USA, kam odchádzali 
za prácou. Dôležitým faktorom pôsobiacim v neprospech Slovákov bola tuhá maďarizácia, 
ktorej museli  v Uhorsku čeliť, nemajúc takmer žiadne vzdelávacie inštitúcie, ktoré by ich 
vychovávali  vo vlasteneckom duchu. 

Autor svoje tvrdenia dokladá výsledkami z rozsiahlych archívnych výskumov. Podľa evi-
dencie legionárov v rôznych slovenských archívoch a vo Vojenskom historickom ústave 

– Vojenskom historickom archíve v Prahe,  v ruských légiách pôsobilo okolo 5 000 Slovákov, 
vo francúzskych necelých 1 600 a v talianskych légiách pôsobilo 590 Slovákov. Napriek 
svojmu relatívne malému počtu sa však Slováci zúčastnili všetkých významných politic-
kých akcií a v najdôležitejších bitkách na všetkých frontoch. Percentuálne boli Slováci naj-
viac zastúpení vo francúzskych légiách, pretože sa do nich hlásili krajania z USA, medzi 
ktorými v roku 1917 robil nábor aj Milan Rastislav Štefánik.  

Po formálnej stránke autor rozdelil publikáciu do 19 kapitol, vrátane chronologického 
prehľadu, rozsiahleho zoznamu prameňov a literatúry ako aj obrazového materiálu. V nepo-
slednom rade treba vyzdvihnúť medailóny významných Slovákov, ktorí v légiách pôsobili 
ako napr. Mikuláš Gacek, Dušan Hatala, Ivan Markovič a mnohí ďalší.

V období pred rokom 1989 boli legionári označovaní za prisluhovačov imperializmu 
a bola silná tendencia vymazať ich z historickej pamäti.  Zásadným spôsobom prispelo 
k obnove a rozvoju legionárskeho odkazu na Slovensku po roku 1989 putovanie Legiovlaku 
v období medzi  rokmi 2015 – 2020, na ktorom má veľkú zásluhu Nadácia M. R. Štefánika 
v Bratislave za obrovskej aktívnej spoluúčasti autora publikácie.

Na záver si dovolím citovať slová samotného autora: „V československých zahraničných 
vojskách – légiách nebolo veľa Slovákov, ale vždy, keď sa jednalo o niečom významnom , 
boli Slováci pri tom.“ A táto skutočnosť si predsa zaslúži trvalé miesto v kolektívnej histo-
rickej pamäti slovenského národa!
                                                                                                                  Katarína Beňová

HUSÁK, Otakar. JDI! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Kniha III. Praha 
: Československá obec legionářská, 2018, 352 s., fotografie v texte, prílohy, po-
známka editora. ISBN 978-80-87919-86-6.

Československá obec legionárska (ČsOL) v  Prahe pokračuje vo vydávaní pamätí česko-
slovenských legionárov. Tentoraz v edícii Pamětí Československé obce legionářské yyšiel 
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tretí diel rozsiahlych spomienok významného legionára, šéfa vojenskej kancelárie preziden-
ta T. G. Masaryka, ministra obrany a zakladateľa firmy Semtex, generála Otakara Husáka.

Tretí diel sa začína uvedením Husákovych plánov do budúcnosti. Po skončení bojov na 
Slovensku sa oženil, chcel opustiť armádu a venovať sa podnikaniu. Na prianie prezidenta 
T. G. Masaryka však zostal v armáde, povýšili ho na generála a s E. Benešom sa podieľal 
na rokovaniach o spojeneckých zmluvách s Rumunskom a Juhosláviou. V úradníckej vláde 
Jana Černého sa stal ministrom obrany.

Sám Husák predstavil ambíciu tretieho dielu svojich spomienok, a to opis domácich aj 
zahraničných pomerov,  osôb aj udalostí, politických prúdov, veľkých ideí a malicherností 
doby, keď československý občan a vojak zastal na pôde slobodnej vlasti, ktorú mal chrániť 
proti každému nebezpečenstvu.

V ďalšej časti pamätí sa vracia k situácii v Rusku a spresňuje aj niektoré neúplné alebo 
mylné údaje v knihe T. G. Masaryka Světová revoluce. Veľmi cenné sú spomienky Husáka 
ako priameho svedka udalostí v Rusku od samých počiatkov Českej družiny až do jeho od-
chodu na čele transportu ruských legionárov cez Murmansk, Archangeľsk a Veľkú Britániu 
do Cognacu, kde sa zúčastnil na formovaní 21. a 22. streleckého pluku Francúzskej légie 
a ich bojov v Alsasku. Obzvlášť sa vyznamenal v bojoch o Terron.

Hoci vždy nesúhlasil s názormi a postojmi Edvarda Beneša, veľmi zaujímavo ho obhaju-
je. Podľa Husáka, to, že Beneš spočiatku nemal politickú príslušnosť, bola preňho výhoda 
aj nevýhoda. Jeho pozícia v parlamente bola formálne nejasná a aby sa už vopred zabrá-
nilo možným hlúpostiam a blamážam parlamentného systému, dal mu klub slovenských 
poslancov k dispozícii uprázdnený mandát bez akýchkoľvek podmienok a záväzkov. Mnohí 
politici – menej schopní a menej pracovití – žiarlili na jeho úspechy Čoskoro musel čeliť 
aj neokrôchaným útokom na vyúčtovanie fondov na revolučnú činnosť. Asi si nedokázali 
predstaviť, že by niekto mohol podobnú prácu konať nezištne. Legionárov to podľa Husáka 
urážalo (s. 152-153).

Podľa Husáka bolo veľkou krivdou, že Spojenci nepriznali Česko-Slovensku žiadne fi-
nančné náhrady, naopak, žiadali desiatky miliárd ako vojnovú náhradu. Vďaka Benešovi 
a jeho diplomatickému úsiliu sa však podarilo dojednať to na 750 miliónov frankov, z kto-
rých polovica mala byť zaplatená v priebehu dvadsiatich piatich rokov. Od uvedenej sumy 
sa ešte odpočítali škody spôsobené vpádom Maďarov na Slovensko. Reparačná komisia 
rozhodla, že Česko-Slovensko vstúpilo do vojny až 28. októbra 1918 a s Rakúskom v nej 
bolo do 9. novembra a s Nemeckom do 11. novembra. Tým sa spochybnili čs. nároky na 
odškodnenie.

Autor spomienok opisuje veľa podrobností z formovania čs. ozbrojených síl a aj o poli-
tických pomeroch a zápase o prvý branný zákon. Husák nebol typ kabinetného politika, 
a preto do funkcií išiel len na výslovné prianie prezidenta T. G. Masaryka, ktorý mu abso-
lútne dôveroval. Akonáhle však cítil, že svoju úlohu splnil, odišiel radšej do civilného života 
a uplatnil sa aj ako úspešný podnikateľ.

Husák si ťažká, že na Slovensku sa skoro zabudlo na pomoc Čechov v bojoch proti 
Maďarom v roku 1919 a čoskoro sa začalo štvanie proti „Čehúňom“ kvôli hospodárskym 
ťažkostiam (s. 163). Ťažkosti spôsobovalo viazané hospodárstvo a to, že ceny v porovnaní 
s predvojnovými vzrástli 10 – 12-krát, zatiaľ čo príjmy obyvateľstva len 8-krát. Poukazuje 
aj na prehnané požiadavky predstaviteľov nemeckej menšiny, ktorí už vtedy žiadali plnú 
autonómiu a vlastné vojsko. To podľa Husáka znemožnilo akúkoľvek možnosť dohody 
s nimi.

                                                                                                                    Ferdinand Vrábel
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MANSOOR, Peter – MURRAY, Williamson. THE  CULTURE  OF MILITA-
RY  ORGANIZATIONS. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 
2019.  ISBN 9781108622752.

Peter R. Mansoor je bývalý plukovník US Army, ktorý počas 26 rokoch kariéry v unifor-
me vystriedal niekoľko veliteľských pozícií, vrátane asistenta náčelníka odboru plánovania 
na generálnom štábe USA a výkonného dôstojníka generála Davida Petraeusa počas proti-
povstaleckých bojoch v Iraku v roku 2007. Dnes je historikom a profesorom na Ohio State 
University. Napísal niekoľko kníh. The Culture of Military Organizations je zatiaľ jeho po-
slednou. Editoval ju spolu s Williamsonom Murrayom, americkým historikom pôsobiacim 
na tej istej škole. 

„Kultúra má obrovský vplyv na vojenskú organizáciu a jej úspechy alebo zlyhania vo voj-
ne,“ začínajú editori úvod ku svojej knihe. Tá na začiatku obsahuje dve kapitoly, ktoré na-
stavili teoretický rámec zvyšnej časti knihy, čím publikácia odhalila svoj vedecký charakter. 
Medzi autormi sú kapacity ako David Kilcullen, ktorý venoval svoju kapitolu strategickej 
kultúre. Druhá časť knihy je obsahovo najrozvinutejšia a venuje sa pozemným silám. Začí-
na sa analýzou armády Severu generála Ulysses S. Granta počas občianskej vojny v USA, 
pokračuje organizačnou kultúrou armády Severnej Virgínie, ďalej historickým prehľadom 
o nemeckej, indickej, britskej, japonskej, sovietskej, izraelskej, irackej, a americkej kultúre 
vojenských organizácií. Poslednú kapitolu druhej časti píše sám Mansoor a venuje sa v nej 
premene kultúry americkej armády v rokoch 1973 až 2017.

Po častiach kapitol venovaným pozemným silám, nasledujú kapitoly zamerané na námor-
né a vzdušné sily. Kapitoly v týchto častiach sú venované prehľadom už len britským a ame-
rickým silám. Aj keď v rozsahu je nepomer, samotné kapitoly sú štruktúrované rovnomerne 
a vzhľadom na vedeckú povahu knihy je ich možné čítať samostatne. Kapitoly všetkých 
16 prípadových štúdií sú dostatočne dlhé na to, aby opísali predmetnú tému a prehľadne 
identifikovali kultúrne špecifiká skúmanej vojenskej organizácie danej krajiny. Všetky sú 
tematicky zoradené a aj historické výklady vývoja kultúr vojenských organizácií v 19. sto-
ročí sa ukážu ako relevantné pre kontext celej knihy. 

Prečo by mala podobná kniha zaujať čitateľov a vedcov na Slovensku alebo v stredoeu-
rópskom priestore? Mansoor a Murray v závere svojej knihy dávajú niekoľko odporúčaní 
a varovaní. V prvom rade sa dotýkajú témy vodcovstva v armáde. Upozorňujú na príklady 
generálov Leea a Granta, známych mien veliteľov opačných strán v americkej občianskej 
vojne. Obaja prebrali velenie v situácii, keď boli novovzniknuté armády v nedobrej situácii 
a obaja z nich aplikovaním správnych postupov líderstva vedeli urobiť bojaschopné útvary 
a v prípade Granta aj víťazné. Opačný prípad bol generál Montgomery, ktorému sa nepoda-
rilo zmeniť kultúru britskej armády, čo podľa autorov dokazuje, že ani významní generáli 
nemusia byť v tomto procese úspešní. 

Ďalšia téza knihy je, že vojenské organizácie a ich kultúra sú citlivé na zmeny. Jedným 
z dôvodom podľa autorov sú zásadné až katastrofálne dopady zlyhaní. Aj preto sú lídri 
opatrní v aplikovaní nových postov a uplatňujú ich až po dlhodobom procese zlyhaní alebo 
po príkaze zo  zlyhania civilného riadenia. Autori tiež citujú Gil-li Vardiovú, ktorá v tejto 
knihe písala kapitolu o rozvoji izraelských síl IDF. Vardiová tvrdí, že obzvlášť vojenské or-
ganizácie sú pomalé, keď príde na kultúrnu evolúciu. Autori dodávajú, že armády, ktoré idú 
do rizika, sú veľmi ojedinelé. Vyplýva to aj z povahy a účelu ozbrojených síl, ktoré sa síce 
pripravujú aj na neočakávané hrozby, príslušníci sa pripravujú podľa zaužívaných postupov. 
Zaujímavým názorom autorov je aj téza, že vojenská kultúra reflektuje tú spoločenskú. Ako 
príklad uvádzajú rímske légie, francúzsku pechotu za Napoleona alebo aj izraelské IDF. Aj 
keď je možné súhlasiť s tým, že ak sa chce armáda udržať dlhodobo, je lepšie, ak aspoň 
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sčasti kopíruje národnú kultúru. Tieto dve kultúry nemôžu byť v rozpore. Na druhej strane 
však táto téza stráca svoju silu pri „rýchlej“ transformácii, akou si napríklad prešla ČSLA,  
ČSA, Armáda SR, neskôr OS SR. Jednak išlo o transformáciu v rokoch 1989 a 1993 a neskôr 
profesionalizáciou a vstupom do NATO v rokoch 2004 – 2006. Tu je pravdou, že armáda 
kopírovala zmenu geopolitického smerovania skôr ako spoločenskú kultúru, ktorá sa podľa 
niektorých názorov vyvíja pomalšie.

Hlavnou prednosťou knihy The Culture of Military Organizations je vynikajúca práca 
editorov, ktorí dbali na to, aby bola každá jedna kapitola nasmerovaná na detailný opis, 
v čom je kultúra vojenskej organizácie iná od iných krajín. Jednotlivé kapitoly nehodnotia 
armády v medzinárodnom kontexte. Skôr sa pozerajú na vnútorné vzťahy medzi politickou 
a vojenskou štruktúrou, hľadajú zdroje strategickej kultúry krajín takých odlišných, ako sú 
Spojené štáty, ZSSR alebo India. Samotnej knihe je teda máločo vytknúť. Práve naopak, 
mohla by slúžiť ako vynikajúci zdroj pre autorky a autorov zo strednej Európy ako inšpirá-
cia pre hlbšiu analýzu témy kultúry vojenských organizácií. Práve v regióne strednej Euró-
py, alebo pri malých štátoch, sa téma často opomína a zovšeobecňuje do niekoľkých histo-
rických, ale čiastkových záverov, ktoré nezohľadňujú pestrosť zdrojov strategických kultúr. 
Jedným zo spoločných znakov je aj v knihe spomínaný postupný odklon medzi postavením 
ozbrojených síl v spoločnosti a ich vzájomný vzťah a prepojenie. Podobne ako v ostatných 
krajinách, je toto problémom aj na Slovensku. Prieskumy verejnej mienky, najmä počas na-
sadenia OS SR v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, síce ukazujú narastajúcu dôveru 
v profesionálne vojačky a vojakov, ale ako inštitúcia je OS SR často nepochopená a spájaná 
s rezortom obrany ako politickým celkom. Mansoor a Murray vo svojej publikácii veľmi 
dobre upozorňujú aj na tento fenomén. Bude však záležať na úrovni budúcej vedy a výsku-
mu v skúmanej oblasti a krajine, aby na základe kvalitných dát dokázali prísť s odporúča-
niami a rozhodnutiami ako tento trend zvrátiť.
                                                                                                                     Dušan Fischer
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a odraz osobnosti modernej doby : K „70“ 
historikov Jana Peška a  Stanislava Sikoru 
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ho armádního sboru v SSSR / Milan Kopec-
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v rokoch 1939 – 1945: problematika pracov-
ných útvarov vo fondoch okresného, župné-
ho a policajného úradu v Nitre / Tomáš Krá-
lovič. In: Studia historica Nitriensia. - Roč. 
23, č. 2 (2019), s. 456-474.
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epoche. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 3-18 : fotogr.

Lidové milice mezi komunistickou stra-
nou a Sborem národní bezpečnosti 1948 – 
1953 / Milan Bárta. In: Moderní dějiny. Ča-
sopis pro dějiny 19. a 20. století. - Roč. 27, č. 
1 (2019), s. 187-199.

MiG-21 R a M v československém a čes-
kém vojenském letectvu / Miroslav Irra. In: 
AERO. - Roč. 6, č. 56 (2019), 50 s. : fotogr.

Mimořádné události v ČSLA / Prokop To-
mek. In: Historie a vojenství. - Roč. 68, č. 4 
(2019), s. 24-41 : fotogr.

Minister Jozef Sivák pred Národným sú-
dom / Michal Malatinský. In: Historický 
zborník. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 45-65.

Německé tanky Pz.Kpfw.IV v českoslo-
venské armádě / Vladimír Francev. In: Ar-
máda. - Roč. 1, č. 2 (2019), s. 35-40 : fotogr.

Nenaplněná ambice : Schůzky zástup-
ců parlamentů členských států Varšavské 
smlouvy v letech 1975 – 1989 / Matěj Bílý. 
In: Paměť a dějiny. Revue pro studium tota-
litních režimů. - Roč. 13, č. 3 (2019), s. 11-21 
: fotogr.

Obnova spolků po druhé světové válce 
a jejich životaschopné fungování na pří-
kladu pomoci repatriační akci a Displaced 
Persons / Jana Kasíková. In: České, sloven-
ské a československé dějiny 20. století XIII. 

- Hradec Králové : Historický ústav FF Uni-
verzity Hradec Králové, 2019, s. 125-138. 
ISBN 978-80-7435-750-3.

Pád komunistického režimu v roku 1989 
a Slovensko / Matej Medvecký. In: Vojenská 
osveta. Spoločenskovedné semináre. - Roč. 
16, č. 1 (2019), s. 37-50.

Padesát roků L-410 : Osudy dopravních 
letadel z Kunovic / Albert Orlita. In: AERO. 

- Roč. 6, č. 55 (2019), 50 s. : fotogr.

Perzekúcie nemeckých drevorubačov 
v Modre v rokoch 1945 – 1950 / Ivan A. Pet-
ranský. In: Studia historica Nitriensia. - Roč. 
23, č. 2 (2019), s. 488-507.

Pražské jaro 1968 v zrcadle běloruské 
sovětské společnosti / Aleksandr Huža-
louski. In: Securitas Imperii. - Roč. 34, č. 1 
(2019), s. 146-161.

Predsedníctvo Ústredného výboru KSS 
v prvých dňoch okupácie ČSSR vojskami 
Varšavskej zmluvy (20. – 26. augusta 1968) 
/ Ján Bobák. In: Pamäť národa. Nacizmus 
a komunizmus vo svojej epoche. - Roč. 15, č. 
1 (2019), s. 19-51 : fotogr.

Proces s Jozefom Tisom : Sonda do nálad 
v slovenskej spoločnosti / Peter Sokolovič. 
In: Historický zborník. - Roč. 29, č. 2 (2019), 
s. 150-162.

„Rázne a prísne proti banderovcom...“ 
Bezpečnostné a politicko-spoločenské as-
pekty prienikov oddielov Ukrajinskej po-
vstaleckej armády na územie Českosloven-
ska v rokoch 1945 – 1947 / Michal Šmigeľ, 
Marek Syrný. In: Acta historica Neosolien-
sia. Vedecký časopis pre historické vedy. - 
Roč. 22, č. 2 (2019), s. 24-45.

Rok 1968 v pamäťovej politike na Sloven-
sku / Peter Jašek. In: Soudobé dějiny. - Roč. 
26, č. 4 (2019), s. 540-557.

Situácia a odsun Nemcov z povojnové-
ho Československa v porovnaní s Poľskom 
a Maďarskom / Dominika Pračková. In: 
Vojnová kronika. Odborný časopis Múzea 
SNP. - Roč. 8, č. 2 (2019), s. 17-26 : fotogr.
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Tradice legií po únoru 1948 / Prokop To-
mek. In: Historie a vojenství. - Roč. 68, č. 1 
(2019), s. 42-59 : fotogr.

Two letters of Alexander Dubček and Ol-
dřich Černík from June 1989 addressed to 
the Central Committee of the Polish United 
Workers´ Party and the government of the 
Polish People ś Republic / Pawel Fiktus. In: 
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. 
století. - Roč. 27, č. 1 (2019), s. 357-375.

Ukrajinský faktor pražského jara? Petro 
Šelest a československý rok 1968 ve světle 
dokumentů tajné bezpečnosti Ukrajinské 
SSR / Luboš Veselý. In: Soudobé dějiny. - 
Roč. 26, č. 4 (2019), s. 558-584.

„Uvedomelý“ list Viliama Širokého : Po-
vojnový povyšovací proces v čs. brannej 
moci v perimetri mocných / Alex Maskalík. 
In: Vojenská história. - Roč. 23, č. 4 (2019), 
s. 130-136.

VHÚ a legionáři v 60. až 80. letech minu-
lého století / Vladimír Dolínek. In: Historie 
a vojenství. - Roč. 68, č. 4 (2019), s. 92-97 : 
fotogr.

Vojenské výzvedné spravodajstvo v roku 
1946 / Matej Medvecký. In: Vojenská histó-
ria. - Roč. 23, č. 3 (2019), s. 66-91.

Vyšetřování případu násilí proti demon-
strantům v listopadu 1989 / Prokop Tomek. 
In: Paměť a dějiny. Revue pro studium tota-
litních režimů. - Roč. 13, č. 3 (2019), s. 33-43 
: fotogr.

Zahraničný tajný spolupracovník „Ri-
chard“ v službách spravodajských zložiek 
11. brigády pohraničnej stráže / Vladimír 
Palko. In: Pamäť národa. Nacizmus a ko-
munizmus vo svojej epoche. - Roč. 15, č. 2 
(2019), s. 61-71 : fotogr.

Zásobovanie civilného obyvateľstva 
na východnom Slovensku v rokoch 1945 – 
1946 na príklade okresu Snina / Peter Tkáč. 
In: České, slovenské a československé ději-
ny 20. století XIII. - Hradec Králové : His-

torický ústav FF Univerzity Hradec Králové, 
2019, s. 255-270. ISBN 978-80-7435-750-3. 

* * *

Ako Československo vyzbrojilo Izrael : 
Materiálna a technická pomoc novému štá-
tu / Vladimír Bačišin. In: História. Revue 
o dejinách spoločnosti. - Roč. 18, č. 2 (2019), 
s. 16-22 : fotogr.

Boeing B-47 Stratojet v Československu 
aneb Tajemství letiště Žatec / Martin Dubánek. 
In: ATM + Informační příloha MO ČR 
a AČR. - Roč. 51, č. 10 (2019), s. 74-75 : fo-
togr.

Buldozerové zařízení BZ-M pro střední 
dělostřelecký traktor D-350 MAZUR / Mar-
tin Dubánek. In: ATM + Informační příloha 
MO ČR a AČR. - Roč. 51, č. 8 (2019), s. 70-
73 : fotogr.

Česká holka pro všechno : Lietadlá stu-
denej vojny / Miroslav Barič. In: Obrana. 
Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 3 (2019), s. 
24-25 : fotogr. (Aero L-29).  

Československé tanky T-34/85 v Laosu? 
Vojenská a technická pomoc ČSSR Laosu 
v letech 1961 – 1989 / Martin Dubánek. In: 
ATM + Informační příloha MO ČR a AČR. - 
Roč. 51 č. 4 (2019), s. 68-71 : fotogr.

Čtyřkulomety vz. 53 pro Afghánistán / 
Martin Dubánek. In: Střelecká revue. - Roč. 
51, č. 10 (2019), s. 74-75 : fotogr.

Jakovlev Jak-30 a Jak-32 / Jakub Fojtík. In: 
Letectví + kosmonautika. - Roč. 95, č. 5 - 6 
(2019), s. 84-87, 82-85 : fotogr.

Náš posledný bombardér / Miroslav Barič. 
In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 
6 (2019), s. 24-25 : fotogr. (Il-28). 

Obrněný automobil Š-971 Jarmila s 82 mm 
bezzákluzovým kanonem / Martin Dubánek. 
In: ATM + Informační příloha MO ČR 
a AČR. - Roč. 51, č. 9 (2019), s. 68-70 : fo-
togr.
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Potrápil aj rýchlejších súperov : Lietadlá 
studenej vojny / Miroslav Barič. In: Obrana. 
Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 8 (2019), s. 
24-25 : obr. (MiG-17). 

Proměny ZK 503 / Jan Skramoušský. In: 
Střelecká revue. - Roč. 51, č. 8 (2019), s. 67-
71 : fotogr.

Sovětský těžký tank T-10 / Lukáš Visingr. 
In: Střelecká revue. - Roč. 51, č. 5 (2019), s. 
76-78 : fotogr.

Střední dělostřelecký traktor D-350 MA-
ZUR v ČSLA / Martin Dubánek. In: ATM 
+ Informační příloha MO ČR a AČR. - Roč. 
51, č. 6 (2019), s. 88-91 : fotogr.

Úderná päsť verzus nežnosť / Pavol Vitko. 
In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 
11 (2019), s. 22-23 : fotogr.

Úkoly PRUNA 3 a PRUNA 3-T : Rake-
tový odminovač ROD-350 s regulovatelným 
dostřelem / Martin Dubánek. In: ATM + In-
formační příloha MO ČR a AČR. - Roč. 51, 
č. 1 (2019), s. 70-73, 70-73, 64-67 : fotogr.

Úkoly Výtah I a Výtah II : Historie vyproš-
ťovacího tanku VT-34 / Martin Dubánek. 
In: ATM + Informační příloha MO ČR 
a AČR. - Roč. 51, č. 2 - 3 (2019), s. 66-69, 
70-73 : fotogr.

Vyjdú tanky do ulíc? / Alex Maskalík. In: 
Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 11 
(2019), s. 19-21 : fotogr. (čs. armáda, r. 1989). 

Zákopový pluh ZP-60 / Martin Dubá-
nek. In: ATM + Informační příloha MO ČR 
a AČR. - Roč. 51, č. 5 (2019), s. 68-71 : fo-
togr. 

Zákopový pluh ZP-60/90 a úkoly ZP-110 
a PŘÍKOP / Martin Dubánek. In: ATM + In-
formační příloha MO ČR a AČR. - Roč. 51, 
č. 12 (2019), s. 62-65 : fotogr.

Od roku 1993 

Expanze na pozvání : Rozšiřování NATO 
a jeho důsledky / Jan Eichler. - Praha : Uni-

verzita Karlova - Karolinum, 2019. - 236 s. : 
pram. a lit. - ISBN 978-80-246-4279-6. 

Ročenka Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky 2018 / Zost.: Hana Klobušická, 
Peter Susko, Pavol Vitko, Jozef Žiak. - Bra-
tislava : Ministerstvo obrany SR - Odd. re-
zortnej tlače, 2019. - 122 s., eBulletin MO 
SR 2018 : fotogr. ISBN 978-80-89261-79-6.  

* * *

Contemporary Terrorism Manifestations 
(Simple Causal Model Analysis) / Tomáš 
Novotný. In: Vojenské rozhledy. Vojen-
sko-teoretický časopis. - Roč. 28 /60/, č. 4 
(2019), s. 94-105 : fotogr.

Právna zodpovednosť profesionálnych 
vojakov pri výkone štátnej služby / Tomáš 
Martaus. In: Vojenská osveta. Spoločen-
skovedné semináre. - Roč. 16, č. 1 (2019), 
s. 51-71.

Prevencia kriminality a inej protispolo-
čenskej činnosti v podmienkach MO SR / 
Petra Michalovičová. In: Vojenská osveta. 
Spoločenskovedné semináre. - Roč. 16, č. 1 
(2019), s. 2-21.

Pridelenci obrany a ich postavenie v sú-
časnom systéme diplomacie / Erik Pajtinka. 
In: Politické vedy. - Roč. 22, č. 3 (2019), s. 
89-111.

Quo vadis európska obrana a bezpečnosť 
/ Radoslav Ivančík. In: Politické vedy. - Roč. 
22, č. 3 (2019), s. 47-67.

Slovenská republika v operáciách NATO 
po summite vo Varšave / Vladimír An-
drassy. In: Politické vedy. - Roč. 22, č. 1 
(2019), s. 80-107.

Starostlivosť o rodiny profesionálnych 
vojakov / Ľubica Berníková. In: Vojenská 
osveta. Spoločenskovedné semináre. - Roč. 
16, č. 1 (2019), s. 41-55. ISBN 978-80-89609-
19-2.

Špeciálne operácie a ich význam pre Slo-
venskú republiku / Martin Bričovský. In: 
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Vojenské reflexie. Vedecko-odborný časo-
pis AOS. - Roč. 14, č. 2 (2019), s. 36-70. 

Vstup Slovenskej republiky do Severoat-
lantickej aliancie / Marek Oravec. In: Vo-
jenská osveta. Spoločenskovedné semináre. 

- Roč. 16, č. 1 (2019), s. 31-40. ISBN 978-80-
89609-19-2. 

* * *

Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín 
: Vojenská symbolika / Imrich Purdek. In: 
Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 7 
(2019), s. 30.

25 rokov spravodajstva v našich vojen-
ských dejinách / [Miloslav Púčik]. In: Obra-
na. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 7 (2019), 
s. 18-23 : fotogr.

Hospodári v zelenom / Jozef Žiak, Hana 
Klobušická. In: Obrana. Mesačník MO SR. 

- Roč. 27, č. 8 (2019), s. 19-23 : fotogr. (Vo-
jenské lesy a majetky SR).

Koniec stíhacieho lietadla MiG-29AS 
6526 / Michal J. Stolár. In: Letectví + kos-
monautika. - Roč. 95, č. 11 (2019), s. 14-16 
: fotogr. 

Najväčší modernizačný projekt v histó-
rii Ozbrojených síl SR / Rudolf Pevný. In: 
Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 3 
(2019), s. 8-11 : fotogr.

Pochodujúca sila : Vojenská prehliadka na 
počesť Slovenského národného povstania /  
 
Pavol Vitko. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 
Roč. 27, č. 10 (2019), s. 6-9 : fotogr.

Spravodajská symbolika / Imrich Purdek. 
In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 
7 (2019), s. 21 : fotogr.

Štefánikovské tradície v slovenských 
ozbrojených silách – hrdina, vzor, legenda 
/ Miloslav Ščepka, Pavol Vitko, Jozef Žiak. 
In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 
5 (2019), s. 18-23 : fotogr.

Vojenská prehliadka k 75. výročiu SNP / 
Michal J. Stolár. In: Letectví + kosmonauti-
ka. - Roč. 95, č. 10 (2019), s. 50-51.

Vojenská symbolika / Imrich Purdek. In: 
Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 1 
(2019), s. 26 : fotogr.

ZETOR Gerlach : Taktické obrnené vo-
zidlo pre 21. storočie. In: ATM + Informační 
příloha MO ČR a AČR. - Roč. 51, č. 6 (2019), 
s. 36 : fotogr. 

Práce presahujúce vymedzené chronolo-
gické obdobia

Andrej Hlinka – otec národa? / Roman 
Holec. - Bratislava : Marenčin PT, spol. s r. 
o., 2019. - 318 s. : fotogr., pram. a lit. - ISBN 
978-80-569-0440-4. 

Čechoslováci v Gulagu III : Příběhy kra-
janů popravených či vezněných v Sovět-
ském svazu  / Jan Dvořák, Jaroslav Formá-
nek, Adam Hradilek. - Praha : Česká tele-
vize - Ústav pro studium totalitních režimů 

- Vysoká škola muzických umení, 2019. - 223 
s. : fotogr., pram. a lit. - ISBN 978-80-7404-
311-6; 978-80-88292-13-5. 

Čekisté : Orgány státní bezpečnosti 
v evropských zemích sovětského bloku 1944 

– 1989 / Krzysztof Persak, Łukasz Kamiński, 
Pavel Žáček, Petr Blažek; z pol. orig. přel.: 
Markéta Tardy Páralová. - Praha : Acade-
mia, 2019. - 786 s. : tabl., lit., reg., nestr. obr. 
příl. ISBN 978-80-200-3048-1. 

Dva slovenské osudy Špitzer – Mach / An-
ton Baláž. - Bratislava : Marenčin PT, spol. 
s r. o., 2019. - 303 s. : fotogr. - ISBN 978-80-
569-0425-1. 

Fašizmus / Jakub Drábik. Bratislava : Pre-
media, 2019. - 644 s. : fotogr., pram. a lit., 
reg. ISBN 978-80-8159-781-7. 

Fortifikačné systémy na území Bratislavy : 
Od praveku po 2. svetovú vojnu : Zborník prí-
spevkov zo sympózia, ktoré sa konalo 5. de-
cembra 2018 v Bratislave / Zost. a techn. red.: 
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Petra Šimončičová Koóšová, Anna Gondová. 
- Bratislava : Mestský ústav ochrany pamia-
tok v Bratislave, 2019. - 351 s. : fotogr., nákr., 
pram. a lit. - ISBN 978-80-570-1577-2. 

Historické výročia v roku 2018 : Zbor-
ník z medzinárodnej konferencie a katalóg 
z výstavy archívnych dokumentov, ktoré sa 
konali 26. septembra 2018 v Bytči / Zost.: 
Mária Weinbergerová, Miroslav Martinický. 

- Žilina : MV SR - Štátny archív v Žiline so 
sídlom v Bytči - Považské múzeum v Žili-
ne, [2019]. - 182 s. : fotogr. Obsash: Ferdi-
nand Vrábel: Slováci v československých 
légiách (1914 – 1920), s. 8-13; Peter Štanský: 
Žilina a rok 1918, s. 14-25; Miroslav Marti-
nický: Bitka v Kotešovej 5. decembra 1918,  
s. 26-69; Michal Mrekaj: Prevrat na Orave, 
s. 70-85; Peter Šimko: Situácia na železnici 
na Hornom Považí v čase vzniku Českoslo-
venskej republiky a podniku Českosloven-
ské štátne dráhy podľa dobových staničných 
pamätných kníh, s. 86-93; Petr Tesař – Pavel 
Solnický: Španělská chřipka v rakouském 
Slezsku v roce 1918 jako důsledek velké 
války, s. 94-101; Peter Štanský: Žilina a 6. 
október 1938, s. 102-109; Martin Garek: Je-
seň 1938 na Slovensku a Orava, s. 110-123; 
Peter Vítek: Rok 1938 v Liptove, s. 124-135; 
Drahomír Velička: Dokumenty k pútnické-
mu miestu Turzovka-Živčákova v archívoch 
na Slovensku, s. 136-147; Výberový katalóg 
archívnych dokumentov, s. 148-182. - ISBN 
978-80-97328405. 

Hurban III. Medzi Stalinom a Roosevel-
tom / Ivan Kučma. - Martin : Vyd. Spolku 
slov. spisovateľov, 2019. - 285 s. : fotogr., 
pram. a lit., reg. - ISBN 978-80-8202-107-6. 
(Vladimír Ladislav Hurban).    

Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo 
vojenských dejinách Slovenska v rokoch 
1848 – 1948 / Peter Chorvát. - Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2019. - 317 s., fo-
togr., obr. príl., pram. a lit. - ISBN 978-80-
89523-58-0. 

Legionáři v Národním shromáždění Re-
publiky československé / Eduard Stehlík. - 

Žďár nad Sázavou - Praha : Tváře, s.r.o. - Čs. 
obec legionářská, z.s., 2019. - 115 s. : fotogr., 
pram. a lit. - ISBN 978-80-907294-9-0; 978-
80-87919-56-9. 

Letov : 100 let od založení první českoslo-
venské továrny na letadla / Jaroslav Zvěřina. 

- Bratislava : Magnet Press Slovakia s.r.o., 
2019. - 296 s. : fotogr., tabl. - ISBN 978-80-
89169-63-4. 

Na horské dráze : Evropa 1950 – 2017 / 
Ian Kershaw; z angl. orig. přel.: Daniela Or-
lando, Magdaléna Řezáčová, Pavel Vereš. - 
Praha : Argo, 2019. - 588 s. : fotogr., pram. 
a lit., reg. - ISBN 978-80-257-2971-7. 

Příliš mladí na válku / Radek Gális. - 
České Budějovice : Radek Gális ve spolupr. 
s Literární kavárnou, 2019. - 313 s. : fotogr. 

- ISBN 978-80-270-7211-8. (osobnosti 1. a 2. 
čs. zahr. odboja). 

S orlem i lvem 2. díl : Příběhy českých vo-
jenských duchovních v dramatickém 20. sto-
letí / Martin Flosman. - Praha : Epocha s.r.o. 

- Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. 
- 487 s. : fotogr., pram. a lit., reg. - ISBN 978-
80-7557-230-1. 

Slovenské národné povstanie – výcho-
disko k slovenskej národnej štátnosti : (K 75. 
výročiu SNP) / Jaroslav Chovanec. - Martin 
: Matica slovenská, 2019. - 308 s. : fotogr., 
pram. a lit. - ISBN 978-80-8128-241-6. 

100 výročie pripojenia Petržalky k Čes-
koslovensku / Ľuboš Kačírek. Bratislava : 
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2019. 

- 110 s. : fotogr., mp., pram. a lit. - ISBN 978-
80-89881-17-8. 

Úsilie Slovákov o autonómiu / Róbert 
Letz a kol. - Martin : Matica slovenská, 2019. 

- 262 s. : fotogr., pram. a lit., reg. - ISBN 978-
80-8128-230-0. Obsah: Ivan Mrva: Snahy 
o autonómiu Slovenska do roku 1914, s. 11-
26; Marta Dobrotková: Aktivity Slovákov 
v Amerike za autonómiu Slovenska do roku 
1918, s. 27-42; Ondrej Podolec: Projekty au-
tonómie Slovenska v prvej ČSR. (Politické 
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programy a legislatívne návrhy), s. 43-56; 
Kríž, Juraj: Žilinská dohoda – záverečná eta-
pa národného pohybu alebo paradox dejín? s. 
57-76; Róbert Letz: Uzákonenie autonómie 
Slovenska roku 1938, s. 77-100; Bruno Ča-
nády: Legislatíva a štátoprávne postavenie 
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Michal Pehr: Žilinská dohoda pohledem čes-
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v európskych dejinách prvej polovice 20. 
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mus, s. 159-182; Vojtech Kárpáty: Slovenská 
autonomistická symbolika, s. 183-196; To-
máš Černák: Štátoprávne predstavy Gustáva 
Husáka o postavení Slovenska od začiatku 
30. rokov do roku 1945, s. 197-212. 

Ve službách republiky : Serving the Re-
public : 100 let od založení českosloven-
ského vojenského zpravodajství : 100 Years 
Since the Establishment of Czechoslovak 
Military Intelligence / Karel Straka, Prokop 
Tomek, Tomáš Bandžuch. - Praha : Minis-
terstvo obrany ČR - VHÚ Praha, 2019. - 223 
s. : fotogr., lit. - ISBN 978-80-7278-758-6. 

Vznik Československej republiky a Slo-
vensko / Ivana Šošková a kol. - Praha : Le-
ges, s. r. o., 2019. - 240 s. : pram. a lit. - Ďalší 
autori: Tomáš Gábriš, Jaroslav Chovanec, 
Róbert Jáger, Renáta Jakubčová, Peter Mič-
ko, Zuzana Mičková, Matej Mlkvý, Martin 
Skaloš, Ladislav Vojáček. - ISBN 978-80-
7502-338-4. 

Zborov, náš vzor! 1917 – 1942 – 2017 : 
Sborník příspěvků z 5. mezinárodní kon-
ference Československé obce legionářské. - 
Praha : Čs. obec legionářská - Vyd. MAC, 
s.r.o., 2019. - 131 s. : fotogr. ISBN 978-80-
87919-67-5. 

* * *

„Addig a békesség, mig szomszéd akarja“ 
: Trianon és a magyar – szomszéd viszony 
napjainkban / Csaba Zahorán. In: Történel-
mi szemle. - Roč. 61, č. 4 (2019), s. 731-744.

Bohumír Lomský : Služba v nejistých ča-
sech / Prokop Tomek. In: Historie a vojenst-
ví. - Roč. 68, č. 3 (2019), s. 94-108 : fotogr.

Dakota a Líčko : Douglas C-47 a Lisunov 
Li-2 v československém vojenském letectvu 
: 1. díl / Miroslav Irra. In: AERO. - Roč. 6, č. 
52 (2019), 34 s. : fotogr. 

„Dlouhé“ 20. století plk. Karla Kubíčka / 
Jiří Plachý. In: Vojenská história. - Roč. 23, 
č. 4 (2019), s. 29-52 : fotogr.

Die Tschechoslowakei und Der heilige 
Stuhl während des zweiten Weltkiegs und in 
der frühen Nachkriegszeit / Michal Pehr. In: 
Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und 
Kultur der böhmischen Länder. - Roč. 59, č. 
1 (2019), s. 102-144.

Fiat CR.30 a CR.32 Freccia / Miroslav 
Šnajdr. In: AERO. - Roč. 6, č. 57 (2019), s. 
5-50 : fotogr. (aj čs. letci v Španielsku, južné 
Slovensko 1938).  

Focke Achgelis Fa 223 / VR-3 v Českoslo-
vensku / Miroslav Irra. In: AERO. - Roč. 6, 
č. 59 (2019), s. 5-34 : fotogr.

Hrdinství z Východu jim nepomohlo 
/ Jiří Klůc. In: Paměť a dějiny. Revue pro 
studium totalitních režimů. - Roč. 13, č. 1 
(2019), s. 36-46 : fotogr. [Josef Buršík, An-
tonín Sochor, Richard Tesařík].  

Kotorský záliv jako článek v řetězci obra-
ny rakousko-uherského pobřeží / Karolína 
Kalecká. In: Historie a vojenství. - Roč. 68, 
č. 4 (2019), s. 42-58 : fotogr.

Kult kapitána Jaroše : Jak se zrodila jed-
na z komunistických legend / Jiří Klůc. In: 
Paměť a dějiny. Revue pro studium totalit-
ních režimů. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 114-131 
: fotogr.

MiG-21 MF v čs. a českém letectvu I. díl 
/ Miroslav Irra. In: AERO. - Roč. 6, č. 63 
(2019), s. 5-50 : fotogr.  

Neúspěch státně-občanského konceptu 
čechoslovakismu: menšiny v armádě 1918 
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– 1945 / Zdenko Maršálek. In: Čecho/slo-
vakismus / Eds.: Adam Hudek, Michal Ko-
peček, Jan Mervart. - Praha : Nakl. Lidové 
noviny, s.r.o. - Ústav pro soudobé dějiny  AV 
ČR, 2019, s. 202-221. ISBN 978-80-7422-
679-3; 978-80-7285-229-1.

Politické strany Karpatských Nemcov 
/ Ondrej Pöss. In: Zborník Slovenského 
národného múzea. História 54 – 55/2017 – 
2018. Bratislava : SNM, 2019, s. 167-175.

Renault FT, tank zakladatel a jeho služba 
v Československu / Vladimír Francev. In: 
Armáda. - Roč. 1, č. 3 (2019), s. 3-50 : fotogr.

Sokol, legionář a příslušník protinacistic-
kého odboje : Štábní kapitán Antonín Lon-
ga / Milan Vyhlídal. In: Vojenská história. 

- Roč. 23, č. 4 (2019), s. 119-129 : fotogr.

Spomienky autonomistickej publicisti-
ky a ľudáckeho režimu na M. R. Štefánika 
v rokoch 1919 – 1938 a 1939 – 1945 / Ferdi-
nand Vrábel. In: Vojnová kronika. Odborný 
recenzovaný časopis Múzea SNP. - Roč. 8, č. 
1 (2019), s. 43-50 : fotogr.

The Role of Slovakia in Alliance Warfare 
throughout the 20th Century / Miloslav Čaplo-
vič, Matej Medvecký. In: Alliance planning 
and coalition warfare: historical and contem-
porary approaches. Eds.: Harold Raugh, jr. – 
Christian Ortner – Dalibor Denda. - Belgra-
de : Institute for Strategic Research, 2019, s. 
201-222. ISBN 978-86-81121-24-5.

Útkereső történészek : Megjegyzések egy 
lezáratlan eszmecsere margójára / Gergely 
Romsics, Csaba Zahorán. In: Történelmi 
szemle. - Roč. 61, č. 4 (2019), s. 777-788.

Vállalni a felelősséget Trianonért / Ondrej 
Ficeri. In: Történelmi szemle. - Roč. 61, č. 4 
(2019), s. 763-776.

Vnímanie slovenskej minulosti – problém 
legiend, mýtov a stereotypov / Vladimír 
Segeš. In: Studia Academica Slovaca 48. - 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 
s. 95-109.

Vše, co najdete, je vaše : Rozhovor s Regi-
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jených konfliktech / Ondřej Matějka, Jaro-
mír Mrňka. In: Securitas Imperii. - Roč. 34, 
č. 1 (2019), s. 318-332. 

* * *

Armádní generál Karel Klapálek /IS/ : 
Naši přísahu přece nikdo nezrušil. In: Ná-
rodní osvobození. - Roč. 30 /97/, č. 21-22 
(2019), s. 13 : fotogr.

Branislav Tvorožek : Jeho štúdium ukon-
čili fašistické oslavy. Bojoval proti Nemcom, 
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Reichl, Dominika Kubišová. In: Príbehy 20. 
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60 : fotogr. 

Brigádní generál Alois Kubita : Od vojá-
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Hlava a srdce armády : 100 let Generál-
ního štábu Armády České republiky / Vla-
dimír Marek. In: A-report. Měsíčník Minis-
terstva obrany ČR. - Roč. 30, č. 10 (2019), s. 
38-41 : fotogr.

Legionář, sokol a odbojář : Škpt. Antonín 
Longa (1898 – 1945) / Milan Vyhlídal. In: 
Národní osvobození. - Roč. 30 /97/, č. 11/12 
(2019), s. 14-15 : fotogr.

Na počátku byly sruby / Vladimír Marek. 
In: A-report. Měsíčník Ministerstva obrany 
ČR. - Roč. 30, č. 2 (2019), s. 42-43 : fotogr.

Na počiatku bolo Nové slovo / Martin 
Krno. In: Bojovník. Dvojtýždenník antifa-
šistov. - Roč. 64, č. 21 (2019), s. 8.
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Miloslav Čaplovič. In: Obrana. Mesačník 
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12 : fotogr. (Slavkov).  
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První ze tří konšelů : Zpravodajský 
důstojník štábní kapitán František Fárek 
(1894 – 1973) / Milan Vyhlídal. In: Vojen-
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: fotogr.  

100 rokov bratislavskej posádky / Pavol 
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Těšínsko 1919 – 2019 / Martin Lokaj, To-
máš Rusek, Milan Mojžiš. In: Legionářský 
směr. Časopis Československé obce legio-
nářské. - Roč. 8 č. 1 (2019), s. 32-35 : fotogr.

Vladimír Přikryl : Osud československé-
ho legionáře a vojáka / Milan Vyhlídal. In: 
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(2019), s. 14-15 : fotogr.

Archívnictvo a múzejníctvo
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Gabriel Blaško. In: Obrana. Mesačník MO 
SR. - Roč. 27, č. 7 (2019), s. 47 : obr.

Pýcha československého leteckého prie-
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ANOTÁCIE, GLOSY

MANNOVÁ, Elena. MINULOSŤ  AKO 
SUPERMARKET?  SPÔSOBY  REPRE-
ZENTÁCIE  A  AKTUALIZÁCIE  DEJÍN 
SLOVENSKA. Bratislava : Historický 
ústav SAV; VEDA, 2019, 463 s. ISBN 
978-80-224-1706-8.

„Minulosť  sú  naše  korene.  Keď  hnije  ko-
reň  zuba,  musí  sa  opraviť.  Ako  je  to  s  ko-
lektívnymi  spomienkami  na  minulosť,  ak 
jej niektoré obdobia vyhodnocujeme ako 
zahanbujúce, temné, bolestivé, „zahnívajú-
ce“? (str. 383) S touto otázkou sa stretáva 
azda každý jeden historik, ktorý vo svojom 
výskume konfrontuje historické pramene 
rôznej povahy s priamymi výpoveďami oči-
tých svedkov, respektíve s tým, čo dotknu-
té osoby uchovávajú vo svojej pamäti. A tu 
sa vynára neustály spor medzi objektívnou 
pravdou a subjektívnym videním konkrét-
nej udalosti, ktorá je predmetom historikov-
ho bádania. I preto je hľadanie odpovede 
na vyššie zmienenú otázku veľmi kompli-
kovaný a nekončiaci sa proces, do ktorého 
vstupuje množstvo vnútorných (motivácia, 
osobné zmýšľanie, individuálne rozhodova-
nie, vlastné presvedčenie, skúsenosti, pocit 
príslušnosti k určitej vrstve spoločnosti či 
národu/národnostnej skupine) i vonkajších 
determinantov (politický systém, ideoló-
gia, výchovno-vzdelávací systém, kultúrne 
vplyvy), ktoré sa v priebehu desaťročí me-
nia a menia svoj obsah i formu podľa záuj-
mu a potrieb politickej moci.

Historička Elena Mannová, ktorá sa dlho-
dobo vo svojom výskume venuje téme his-
torickej pamäti, spracovala svoje predchá-
dzajúce odborné štúdie do podoby ucelenej 
monografie pojednávajúcej práve o spôsobe 
narábania s historickými udalosťami, for-
mujúcich našu geografickú oblasť i národ, 
a ich „nakupovaním“ podľa aktuálnej poli-
ticko-spoločenskej situácie a potrebám vlád-
nucich elít. Historička Historického ústavu 
Slovenskej akadémie vied nadväzuje na 
svojho predchodcu a jedného z najvýznam-
nejších historikov, Ľubomíra Liptáka, ktorý 

„prirovnal dejiny ku samoobsluhe, z ktorej 
si každý vyberá, čo sa mu hodí“ (s. 9). Bez 
hĺbkového poznania a dôkladnej analýzy si 
človek podľa potreby zvolí historickú uda-
losť či osobnosť a interpretuje svoje videnie 
sveta, vlastný svetonázor či porovnáva his-
torickú minulosť so súčasnou dobou. Práve 
v anotovanej publikácii Minulosť ako super-
market?  s podtitulom  Spôsoby  reprezentá-
cie a aktualizácie dejín Slovenska autorka 
približuje problematiku kolektívnej pamäti, 
vrstvenie a zmenu nazerania na konkrétnu 
historickú udalosť či osobnosť. Mnoho na-
povie už predná obálka publikácie, na ktorej 
je vyobrazená busta generála Milana Ras-
tislava Štefánika (1880 – 1919) s nejasnými 
kontúrami. Práve osoba astronóma, gene-
rála, letca a rodáka z Košarísk poslúžila od 
tragickej smrti v roku 1919 viacerým štát-
nym ideológiám a ich reprezentantom. Na 
jednej strane Milan Rastislav Štefánik slúžil 
ako vzor muža, vojaka či diplomata bojujú-
ceho za demokratické princípy a samourčo-
vacie právo národov v Uhorsku, na druhej 
strane, ak to režim potreboval, zatracoval 
ho kvôli jeho milostným aféram, životnému 
štýlu, nestálej a výbušnej povahe či choro-
bám, ktorými v takom mladom veku trpel. 
A obdobných prípadov a udalostí, ktoré sa 
využívali a zneužívali na politické, spolo-
čenské a kultúrne ciele, je v našich národ-
ných dejinách nespočetne veľa. Takýto pro-
tichodný pohľad na dejiny či prípadne boj 
medzi dobrom a zlom slúžil na ovplyvňo-
vanie ľudí, ktorí namiesto skúmania faktov 
a historickej skutočnosti podliehali mýtom 
a legendám, ktoré sa spoločnosti podsúva-
li prostredníctvom verejných manifestácií, 
spomienkových slávností na hrdinské činy 
ich predkov, odhaľovanie sôch významných 
postáv na námestiach v obciach či pomenú-
vaní alebo i premenúvaní ulíc.

Avšak neboli to len verejné prejavy a osla-
vy štátnych sviatkov (napr. 15. marec – ma-
ďarský a predtým uhorský sviatok revolúcie 
a boja za nezávislosť), podporujúce a glori-
fikujúce vtedajší politický systém či ideo-
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lógiu. I samotný kult osobnosti, nemysliac 
teraz na obdobie 20. storočia a osobnosti 
s ním späté (Stalin, Hitler), utváral vzťah 
ku konkrétnemu miestu, krajiny či politic-
kému systému. Elena Mannová do anotova-
nej publikácie zahrnula dve ženské postavy 
národných dejín, a to menej známu, ale i tak 
významnú, sväticu Alžbetu Uhorskú (1207 

– 1231), a azda najvýznamnejšiu panovníčku, 
ktorá sa bežnému človeku spája najmä so 
školskou reformou (Ratio educationis; 1777),  
Máriou Teréziou (1717 – 1780). Pozitívne 
vnímam zmenu optiky a zámeru výskumu, 
keďže vo väčšine prípadov sa historici ve-
nujú politickým dejinám, ktorých hlavnými 
protagonistami boli zväčša muži. Ale i ženy 
si razili cestu na kráľovskom dvore a niekto-
ré z nich zaznamenali pozoruhodnú karié-
ru a dnes ich vnímame ako „priekopníčky“ 
stredovekej, respektíve novovekej spoloč-
nosti. Udržanie kultu osobnosti by nebolo 
možné bez verejných manifestácií, prejavov 
úcty a glorifikácie. Práve tieto prejavy skú-
ma historička Elena Mannová v tretej kapi-
tole, kde podrobuje kritickej analýze okrem 
oslavy štátnej (verejnej) moci i vojenské 
vystúpenia, ktoré sú integrálnou súčasťou 
našich národných (slovenských) dejín a for-
movali národnú identitu – revolučné roky 
1848/1849 a Slovenské národné povstanie 
(1944). Podobne ako „druhý život“ Alžbety 
Uhorskej a Márie Terézie, aj významné his-
torické udalosti ako „meruôsmy rok“ a „po-
vstanie namierené proti totalite“ sa stali 
vhodným prostriedkom formovania masy, 
pričom každá z politických reprezentácií si 
pripomínala konkrétnu udalosť z iného uhla 
pohľadu. Zatiaľ čo uhorskej politickej repre-
zentácii zostali oči pre plač, keďže ich „hr-
dinovia“ a „bojovníci“ za politické, kultúrne 
či výchovno-vzdelávacie práva museli kvôli 
nastupujúcej maďarizácii, ktorej vrchol sa 
datuje do obdobia prelomu 19. a 20. storočia, 
nútene upadnúť do zabudnutia. Obdobne 
museli procesom transformácie v období 
20. storočia prejsť aj československí legi-
onári, ktorí boli v medzivojnovom období 
vyzdvihovaní a oslavovaní ako spolutvor-
covia prvého spoločného a na demokratic-

kých princípoch budovaného štátu Čechov 
a Slovákov, ale po nástupe komunistickej 
garnitúry v roku 1948 postupne ich sláva 
upadala do zabudnutia. I Slovenské národné 
povstanie sa stalo vhodným prostriedkom 
manifestácie sily a náklonnosti k určitej ide-
ológii, ktorá sa presadila po februári 1948. 
Protinacistické vystúpenie, ktoré sa začalo 
v auguste 1944 známym heslom „Začnite 
s  vysťahovaním!“ sa zredukovalo na boj 
partizánskych skupín a Červenej armády 
proti nacistickému agresorovi a domácej to-
talitnej moci, reprezentovanej jediným po-
voleným politickým subjektom – Hlinkovou 
slovenskou ľudovou stranou.

Politicko-spoločenské zmeny sa premietli 
aj na lokálnej úrovni. Politická elita, uve-
domujúc si rôznorodú úroveň vedomostí 
nadobudnutých vďaka štátom schválených 
štátnych učebných osnov a taktiež vnímania 
prorežimovej reality, podsúvala obyčajné-
mu človeku svoje názory, postoje a smero-
vanie prostredníctvom pomníkovej kultúry 
a „kultúry pomenúvania ulíc“ podľa štá-
tom schválených a oslavovaných osobností. 
Na príklade Bratislavy (Požoň, Prešporok, 
Pressburg). Elena Mannová čitateľovi po-
núka podrobnú analýzu zmien názvu ulíc 
podľa štátom presadzovanej línie a taktiež 
i zmeny v pomníkovej kultúre. Príkladom je  
súsošie Márie Terézie, ktorého osud spečati-
la zmena politických pomerov po roku 1918. 
So vznikom Československa bolo nevyhnut-
né vyrovnať sa s uhorskými (maďarskými) 
osobnosťami, ktoré boli zároveň symbolom 
Uhorska a uhorskej (maďarskej) štátnos-
ti. Zmeny v pomníkovej kultúre a celkovo 
v živote mestskej komunity spišského mes-
ta Levoča príkladne ilustruje pomery v 20. 
storočí, ktoré by sme pokojne mohli ozna-
čiť za „storočie  ideológií“, ktoré udávali 
smer komunite, obci, regiónu i celej krajine. 
A opätovne sme pri vyššie zmienenom vzťa-
hu a súpereniu dobra a zla, jednej ideológie 
proti druhej. Proti sebe stojí razom dvojaký, 
ale dnes už zabudnutý, obraz Levoče –„slo-
venský Norimberg“ verzus „malá Moskva“.

Po prečítaní publikácie sa čitateľovi natís-
ka otázka, či sú dejiny skutočne akýmsi „su-
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permarketom“, z ktorého si možno vyberať 
nám potrebné a vyhovujúce udalosti a osob-
nosti, ktoré si i tak prispôsobujeme podľa 
našich aktuálnych potrieb. A či to nerobia 
dnes i najvyšší politickí predstavitelia štátu? 
Odohrávali sa naše dejiny len na pomedzi 
dobra a zla? Určite tomu tak nebolo a ani 
nie je, keďže naša pamäť podlieha mnohým 
faktorom, ktoré znemožňujú objektívne po-
znanie a vnímanie reality. A práve to vyu-
žíva každý politický systém a štát na posil-
nenie svojich)(národných) pozícií. Opätovne 
teda môžeme slovami britského minister-
ského predsedu Winstona Churchilla (1874 

– 1965) konštatovať, že „históriu píšu víťazi“, 
ktorých moc je však obmedzená geografic-
ky i časom.

                                           Matúš Burda

KŠIŇAN, Michal. MILAN  RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK.  Muž,  ktorý  sa  rozprával 
s hviezdami. Bratislava : Vydavateľstvo 
Slovart, spol. s r.o. 2021, 399 s., fotografie 
v texte, chronológia Štefánikovho života, 
pramene, menný register. ISBN 978-80-
556-3904-8.

Autor je renomovaný znalec Štefánikov-
ho života a diela, o čom svedčí už viacero 
jeho odborných štúdií, knižných publi-
kácií i zbierok dokumentov. Výdatne pri-
tom využil aj svoje poznatky zo štúdia na 
Sorbonne a tiež z bádateľských návštev 
vo francúzskych archívoch vrátane vojen-
ského archívu vo Vincennes. Anotovaná 
kniha vyšla s finančnou podporou Histo-
rického ústavu SAV a projektov VEGA  
č. 2/0087/20 a APVV č. 17-0399. Autor vy-
užil tiež podporu grantov a štipendií via-
cerých domácich i zahraničných inštitúcií, 
nadácií a fondov. Výsledkom je tak ucelená 
monografia bohato dokumentovaná archív-
nymi dokumentmi

Jednotlivé kapitoly sú zoradené jednak 
chronologicky, jednak vecne a postupne 
mapujú Štefánikov život od rodných Ko-
šarísk od 21. júla 1880 až po jeho tragický 
záver pri Bratislave 4. mája 1919. V prvej 
časti publikácie sa čitateľ môže obozná-

miť s neľahkými počiatkami Štefánikovej 
kariéry, cez štúdiá, odchod do Francúzska 
a veľkými, hlavne materiálnymi, prob-
lémami, s ktorými sa mladý Slovák na  
počiatku svojho pobytu musel vyrovnať  
(s. 17 – 50). Postupne si vybudoval sieť vý-
znamných kontaktov vo vedeckom, umelec-
kom i politickom svete, čo neskôr, počas prvej 
svetovej vojny, výdatne využil v prospech 
česko-slovenskej oslobodzovacej akcie  
(s. 60 – 73). V kapitole Štefánik versus Dürich  
(s. 73 – 78) autor približuje spor oboch pred-
staviteľov Česko-Slovenskej národnej rady 
v Paríži na ruskej pôde, ktorý sa skončil 
Štefánikovým víťazstvom a rozhodným 
presadením Masarykovho smerovania čs. 
zahraničnej akcie. O Štefánikovej osob-
nosti podrobne informuje kapitola Štefánik  
vizionár a charizmatický vodca (s. 91 – 
113). Táto kapitola však obsahuje aj viace-
ro diskusných hypotéz, s ktorými nie vždy 
možno súhlasiť. Spochybňuje sa tu, okrem 
iného, aj náboženské presvedčenie Štefáni-
ka. Neobstojí tvrdenie, že myjavský región 
bol jedným z mála evanjelických centier 
na Slovensku (s. 94 – 95), lebo tých centier 
bolo nepochybne viac – Turiec, Novohrad, 
Gemer a ďalšie. Je pravda, že aj u mladého 
Štefánika vznikli počas štúdií svetonázo-
rové pochybnosti, možno podporované aj 
tým, že sa venoval štúdiu prírodných vied, 
ale je nepochybné, že vieru si napriek po-
chybnostiam zachoval po celý život. Časom 
sa urovnal aj jeho názorový konflikt s dog-
matickým otcom Pavlom Štefánikom. Tvr-
denia, že Štefánik odmietal náboženstvo 
a veril iba vo vedu a veda nahradila Boha  
(s. 101), sú prisilné (s. 98). Významnou čas-
ťou Štefánikovho života bol jeho záujem 
o letectvo a kariéra dôstojníka francúzskej 
armády v rokoch prvej svetovej vojny a or-
ganizovanie československej armády (s. 108 

– 113, 157 – 203). Ideovým vodcom bol T. 
G. Masaryk, výkonným administrátorom 
a sekretárom bol E. Beneš, ale obaja boli ci-
vilisti. Preto organizácia dobrovoľníckeho 
vojska po vojenskej stránke spočívala plne 
na pleciach vojaka Štefánika. Veľmi vý-
znamná bola Štefánikova úloha v Rusku na 
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prelome rokov 1918/1919, keď sa mu už vo 
funkcii čs. ministra vojny napriek ťažkos-
tiam podarilo reorganizovať dobrovoľnícky 
Čs. armádny zbor na regulárnu armádu – Čs. 
vojsko v Rusku. Treba však podotknúť, že 
admirála Kolčaka nazastrelili v Irkutsku 
boľševici, ale odsúdila ho miestna demokra-
tická ľavicová vláda, v ktorej mali väčšinu 
eseri. Hoci dnes sme svedkami pokusov aj 
zo strany časti ruských historikov Kolčaka 
rehabilitovať (bol dokonca nakrútený aj ce-
lovečerný ruský film na jeho obhajobu), táto 
snaha neobstojí. Je zdokumentované nielen 
to, že Kolčak nebol žiadny demokrat a sna-
žil sa v podstate obnoviť v Rusku cárske 
samoderžavie, ale aj to, že bezdôvodne dal 
popraviť minimálne 110 000 civilných rus-
kých občanov a pripravil ich aj o majetok. 
Čitateľ sa však z Kšiňanovej knihy dozvie 
veľa aj o tom, že Štefánik nebol len vedec 
a vojak, ale aj významný diplomat. Svedčia 
o tom jeho diplomatické úspechy v Rus-
ku, Rumunsku, USA a najmä v Taliansku 
(s.231). V kapitolách Francúzsko-talianska 
rivalita v Československu a Štefánik medzi 
Francúzskom  a  Talianskom autor nespo-
mína problematické vzťahy a styky talian-
skych dôstojníkov s príslušníkmi uhorskej/
maďarskej šľachty, čo kritizovali mnohí 
politickí predstavitelia na Slovensku vrá-
tane Šrobára. To nemalou mierou prispelo 
k vystriedaniu talianskej misie francúzskou 
(s. 231 – 251). Kniha o Štefánikovi sa, pri-
rodzene, nemôže vyhnúť ani tragickému 
záveru jeho života (s. 290 – 307), pričom 
sa autor pridŕža známych dokumentov a aj 
svojho  staršieho výkladu, podobne, ako 
Pavol Kanis, že išlo s najväčšou pravdepo-
dobnosťou o letecké nešťastie, ktoré podpo-
rilo aj nepriaznivé počasie. Kniha Michala 
Kšiňana je jednou z najucelenejších mono-
grafií o živote a diele M. R. Štefánika, ale 
ani ona nerieši a ani nemohla s konečnou 
platnosťou vyriešiť všetky otázky a problé-
my spojené s týmto slovenským vlastencom 
a jednou z najvýznamnejších postáv sloven-
ských a československých dejín. Výskum 
pokračuje ďalej...

                                        Ferdinand Vrábel

ŠPITÁLSKÝ, Jaroslav. KRONIKA VE-
LITELSTVÍ  ZVLÁŠTNÍCH  BOJOVÝCH 
ÚTVARŮ 1918 – 1922. Praha : Českoslo-
venská obec legionářská, Nakladatelství 
Epocha, 2021, 300 s., fotografie v tex-
te, prílohy. ISBN 978-80-87919-87-3 
(ČsOL),  978-80-278-0046-9 (Naklada-
telství Epocha).

Veliteľstvo zvláštnych bojových útvarov 
(VZBÚ) bolo ustanovené výnosom Minis-
terstva národnej obrany dňa 29. októbra 
1920. Od tohto dňa sa v Miloviciach začala 
písať slávna história československej útoč-
nej vozby. Na čele útvaru stál kapitán Ka-
rel Eichmann a pod jeho vedením sa útvar 
premenil najprv na prápor a neskôr na pluky 
útočnej vozby. Vo februári 1929 poverili zá-
stupcu veliteľa plukovníka Josefa Hranáča 
písaním kroniky. Svojej úlohy sa ujal okam-
žite, spracoval listinné materiály, ktoré boli 
k dispozícii v archíve obrnených vlakov 
a Práporu útočnej vozby od roku 1919, a vy-
počul si aj spomienky pamätníkov. Kroniku 
nestihol dokončiť on ani jeho nasledovníci 
a dostala sa do súkromných rúk, čo po-
mohlo, aby sa dochovala. Členovia Difro-
logického klubu kroniku opísali a odfotili. 
Kroniku pripravila Československá obec le-
gionárska (ČsOL) na vydanie pri príležitosti 
stého výročia vzniku tohto útvaru. Kroniku 
doplňujú životopisy veliteľov a množstvo 
doteraz neuverejnených fotografií.

K prvému použitiu útočnej vozby Čes-
koslovenskou armádou došlo už 26. mája 
1918 v Rusku ruskými legionármi, ktorí 
pri bojoch s boľševikmi výdatne využili 
jednak improvizované a jednak ukoriste-
né obrnené vlaky. Improvizované obrnené 
vlaky sa upravovali z otvorených aj uzav-
retých nákladných železných vagónov, kto-
rých steny boli obložené vrecami z piesku 
alebo podvalmi a horným krytom proti 
šrapnelom. Aj lokomotívy boli opatrené 
železnými platňami. Výzbroj predstavo-
vali spočiatku len guľomety a len niekedy 
delom, lebo tých bol nedostatok. Najlep-
ším obrneným vlakom legionárov v Rusku 
bol Orlík, bývalý boľševický Lenin, ktorý 
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legionári ukoristili v Simbirsku na moste 
cez Volgu. Bol vyzbrojený štyrmi delami 
v otáčavých vežiach, osemnástimi guľo-
metmi a jedným reflektorom. Jeho posádku 
tvorili štyria dôstojníci a 126 vojakov. Po 
odchode legionárov do vlasti zostal Orlík 
v Rusku. V bojoch s boľševikmi sa podarilo 
ukoristiť aj niekoľko obrnených automobi-
lov. V Československu boli na začiatku tra-
dície obrnencov dva automobily talianskych 
legionárov – jeden typu Lancia a druhý 
typu Bianchi. Tieto obrnené automobily sa 
zúčastnili v bojoch proti Maďarom na Slo-
vensku v oblasti Galanty a pri Poprade. Dňa 
28. októbra 1918 prevzalo Česko-Slovensko 
bývalý rakúsky obrnený vlak číslo 2a, ktorý 
bol v československej armáde premenovaný 
na Obrnený vlak č. 1. Ten zohral významnú 
úlohu v bojoch v oblasti Hlohovca a potom 
v smere od Trnavy na Žilinu až do Košíc. 
V oblasti Popradu bol tento vlak nasadený aj 
do bojov proti Poliakom. Postupne vznikali 
ďalšie obrnené vlaky, ktoré pomohli vznika-
júcim čs. ozbrojeným silám v bojoch aj na 
Těšínsku. V bohatých prílohách nájde čita-
teľ množstvo informácií o bojových akciách 
útočnej vozby v rokoch 1918 – 1922, jej veli-
teľoch a taktiež množstvo fotografií. Veľmi 
prínosné je aj vydanie pamätí talianskeho 
legionára Josefa Dvořáka z doby boľševic-
kej invázie na Slovensko (s. 180 – 206), lí-
čiace podrobnosti z bojov pri Rožňave, Ri-
mavskej Sobote, Tornali, Parkane (Štúrove), 
Nových Zámkoch, Vrábľoch, Kozárovciach 
a Veľkej Kálnici.             

   Ferdinand Vrábel

KLIMENT, Augustin. MOJE  SPO-
MIENKY NA SVETOVÚ VOJNU. Daniel 
Atanáz Mandzák (ed.). Humenné 2021, 96 
s. ISBN 978-80-973444-3-6.

„V tomto roku 12. marca 1925 uplynie 
presne desať rokov, odkedy som stál pred 
odvodovou komisiou v meste Litovel a vy-
počul som si ten osudný výrok tauglich 
(pozn. autora – schopný vojenskej služby). 
Chcel by som nejakým spôsobom osláviť 
toto jubileum.“ (s. 16) Týmito slovami za-

čína svoje rozprávanie rodák z českej obce 
Ždírec (dnes okres Jihlava, Česká republika) 
Augustin Kliment (19. júl 1896 – 21. október 
1975), ktorého životnú cestu podobne ako 
v prípade ďalších státisíc mužov naprieč ce-
lou rakúsko-uhorskou monarchiou bez roz-
dielu etnicity, konfesie, pôvodu, sociálneho 
statusu či politického zmýšľania preťali uda-
losti prvej svetovej vojny. Správa o atentáte 
nacionalisticky zmýšľajúceho mladíka Ga-
vrila Principa na manželský pár Františka 
Ferdinanda d´Este (1863 – 1914) a jeho man-
želku Žofiu Chotkovú (1868 – 1914), ktorý 
sa zúčastnil vojenských manévrov v Bosne, 
zastihla Augustina Klimenta v juvenáte 
redemptortistov v Červenke, kde sa od za-
čiatku školského roka 1910/1911 pripravoval 
na službu zasvätenú Bohu. Akt násilia vyko-
naný v Sarajeve bol zlomovým momentom, 
ktorý definitívne naštrbil mier i krehkú har-
móniu medzi politicko-vojenskými blokmi 
(Dohoda, Trojspolok – Centrálne mocnosti). 
Rakúsko-uhorský panovník František Jo-
zef I. (vládol od roku 1848) neodolal tlaku 
vojensky založených dôstojníkov a politic-
kých predstaviteľov volajúcich po odplate za 
násilný čin, a tak mobilizačnou vyhláškou 
K Mojim národom! povolal do zbrane všet-
kých fyzicky a psychicky zdatných mužov, 
ktorých jediným cieľom bolo hájiť záujmy 
rakúskeho cisára a uhorského kráľa, a teda 
i celej mnohonárodnostnej monarchie. Au-
gustin Kliment bol vďaka svojmu mladému 
veku od prvých vojenských odvodov oslo-
bodený. Na začiatku vojenského konfliktu, 
ktorý sa z lokálneho sporu transformoval 
na prvý globálny v dejinách ľudstva, azda 
nikto nedúfal, že vojna bude trvať viac ako 
niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Opti-
mistické vízie vystriedalo strádanie, bezná-
dej a smútok. Dnes už však vieme, že vojaci 
v zákopoch a nehostinných lesoch, kop-
coch či horskom teréne zotrvali až do roku 
1918 a mnoho z nich sa už nikdy nevrátilo 
k svojim rodinám a priateľom. Obrovské 
straty, ktoré rakúsko-uhorská armáda za-
znamenala v prvých týždňoch a mesiacoch 
v Haliči a následne i v priebehu zimy roku 
1915 v Karpatoch,  prinútili vojenské orgány 
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povolávať do vojny ďalších a ďalších mu-
žov, pričom medzi nimi boli sotva dospelí 
mladí chlapci či „veteráni“, ktorých vek sa 
pohyboval okolo 50-tky. K tej prvej skupi-
ne patril i Augustin Kliment, ktorý v prvej 
polovici marca 1915 predstúpil pred odvo-
dovú komisiu a 15. apríla sa vydal s kufrom 
do mesta Časlav k svojej vojenskej posád-
ke Vlastibraneckého  pešieho  pluku  č.  12 
(Landwehrinfanterieregiment Nr. 12; LIR 
12). Z posádkového mesta viedli jeho kroky 
na bojisko cez Karpaty (Lupkovský prie-
smyk) až do Haliče, kde sa zúčastnil viace-
rých bitiek, ako napríklad „druhá bitka pri 
Kraśniku“ (júl 1915), bitka  pri  Lopuszne 
(október – november 1915) či bojov na rieke 
Stochod (júl – august 1916) v rámci Brusi-
lovovej ofenzívy, ktorej cieľom bolo zastaviť 
rakúsko-uhorský nápor a taktiež s vypätím 
všetkých síl zastaviť morálny postupný 
úpadok cárskej armády. Jedným dychom 
musíme dodať, že Augustin Kliment nebol 
prototyp vzorného a vojne oddaného člove-
ka, ktorý so zbraňou v ruke čelil ruskému 
nepriateľovi v prvej línii. Avšak jeho spo-
mienky na putovanie po severovýchode vte-
dajšieho Uhorska a Haliči sú cenným sve-
dectvom obyčajného človeka, ktorý zažíval 
všetky starosti a útrapy vojenského života. 
Tento postoj sa odzrkadľuje aj v jednotli-
vých vetách, ktoré si Augustin Kliment po-
čas vojnového ťaženia zapisoval do denníka. 
Práve denník z prvej svetovej vojny sa stal 
východiskovým prameňom pri písaní člán-
kov (1925 – 1927) do študentského časopisu 
Aflons, ktorý vydávali bohoslovci v Obořišti. 
Cieľom Augustina Klimenta bolo čitateľovi 
ukázať každodenný život obyčajného voja-
ka rakúsko-uhorskej armády, ktorý čelil 
neustále prelietavajúcim projektilom vypá-
lených z nepriateľských zbraní. Taktiež sa 
musel vyrovnať s nedostatkom jedla, pitnej 
vody, adekvátneho ošatenia či s vojenskou 
drezúrou. Čitateľ sa zo spomienok nedo-
zvie, ako detailne prebiehali jednotlivé vo-
jenské operácie a taktiež autor zamlčiava aj 
mená dôstojníkov či spolubojovníkov, ale 
v konečnom dôsledku to vôbec neprekáža, 
keďže namiesto detailného opisu  okolia sa 

dozvedáme oveľa viac o živote jednotliv-
ca, ktorého kvárili nielen početné zranenia 
a choroby, ale vďaka množstvu vypätých 
a životu ohrozujúcich situácií si určite uve-
domil hodnotu svojho života, priateľstva, 
odvahy, ľudskosti, čo ho zaiste ovplyvnilo 
v jeho ďalšej etape života ako redemptoristu.

Z pohľadu (slovenskej) vojenskej histo-
riografie je tento denník cenný z viacerých 
dôvodov. Nielenže nám Augustin Kliment 
v stručnosti opisuje jeho prechod cez mestá 
na severovýchode Uhorska (Humenné, Me-
dzilaborce), ale v svojich spomienkach nám 
zachoval i množstvo vlastnoručne kresle-
ných náčrtov bojísk, haličských miest a oko-
litej prírody, čo nám môže jednak lepšie 
precítiť autentické slová autora, ale taktiež 
i rekonštruovať z vlastného subjektívneho 
pohľadu vojenské operácie či život voja-
ka. Taktiež nás jeho životný príbeh môže 
inšpirovať v ďalšom historickom bádaní 
po účasti kňazov z územia dnešného Slo-
venska v radoch rakúsko-uhorskej armády. 
Veď i spomienky Augustina Klimenta vyšli 
na povrch len určitou zhodou okolností, za 
čo patrí vďaka najmä Danielovi Atanázovi 
Mandzákovi. Nesmieme opomenúť ani to, 
že denník je cenným zdrojom skúmania 
vnútorných postojov autora a taktiež jeho 
prežívania i správania sa v konkrétnych si-
tuáciách. I pre bežného čitateľa má denník 
značnú hodnotu. Veď pre históriou nezau-
jatých je priblíženie udalostí spred viac ako 
100 rokov veľmi náročné, ale vďaka osob-
nému svedectvu môže aj laik lepšie pocho-
piť ťažké rozpoloženie rádových vojakov 
i súvislosti „veľkých dejín“, ktoré zákonite 
ovplyvňovali tie „malé“.

Na záver si dovolím uviesť jeden paradox. 
29. októbra 1916 sa Augustin Kliment dostal 
do hornozemplínskeho mesta Medzilaborce, 
kde čakal na vlak smerom do Budapešti.  
Keďže mal dostatok času a práve bola nede-
ľa, rozhodol sa zúčastniť sa náboženských 
obradov v miestnom gréckokatolíckom 
chráme. „Dojímal ma prostý a nenútený 
spev  týchto  ľudí,  hoci  bol  bez  sprievodu 
varhan. Veriaci nadšene spievali a striedali 
sa  pri  speve  s  kňazom,  ktorý  stál  pri  oltá-
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ri  za  ikonostasom.  Boli  sme  sa  pozrieť  aj 
v  rímskokatolíckom kostole. Zúčastnili  sme 
sa kázne, ktorá bola v maďarčine, takže sme 
jej  nerozumeli,  a  potom  na  sv.  omši.  Ľudí 
bolo málo a aj spev bol veľmi slabý.“ (str. 64) 
Na prvý pohľad nič zvláštneho sa neudialo, 
ale Augustin Kliment bol rímskokatolíkom 
a gréckokatolícky obrad ho nadchol natoľko, 
že po skončení prvej svetovej vojny, absol-
vovaní všetkých študijných povinností a vy-
svätení za kňaza (4. júl 1926) žiadal Rím 
o možnosť slúžiť obrady vo východnom ríte, 
čo mu Svätá stolica i umožnila. A aby toho 
nebolo málo, 30. júla 1927 prišiel otec Au-
gustin Kliment do kláštora v meste Stropkov, 
teda len pár kilometrov od Medzilaboriec, 
ktoré vo svojich spomienkach síce stručne, 
ale v pozitívnom svetle opisuje a kde mu vie-
ra Medzilaborčanov upäla v pamäti natoľko, 
že svoje rozhodnutie stať sa redemportistom 

– gréckokatolíkom ani po hrôzach vojny ne-
odvolal.

                                               Matúš Burda

PRÁŠIL, Karel. UPOMÍNKY  NA  MŮJ 
VOJENSKÝ ŽIVOT. Vzpomínky legionáře 
Karla Prášila. Praha : ČsOL, 2020, 448 
s., fotografie v texte, z rodinnej kroniky 
rodu Prášilovcov, prílohy, dokumenty, 
poznámka editora. ISBN  978-80-87919-
70-5.

Ďalší zväzok edície pamätí českosloven-
ských legionárov vydávaných Českosloven-
skou obcou legionárskou (ČsOL) v Prahe 
prináša spomienky ruského legionára Karla 
Prášila (* 30. októbra 1895 v Rokycanoch). 
Vojakom sa stal ako odvedenec k vyso-
komýtskemu pešiemu pluku č. 98 dňa 15. 
marca 1915. Absolvoval v Jaroměři zrých-
lený výcvik a potom so svojím práporom 
odišiel už 1. mája 1915 na východný front. 
Zúčastnil sa v niekoľkých bitkách a už 22. 
septembra bol pri obci Ostrožce na rieke 
Styr zajatý. Ako mnoho iných zajatcov ra-
kúsko-uhorskej armády prešiel aj on najprv 
zajateckým táborom Darnica pri Kyjeve 
a potom zajateckým táborom Tockoje v  Sa-
marskej gubernii. Podáva podrobné svedec-

tvo o katastrofálnych pomeroch v Darnici 
a o ešte horšej situácii v Tockom, kde zajatci 
zomierali každodenne po stovkách kvôli ne-
dostatku lekárskej starostlivosti, zlej výžive, 
parazitom a nákazlivým chorobám V zime 
1915 – 1916 tam vypukla epidémia týfusu, 
ktorej zo súhrnného počtu 17 000 podľahlo 
až 9 000 zajatcov. Situácia v tábore sa zlep-
šila až po návšteve delegácie Červeného 
kríža. Aj Prášil ochorel a po vyzdravení sa 
prihlásil do československého dobrovoľníc-
keho vojska. 

Dňa 29. júna 1916 ho pridelili v hodnosti 
strelca k 1. záložnej rote v Kyjeve. Tam absol-
voval ruský vojenský výcvik a v septembri 
ho odoslali k 1. rote 2. čs. streleckého pluku, 
ktorá pôsobila v pinských močarinách. S ro-
tou absolvoval rozviedky a bitku pri Zborove 
2. júla 1917 a aj namáhavý tarnopolský ústup. 
Od novembra 1917 sa už ako príslušník 1. čs. 
streleckého pluku zúčastnil ústupu z Ukraji-
ny a následnej bitky pri Bachmači a neskôr 
bojov proti boľševikom.

Prášil vo svojich memoároch venuje 
pozornosť nielen bojovým akciám, ale aj 
krajine, ktorou prechádzal, umeleckým 
pamiatkam i  prírode. Jeho postrehy pri-
nášajú aj mnoho detailov o pomeroch v ra-
kúsko-uhorskej armáde. Veľmi zaujímavé je 
jeho porovnanie disciplinovanej nemeckej 
armády na východnom fronte s demora-
lizovanými  rakúsko-uhorskými vojakmi. 
Nemci pochodujú usporiadane, najprv de-
lostrelectvo, jazda, guľomety a potom pe-
chota. Je tu vidieť pevná disciplína. Všetci 
vojaci sú dobre oblečení a živení. Aj kone 
sú pekné a dobre živené. Všetok vojenský 
materiál je v dobrom stave. Vyzerá to, ako-
by boli na manévroch a nie vo vojne. Oproti 
nim sú rakúski vojaci úbohí otrhanci. Več-
ne hladní a od stáleho varenia na ohníčku 
špinaví. Rovnošaty majú z handrovej lát-
ky, ktorá v poli vydrží tak 1 – 2 mesiace. 
Nemecká armáda má prednosť v doprave 
i v zásobovaní a pravdaže má lepšiu orga-
nizáciu. Rakúske jednotky dostanú, len to, 
čo zvýši. Nemeckí vojaci majú vždy dosť 
jedla, cigariet aj cigár a dostávajú aj čoko-
ládu a množstvo marmelády. Nemci jednajú 
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s rakúskymi vojakmi slušne, lebo sú vzde-
laní, ale zato Maďari oproti nim sú hrozná 
zberba, píše Prášil (s. 69). Zaujímavá je aj 
jeho charakteristika spisovateľa Jaroslava 
Haška, s ktorým sa stýkal v Tockom tábore 
a dokonca mu daroval aj svoju fajku, lebo 
sám len málo fajčil a aj tabak, ktorý dostával 
v balíčkoch z domova, rozdával preto svoj-
im priateľom.

Po vstupe do čs. vojska sa Prášil zúčast-
nil v mnohých rozviedkach a aj v bitke pri 
Zborove. Celkovú situáciu tam opísal tak, 
že skvelé víťazstvo málopočetnej a nedo-
statočne vycvičenej a  vyzbrojenej Čs. bri-
gády bolo spôsobené jej vysokou mravnou 
kvalitou, bratstvom, dobrovoľnou disciplí-
nou a vôľou zvíťaziť (s. 263). Zaujímavé 
sú opisy pocitov čs. legionárov po ruských 
revolúciách a najmä po uzavretí Brest-litov-
ského mieru, ktorý Čs. armádny zbor veľmi 
ohrozil. Prášil s ním potom prekonal ústup 
z Ukrajiny, boje pri Bachmači,  krátky pobyt 
v Penze, vystúpenie v Čeľabinsku a boje pri 
Zlatouste. Následne ho pridelili k armád-
nemu intendantstvu. Zmieňuje sa aj o prí-
chode generála Štefánika do Ruska a o jeho 
reorganizačných opatreniach, ktoré otvorili 
evakuáciu čs. vojska z Vladivostoku domov. 
Sám Prášil odplával až s 32. transportom na 
lodi Thomas 20. júna 1920 a dorazil do Ter-
stu 7. augusta 1920. 

Po návrate domov svoju profesijnú karié-
ru Prášil spojil s československou armádou, 
z ktorej odišiel do dôchodku  k 1. januáru 
1956 v hodnosti plukovníka. Zomrel 19. 
mája 1978.

                                      Ferdinand Vrábel

TURÓCI, Martin – OSIKA, Štefan. 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 
A ODBOJ V KUNERADE A RAJECKEJ 
DOLINE. Kunerad : OZ Akurad, 2019, 
191 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-
570-1108-8. 

Do celoslovenskej mozaiky protinacistic-
kého odboja prinášajú regionálni historici 
ďalšiu zaujímavú časť, ktorá približuje a ma-

puje odbojovú aktivitu v južnej oblasti Žilin-
ského okresu od leta 1944 až do konca apríla 
1945. Pri jej spracovaní vychádzali z dostup-
ného archívneho materiálu, dobovej tlače, 
publikovaných zdrojov a neopomenuli ani 
oral history. Problematiku rozčlenili do šty-
roch chronologicky nadväzujúcich kapitol. 
V prvej sa zaoberajú situáciou v Rajeckej do-
line pred vypuknutím SNP, keď k hlavným 
aktivitám v oblasti patrilo prevádzačstvo 
či ukrývanie prenasledovaných osôb. Pred 
vypuknutím povstania sa aktivizoval v pod-
state len komunistický odboj, a odbojová 
činnosť bola ešte bez podpory väčšinového 
obyvateľstva. Prvá významnejšia partizán-
ska skupina v Rajeckej doline sa sformovala 
pod vedením miestneho učiteľa Karola Strá-
ňaia začiatkom augusta 1944 v Rajci. 

V druhej časti publikácie ilustrujú autori 
odbojového ducha Rajčanov prostredníc-
tvom najväčšej lokálnej osobnosti odboja – 
Jozefa Gabčíka, a pripomínajú viac-menej 
známe fakty z jeho života a odbojového pô-
sobenia. Prvé dve kapitoly sú akýmsi vstu-
pom ku kapitole tretej, ktorá je nosnou a naj-
rozsiahlejšou časťou publikácie, zameranou 
už na priebeh SNP v Rajeckej doline. 

V povstaleckom centre celej doliny – 
v Rajci, v deň vypuknutia povstania obsa-
dila Stráňaiova odbojová skupina žandársku 
stanicu, miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy 
a zabezpečila stráženie prístupových miest 
do obce. Hlavné ťažisko povstaleckých 
aktivít v doline spočívalo na II. slovenskej 
partizánskej brigáde M. R. Štefánika. Pod 
velením Viliama Žingora prešla brigáda 
1. septembra 1944 cez Fačkovské sedlo do 
Rajeckej doliny a obsadila viaceré obce. 
Nadviazala kontakt so Stráňaiovou odbojo-
vou skupinou a 3. septembra sa už obidve 
jednotky spojili. V rámci brigády pôsobila 
v samostatných bojových oddieloch okrem 
Stráňaiovej skupiny i približne stočlenná 
odbojová skupina pod vedením Vladimíra 
Bláhovca. Záujem o pôsobenie v II. sloven-
skej partizánskej brigáde M. R. Štefánika 
prevyšoval jej možnosti a aj napriek výberu 
pri prijímaní jednotlivcov jej velenie zápasi-
lo s nedostatočnou výzbrojou a zásobovací-
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mi ťažkosťami takmer počas celej existencie. 
Na základe využitia množstva dokumen-

tárneho materiálu – zápisy v obecných kro-
nikách, pamätných knihách, regionálna 
periodická tlač i verifikované spomienky 
miestnych pamätníkov, autori prinášajú 
podrobné a zaujímavé informácie o dianí 
v regióne. Podobne detailne mapujú čin-
nosť partizánskej jednotky, ktorá napriek 
obmedzeným možnostiam dokázala takmer 
mesiac brániť zaujaté pozície, kontrolovať 
priestor s takmer 40 obcami a pomerne 
úspešne odraziť všetky nemecké útoky. Au-
tori analyzujú jednotlivé okolnosti, ktoré de-
terminovali tieto úspechy. Povstalci bránili 
dané územie pred útočiacimi nemeckými 
jednotkami z troch smerov – z nemecky naj-
silnejšieho žilinského smeru, zo západnej 
strany od Považskej Bystrice a z južného 
smeru pred divíziou Schill. Povstalecké 
pôsobenie nebolo zamerané výlučne len na 
odrážanie nemeckých razií a útokov a po-
silňovanie obranných pozícií, ale povstalci 
podnikli i niekoľko úspešných akcií na dô-
ležité ciele a vyvíjali diverznú činnosť. Od 
polovice septembra sa však ich postavenie 
neustále zhoršovalo. Po nemeckej likvidácii 
povstaleckých pozícií a obsadení jednotli-
vých dedín Rajeckej doliny nasledoval Ku-
neradský zámok, v ktorom sídlil štáb par-
tizánskej brigády a 27. septembra nemecké 
jednotky dobyli posledné partizánske sta-
novisko v Kuneradskej doline – chatu pod 
Veterným. Tento dátum považujú autori za 

„symbolický medzník konečného potlačenia 
SNP v Rajeckej doline, ktoré následne preš-
lo na partizánsku formu odboja“. 

Okrem samostatného životopisu veliteľa 
brigády V. Žingora sa v kapitole nachádzajú 
aj profily ďalších osobností, tiež menoslov 
povstaleckého oddielu českých žandárov 
z Moravskej Ostravy, ktorí prešli na Slo-
vensko a mapka obranných bojov v Rajeckej 
doline od 1. do 25. septembra. Čitateľ sa do-
zvie i o pôsobení národných výborov v ob-
dobí povstania, zásobovacích opatreniach, 
o postoji a pomoci miestneho obyvateľstva 
a duchovných k povstaleckému dianiu. 

V poslednej kapitole sa autori zaoberajú 

situáciou po potlačení povstania. Opisujú 
prechod II. slovenskej partizánskej brigády 
M. R. Štefánika na partizánsky spôsob boja. 
K významným partizánskym skupinám 
v danej oblasti patrila tiež jednotka Suvorov 
a oddiel Vpred. Operačným priestorom po-
vstalcov bolo predovšetkým územie Malej 
Fatry, Strážovských vrchov a Súľovských 
skál a priľahlých oblastí, kde pokračovali 
v partizánskych akciách až do príchodu so-
vietskych vojsk na jar 1945. Ani obyvatelia 
Kuneradskej a Rajeckej doliny sa nevyhli 
nemeckým odvetným a preventívnym opat-
reniam, rôznym raziám, protipovstaleckým 
represáliám, tvrdým perzekúciám a na-
sadeniu na nútené práce. A podobne ako 
inde, aj medzi nimi sa vyskytli kolaboran-
ti, a tiež v tejto oblasti sa objavili prejavy 
partizánskej svojvôle. Mnohé neprístojnosti 
a násilnosti zažilo civilné obyvateľstvo od 
príslušníkov 14. SS divízie Galizien, pro-
tipartizánskej jednotky Edelweiss, ale aj 
od maďarských vojakov, ktorí sprevádzali 
ustupujúce nemecké vojsko. Odbojovú čin-
nosť v Rajeckej doline ukončilo oslobodenie 
sovietskou a rumunskou armádou koncom 
apríla 1945. Kapitolu, a aj celú publikáciu, 
uzatvára fotografia pochodujúcich vojakov 
1. čs. armádneho zboru Rajeckými Teplica-
mi 30. apríla 1945. 

Hoci publikácia Martina Turóciho a Šte-
fana Osiku ako celok pôsobí trochu nesúro-
do, z hľadiska mikrohistórie je spracovaná 
podrobne, dopĺňa ju tiež množstvo fotogra-
fií, citácií z dobových prameňov i mapiek, 
a naviac je vytlačená na kvalitnom papieri, 
takže si určite nájde svojich čitateľov nie-
len v rajeckej a kuneradskej oblasti, ale aj 
v iných častiach Slovenska. 

Božena Šeďová 

VOJENSKÁ HISTÓRIA

203



VOJENSKÁ HISTÓRIA

204 205

KRONIKA
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 
SEVEROVÝCHODNÉ SLOVENSKO – BOJISKO PRVEJ 
SVETOVEJ VOJNY

Po ročnej prestávke sa v 28. – 30. septembra 2021 konala v Bardejovských kúpeľoch 
ďalšia z medzinárodných konferencií venovaných 1. svetovej vojne. Jej organizátorom 
bol Klub vojenskej histórie Beskydy, ktorý sa ich organizovaniu venuje už niekoľko 
rokov. Zúčastnili sa na nej odborníci a zástupcovia rôznych občianskych združení 
zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Slovinska a Českej republiky. Ako zástupcovia 
Vojenského historického ústavu sa konferencie aktívne zúčastnili Mgr. Peter Chorvát, 
PhD. s referátom Vojnový maliar Ladislaus Mednyánsky a  jeho aktivity  v  rokoch 1914 

– 1915 a Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá vo svojom referáte priblížila vypálenie obce 
Zborov v roku 1915. 

Počas rokovacieho dňa odzneli rôzne príspevky zaoberajúce sa tragickými udalosťami 
1. svetovej vojny. Nasadeniu niektorých jednotiek do bojov v Karpatoch sa venovali R. 
Kapavík (rakúsko-uhorský 81. peší pluk v bojoch pri obci Bystrá), J. Fatula (Boje rakúsko-
uhorského 85. pešieho pluku na severovýchodnom Slovensku) a T. Wozny (Rakúsko-
uhorský 94.peší pluk v bojoch na Gušine a Parilovom vrchu), J. Rózsafi (Husári v boji 
pri obci Starina 21. novembra 1914, N. Stencinger (Boje uhorskej 75. brigády pri obci 
Stakčín).  Viacerí prednášajúci sa venovali stratám, ktoré tieto boje spôsobili v radoch 
vojakov. R. Turík z už spomínaného KVH Beskydy si pripravil štatistiku padlých vojakov 
67. rakúsko-uhorského pešieho pluku, J. Červenka straty rakúsko-uhorského letectva 
na severovýchodnom bojisku do mája 1915. Ako vojna zasiahla do života obcí v tomto 
regióne priblížili svojimi referátmi V. Szabó (Ruský vpád do Bardejova v decembri 1914 
pohľadom regionálnej tlače) a M. Korba Medzilaborce a prvé boje v Karpatoch v novembri 

– decembri 1914). 
Niekoľko zaujímavých príspevkov bolo venovaných stopám, ktoré vojna po sebe 

zanechala v podobe vojnových cintorínov či pamätníkov na tieto udalosti. J. Liška 
z Pamiatkového úradu v Prešove priblížil spôsob a výber lokalít pre zriaďovanie 
vojnových cintorínov na slovenskej strane Karpát a jeho kolega, P. Harčar, osud Šandora 
Falba a jeho náhrobku. Možnostiam využitia dedičstva 1. svetovej vojny v cestovnom 
ruchu sa venovali L. Četrčič zo Slovinska a M. Drobňák z KVH Beskydy. Viaceré 
z lokalít, ktoré sa uvádzali v príspevkoch, mohli účastníci navštíviť počas druhého 
dňa konferencie. V rámci exkurzie si prezreli viacero vojnových cintorínov (napríklad 
Veľkrop, Zborov, Medzilaborce), ktoré sú stálym mementom vojnových udalostí v tejto 
oblasti. Navštívili tiež novootvorenú expozíciu 1. svetovej vojny v Medzilaborciach. Na 
záver môžeme skonštatovať, že konferencia sa stala miestom výmeny nových poznatkov 
na medzinárodnej úrovni a priniesla tiež nové podnety do výskumu tejto tragickej dejinnej 
udalosti.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                            Jana Zaťková
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20. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 
PRACOVNEJ SKUPINY PRE ŠTÚDIUM VOJNOVÝCH 
KONFLIKTOV KONZORCIA PARTNERSTVO ZA MIER  
V KOŠICIACH

V dňoch 27. septembra až 1. októbra 2021 sa v metropole východného Slovenska 
uskutočnil už 20. ročník konferencie Pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov 
Konzorcia Partnerstvo za mier. Vrcholné vedecké podujatie Pracovnej skupiny pre štúdium 
vojnových konfliktov Konzorcia Partnerstvo za mier zorganizoval Vojenský historický 
ústav v Bratislave v spolupráci s Centrom pre výskum vojenských dejín a sociálnych 
vied Bundeswehru v Postupime a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod 
záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa. Vzácnych hostí – účastníkov medzinárodnej 
konferencie na úvod privítal v zastúpení ministra obrany SR plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, 
PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave. Vo svojom príhovore uviedol 
aj nasledovné: „Som rád, že pre Slovensko je to už tretia príležitosť na usporiadanie tejto 
konferencie. V Bratislave sme sa už dvakrát stretli, v roku 2006 a v roku 2014. Z tohto 
dôvodu sme si ako miesto nášho stretnutia vybrali historické mesto Košice. Konferencia 
nie je pre mňa a mojich kolegov len príležitosťou predstaviť plody nášho výskumu, ale 
aj zostať v kontakte s aktuálnymi trendmi vo vede a dozvedieť sa o témach, ktorými sa 
zaoberajú naši kolegovia zo zahraničia. Preto som sa obzvlášť tešil na predmetnú tému. 
Otázky súvisiace so začatím a ukončením konfliktov sa mi zdajú veľmi dôležité a tvorcovia 
politík v našich krajinách by ich mali ešte viac zastávať. Z histórie je potrebné sa poučiť, 
aby sa neopakovala a zároveň je potrebné dobre interpretovať históriu, pričom nerozumný 
výklad historických udalostí sa môže ukázať ako veľmi zavádzajúci.“

Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorej program bol zostavený z 22 referátov zara-
dených do 7 tematických blokov, je prezentácia najnovších výsledkov vedeckého bádania 
odborníkov zo 17 štátov sveta v oblasti prechodu krajín z mieru do vojny a z vojny do mieru, 
s primárnym zohľadnením vojenských, ale aj nevojenských faktorov vzniku vojen, ako aj 
súvisiacich dynamických procesov, národných, hospodárskych alebo bezpečnostných záuj-
mov krajiny, úlohy verejnej mienky či vplyvu medzinárodného prostredia. Široké spektrum 
tém v rámci panela venovaného začiatkom a koncom vojen otvorila prednáška slovinského 
vojenského historika Zvezdana Markovića, ktorý priblížil rozhodujúce momenty vystúpe-
nia juhoslovanskej kráľovskej armády v apríli 1941, po ktorej nasledovali dva príspevky 
kolegov z Bundeswehru. Hand Peter Kriemann priblížil úlohu NATO a Nemecka v ko-
sovskom konflikte a jeho kolega Philipp Münch pôsobenie jednotiek NATO v západnom 
Afganistane. Prvý panel uzatváral príspevok riaditeľa dánskeho inštitútu pre strategické 
a vojenské štúdie Nielsa Bo Poulsena, ktorý zhodnotil Rusko ako činiteľa hybridných vo-
jen. Druhý panel, venovaný interakcii politického myslenia a vojenského plánovania otvoril 
príspevok francúzskej vojenskej historičky Morgane Barey o francúzskych ozbrojených 
silách z obdobia po podpísaní prímeria v roku 1940 nasledovaný referátom bulharského 
kolegu Boyana Zhekova o Spojeneckej kontrolnej komisii a bulharských ozbrojených silách 
po 28. októbri 1944. Blok uzatvoril príspevok Petra Janouška z českého VHÚ o roli Václava 
Havla pri ukončovaní konfliktu medzu Východom a Západom. Príspevky ďalšieho panelu 
sa orientovali na otázku dedičstva vojen. Slovinský kolega predstavil situáciu po skončení 
2. svetovej vojny na území svojej vlasti a americká vedkyňa Erin McCoy zase dedičstvo 
americkej vojny vo Vietname. Otázky súvisiace obrazom nepriateľa priblížila trojica prí-
spevkov, ktoré ukončili prvý deň rokovania. Pracovník VHÚ v Bratislave Matej Medvecký 
sa vo svojom referáte zaoberal československým vojenským výzvedným spravodajstvom 
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vo vzťahu k Nemecku v prvých povojnových rokoch, český kolega Prokop Tomek úlohou 
čs. delegácie v rámci Dozornej komisie neutrálnych štátov v Kórei a profesor Jordan Baev 
priniesol nové zistenia z bulharských archívov o spravodajských aktivitách Východu v sú-
vislosti s vojnovou psychózou v 80. rokoch minulého storočia. Ďalší deň konferencie orga-
nizátori účastníkom predstavili pamätihodnosti východného Slovenska súvisiace s našou 
vojenskou minulosťou a zviazané s Karpatsko-duklianskou operáciou. Štvrtkové rokovanie 
zahájila problematika domácej dimenzie konfliktov. Rumunská historička Daniela Șișcanu 
predstavila boj pronemeckých a prodohodových hráčov z obdobia pred vstupom krajiny 
do 1. svetovej vojny. Kolegovia Mark E. Grotelueschen a Derek Varble analyzovali zlyha-
nie amerického odstrašovania v roku 1917 a napokon izraelská expertka Orit Miller Katav 
na príklade svojej vlasti analyzovala nevojenské faktory, ktoré ovplyvňujú tvorcov politík. 
Predposledný panel priniesol témy súvisiace s meniacimi sa typológiami vojen. Maďarský 
kolega Peter A. Kiss predstavil prvú z moderných hybridných vojen, kašmírsky konflikt 
z roku 1947. Tureckí experti A. Kadir Varoğlu a Uğur Güngör analyzovali dôvody, ktoré 
štáty vedú k účasti v zástupných vojnách a Ruth Amir z Izraela priblížila otázky súvisiace 
so začleňovaním detských vojakov do normálneho života. Posledný panel konferencie otvo-
rila prezentácia Paula Lenormanda z Francúzska, ktorý svoj referát zameral na znovuvý-
stavbu čs. dôstojníckeho zboru po skončení 2. svetovej vojny, a podujatie uzatvárala Slávka 
Otčenášová, ktorá predstavila problémy s približovaním otázok súvisiacich s vojenskými 
konfliktmi v súčasnej výučbe dejepisu. Po skončení konferencie sa účastníkom prihovoril 
aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR pán Marian Majer. 

Výsledkom diskusií vojenských historikov, ale aj odborníkov v oblasti politológie, so-
ciológie, bezpečnostných štúdií a ďalších vedeckých odborov z 15 európskych krajín, ale 
aj z Izraela a USA tak bude unikátny súbor analýz, ktoré rozšíria nielen vedecké poznanie 
danej problematiky, ale môžu sa stať dôležitým zdrojom informácií pre politických lídrov, 
aby sa v budúcnosti neopakovali chyby minulosti.

                                                                                                            Matej Medvecký

PÚŤ ČESKOSLOVENSKEJ OBCE LEGIONÁRSKEJ  
NA SLOVENSKO

V dňoch 24. – 27. októbra 2021 usporiadala Československá obec legionárska (ČsOL) 
v spolupráci s Ministerstvom obrany ČR, Ministerstvom obrany SR, Nadáciou Milana Ras-

tislava Štefánika, miestnymi 
samosprávami a aktivistami 
púť na Slovensko spojenú 
jednak s pripomienkami na 
boje na Slovensku v rokoch 
1918 – 1919, pietnymi aktmi 
na viacerých miestach a ďal-
šími aktivitami. Prvá zastáv-
ka viedla účastníkov púte 
do Parku M. R. Štefánika 
v Trenčíne, kde sa pripravuje 
pomník padlých čs. vojakov 
a  legionárov v okolí Trenčí-
na a potom k pomníku v obci 
Kotešová. Ďalšou zastávkou 

Dolný Kubín, pamätník M. R. Štefánika
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bol Dolný Kubín, kde si pútnici pripome-
nuli 103. výročie vzniku Česko-Slovenskej 
republiky a aj na odhalení pomníka s bus-
tou generála Milana Rastislava Štefánika. 
Pomník vznikol vďaka miestnym podni-
kateľom, hlavne Jozefa Krupu. Bustu vy-
tvoril akademický sochár Štefan Kľúčik, 
rodák z Oravy.

Ďalšou zastávkou bol Tisovec, kde na 
cintoríne prebehol pietny akt pri obnove-
ných hroboch čs. vojakov a legionárov, kto-
rí tu padli v bojoch s maďarskými boľše-
vikmi v roku 1919. V meste Revúca sa 
uskutočnil pietny akt pri obnovenom hro-
be a pomníku talianskeho legionára Anto-
nína Doležela z Moravy, ktorý tu padol vo 
veku iba 21 rokov. V Miestnom kultúrnom 
stredisku potom prebehlo aj predstave-
nie knihy Vlastenci a hrdinovia. Slováci 
v prvom odboji autora Ferdinanda Vrábe-
la, ktorý toto dielo venoval Slovákom v čs. 
légiách, ich podielu na oslobodení Čechov 
a Slovákov a vzniku spoločného demokra-

tického československého štátu.
V nasledujúci deň si účastníci akcie prezreli výstavu v Mestskom múzeu v Seredi veno-

vanú bojom v okolí Serede a legionárom pochádzajúcim z mesta a jeho okolia a potom sa 
zúčastnili na odhalení obnovenej sochy talianskeho legionára. Pôvodné dielo siladického 

sochára Jozefa Pospíšila a architekta Voj-
techa Ihriského postavili v roku 1929 z ini-
ciatívy Slovenskej ligy, ale v roku 1958 
ho predchádzajúci režim z ideologických 
dôvodov odstránil. Repliku sochy vytvo-
ril seredský sochár František Šmigrovský 
a dielo nákladom 78 000 eur spolufinan-
covali Ministerstvo obrany ČR, Minister-
stvo vnútra SR, mesto Sereď a Nadácia M. 
R. Štefánika v Bratislave. Repliku sochy 
talianskeho legionára, ktorá sa na pôvod-
né miesto na Námestí republiky vrátila 
po viac ako šiestich desaťročiach, dopĺňa 
doska s menami padlých príslušníkov čs. 
domáceho vojska a talianskych legionárov, 
ktorí tu položili svoje životy pri obrane 
Slovenska.

 Púť ČsOL na Slovensko zakončili za-
stávky a pietne akty pri rodnom dome 
generála M. R. Štefánika na Košariskách 
a pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle.

                       Ferdinand Vrábel

Obnovený hrob talianskeho legionára  
Antonína Doležela na cintoríne v Revúcej

Replika sochy talianskeho legionára v Seredi
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VEĽKÁ GRATULÁCIA VOJENSKÉMU HISTORICKÉMU 
ÚSTAVU BRATISLAVA

Som hrdý na náš Vojenský historický ústav Bratislava, ktorý v pražskom Arcibis-
kupskom paláci získal ocenenie „Morálna autorita“. Táto cena je udeľovaná posled-
ným žijúcim českým stíhacím pilotom RAF, armádnym generálom Emilom Bočekom. 
 Vojenský historický ústav Bratislava získal svoje ocenenie za podporu a starostlivosť o česko-
slovenských vojnových veteránov z druhej svetovej vojny a za pripomínanie ich historických 
okamihov a odkazov všetkých Čechov a Slovákov, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu. 
 Gratulujem a ďakujem za všetku vašu starostlivosť o vojnových veteránov a ich odkazy. 
Práve vďaka vám nezabúdame na odvahu a odhodlanie československých vojnových veterá-
nov a nezabudnú na ne ani generácie po nás.

Facebook: Marian Majer, štátny tajomník MO SR 
Foto: VHÚ

Pozri tiež: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/general-emil-bocek-
ocenil-moralni-autority-cr-i-sr-232116/ 
https://www.armadnymagazin.sk/2021/12/02/posledny-zijuci-cesky-pilot-raf-general-emil-
bocek-ocenil-moralne-autority-ceska-aj-slovenska/
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NÁVŠTEVA DELEGÁCIE MINISTERSTVA OBRANY 
ČESKEJ REPUBLIKY VO VHM PIEŠŤANY

Dňa 24. novembra 
2021 navštívila Vojen-
ské historické múzeum 
v Piešťanoch (ďalej len 

„VHM“) spoločná dele-
gácia zložená z pracov-
níkov Odboru interného 
auditu a inšpekcie Mi-
nisterstva obrany Českej 
republiky, na čele s ria-
diteľom odboru Rade-
kom Visingerom, a sek-
cie kontroly Minister-
stva obrany Slovenskej 
republiky vedená gene-
rálnym riaditeľom sek-
cie Romanom Ďurekom. 
Súčasťou slovenskej de-
legácie bol aj generálny 
riaditeľ sekcie legisla-
tívy a práva MO SR Da-
niel Bednár. Návšteva 
vo VHM sa uskutočnila 
ako  súčasť programu 
zahraničnej pracovnej 

návštevy českej delegácie,  v súlade s plánom bilaterálnej spolupráce uvedených zložiek MO 
ČR a MO SR na rok 2021. V priestoroch bývalého čs. leteckého pluku 3 gen. letca Milana 
Rastislava Štefánika hostí privítal plk. Miloslav Čaplovič, riaditeľ Vojenského historického 
ústavu Bratislava (ďalej len „VHÚ“).  Vzácnych hostí oboznámil s históriou, prítomnos-
ťou a s ďalším smerovaním ním vedeného vedeckého pracoviska. Osobitný dôraz pritom 
položil na priblíženie poslania múzea, jeho odborného zamerania a špecializácie a plánov 
na ďalší rozvoj múzea. Prehliadka expozícií múzea sa začala premietaním krátkeho do-
kumentu z dielne VHÚ o novootvorenej expozícii „Slováci v rovnošatách 1848 - 2020“. 
Potom nasledovali prehliadka expozície a predstavenie moderných informačných techno-
lógií, prostredníctvom ktorých sa poskytuje návštevníkom množstvo informácií o našich 
zbierkových predmetoch. V ďalšej časti programu sa uskutočnila komentovaná prehliadka 
stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992“.

Posledným bodom programu bolo premietanie 3D animácie, v ktorej sa v historických 
príbehoch z rokov 1919 až 2014 predstavuje 12 vybraných zbierkových predmetov z Piešťan, 
Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle.

Na záver návštevy vedúci oboch delegácií vyjadrili úprimné poďakovanie za možnosť 
navštíviť VHM Piešťany a oboznámiť sa s činnosťou slovenských vojenských múzejníkov. 
Za náročnú prácu pri záchrane hmotných pamiatok dokumentujúcich vojenskú minulosť 
Slovenska a Československa im vyjadrili uznanie.

Text: VHÚ 
Foto: VHÚ
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POKYNY PRE AUTOROV 

Formálne náležitosti príspevkov
Príspevky do Vojenskej histórie posielajte zásadne  v textových editoroch Word. Poznám-

ky vrátane bibliografických odkazov je potrebné vkladať pomocou programu WORD na 
vkladanie poznámok/odkazov pod čiarou – nie ich písať  mechanicky vzadu za textom 
štúdie.  Súhrnný zoznam použitej literatúry treba uvádzať v abecednom poradí na konci 
príspevku, pričom záznam zakončiť ISBN, príp. ISSN. K štúdii  je potrebné pripojiť ab-
strakt  (v  slovenčine do 10 riadkov), 5 kľúčových slov v  slovenskom aj anglickom  jazyku;  
resumé v slovenčine  v rozsahu cca jednej strany, zaslať osobné údaje o autorovi: rodné 
číslo, adresu,  číslo účtu v tvare IBAN, telefonický a emailový kontakt, adresu zamestnáva-
teľa. Zaslaním príspevkov a osobných údajov dávajú autori redakcii a určeným pracovní-
kom plný súhlas na ich spracovanie, pričom tí plne rešpektujú pravidlá GDPR na ochranu 
osobných údajov.
Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora! Písmo 

Times New Roman,  veľkosť  12,  normal,  bez  zvýrazňovania. Riadkovanie  1,5. V prípade 
priamych citácií písať kurzívou, ale iba v hlavnom texte, nie však v poznámkách pod 
čiarou. Riadkovanie  textu pod čiarou 1, veľkosť písma 10. Obrazové prílohy   poprosíme 
zasielať čierno-biele samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne 
označené a identifikovateľné. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok umiestnený. 
Tabuľky, grafy treba zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel)

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal prekročiť 40 normostrán (mini-

málny má rozsah 15 normostrán) Recenzie môžu byť v rozsahu do 15 normostrán, anotácie 
maximálne do 3 normostrán. Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN.
Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na stra-

nu, čo činí pri 40 normostranách 72-tisíc znakov; počíta sa vrátane poznámok pod čiarou 
a medzier medzi slovami).

Základnou citačnou normou je STN 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografické 
odkazy 

Odkaz na monografie
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 56. 

(ISBN 80-215-0149-9 uviesť až vzadu v zozname použitej literatúry).
PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Památník na zemřelé československé exulanty 

v letech 1948 – 1981.     
B. m. : Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. 
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri neuvedenom vydava-

teľstve: b. v., roku: b. r.)

Odkaz na štúdie (v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom 
zborníka:

ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo francúzsko-
-rakúskej vojne roku 1809. In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 1, s. 9-10. 

(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický zdroj: In Army 
History, 2003, vol. 59, no.      1, p. 13-15.)
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DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, 
Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. (ISBN 80-85794-08-X. – uviesť až v súhrnnej lite-
ratúre)

Odkaz na už citovaný zdroj v texte  

Pozor zmena! Neuvádzať ref.,  ako to bolo doteraz!

Uviesť: PEJSKAR, J. Poslední, c. d., s. 97; autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvod-
cov citovaného diela (druhého, tretieho) alebo ak má citované dielo viacerých ako troch 
pôvodcov, uvádzame: ŠPIRKO, Dušan et al.   

-   v prípade viacerých miest vydania, alebo názvov vydavateľstiev, píšeme bodkočiarku    
       alebo čiarku: Praha : Naše vojsko; Bratislava : Magnet Press, 1999, 

-   údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až  
       po údaj o rozsahu. 

Odkaz na archívny dokument     
MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej 

republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f.), škatuľa (ďalej šk.) č. 
277, sign. č. 1234/1920 prez

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)
-   najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA Bra 

       tislava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica, 

Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov 

sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované,  je potrebné 
uvádzať okrem strán aj číslo.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov roz-
hodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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Na prednej strane obálky je genmjr. in mem. Jozef Gabčík (8. 4. 1912 Poluvsie - 18. 6. 
1942 Praha), počas 2. svetovej vojny príslušník československej zahraničnej armády, veliteľ 
výsadku Antropoid. Spoločne s Janom Kubišom vykonali vojenskú operáciu - útok na 
Reinharda Heydricha (v roku 2022 si pripomíname 80. výročie).
Zdroj: VHÚ Praha
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