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ÚVOD

Súčasťou zložitej problematiky vojenských dejín Slovenska v rokoch druhej 
svetovej vojny je aj história slovenskej armády. V tomto období pritom - po 

prvýkrát v dejinách sa slovenské vojenstvo stalo štátnym vojenstvom a nie iba re
gionálnou veličinou vo vzťahu k väčším štátnym celkom. Slovenská historiografia 
napriek tomu výskum problematiky slovenskej armády v rokoch 1939 - 1945 v jej 
komplexnosti dlhé roky obchádzala a marginalizovala na úkor iných tém. Najmä 
pred rokom 1989 sa pozornosť marxistickej vojenskej historiografie najmä z politic
kých dôvodov sústredila takmer výlučne na problematiku odboja, či už domáceho 
alebo zahraničného s dominantným zameraním na analýzu Slovenského národné
ho povstania. Podrobný výskum vojenských aspektov dejín 1. Slovenskej republi
ky zaznamenal svoj progres až v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, najmä 
po delimitácii relevantných archívnych fondov slovenského Ministerstva národnej 
obrany z rokov 1939 - 1945 z Prahy po rozdelení federácie a vzniku samostatnej SR. 
Výsledkom tohto prebudeného záujmu sú prvé monografické práce z predmetnej 
problematiky. Záujem sa samozrejme sústredí najmä na bojovú činnosť slovenskej 
armády na frontoch druhej svetovej vojny, ale tiež na jej organizačnú a dislokačnú 
výstavbu, otázky výzbroje, každodennosti v armáde atď. Za akýsi medzník možno 
v tomto smere chápať vydanie V. zväzku vojenských dejín Slovenska v roku 20081, 
ktorý reflektuje stav poznania tejto problematiky, a to vyvážene v korelácii s analý
zou domáceho a zahraničného vojenského odboja. Samozrejme dnes máme k dis
pozícii už aj publikácie o účasti SR vo vojne proti Poľsku, proti ZSSR, so zmyslom 
pre detail je spracovaná tiež trilógia venovaná činnosti letectva slovenskej armády 
v rokoch 1939- 1945.

Treba však jedným dychom dodať, že len malá pozornosť sa doteraz venovala 
jednotlivým vojenským osobnostiam slovenského štátu. Pritom posun v poznaní
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parciálnych aspektov vývoja armády ponúka možnosti nielen pre komplexnejšie 
syntézy, ale aj pre spracovávanie vojenských personálií. Určitá „nechuť" pustiť sa do 
tejto problematiky môže prameniť aj z toho, že podobne ako v prípade politických 
predstaviteľov SR, aj na jej vojenské elity sa nazerá ako na kontroverzné osobnosti. 
Svojim počínaním totiž jednoznačne participovali na účasti SR vo vojne po boku 
nacistického Nemecka.

Treba hneď na úvod priznať, že dodnes nie je k dispozícii komplexná biografia 
jediného generála slovenskej armády, napriek tomu, že väčšina z nich sa zúčastnila 
bojov na frontoch druhej svetovej vojny na rôznych stupňoch velenia v slovenskej 
armáde (v prípade gen. Viesta aj v čs. vojsku na Západe). Určitou výnimkou je zbor
ník venovaný gen. Š. Jurechovi z roku 20 08* 2 a stručný životopis ministra národnej 
obrany gen. I. triedy Ferdinanda Čatloša z pera historika Václava Štefanského.3 Tieto 
práce sú však len akýmsi náčrtom zložitej problematiky a analyzujú len určité as
pekty života a vojenskej kariéry predmetných osobností. Biografia F. Čatloša okrem 
toho je už aj po faktografickej stránke prekonaná a viaceré jej závery nezodpoveda
jú súčasnému stavu poznania.

Napriek uvedenému možno konštatovať, že ide o veľmi zaujímavú a pútavú 
problematiku aj z pohľadu laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o dejiny druhej sve
tovej vojny. Práve táto skutočnosť podnietila kolektív autorov k pokusu o kom
plexnejšie spracovanie vojenskej a politickej kariéry F. Čatloša. Pritom ambíciou 
autorského kolektívu je zasadiť životné osudy a činnosť ministra národnej obrany 
a hlavného veliteľa slovenskej armády v rokoch 1939 - 1944 do širšieho kontextu 
zahraničnopolitických súvislostí a vnútorného vývoja v krajine. Pozornosť sa pri
tom rovnomerne sústredí aj na jeho politické aktivity. Treba povedať, že informácie 
najmä o jeho vojenskej a politickej činnosti nájdeme v neprebernom množstve od-

' CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok (1939-1945). Bratislava 2008.
2 ČAPLOVIČ, M. - STANOVA, M. (ed.): Štefan Jurech 1898 - 1945. Zborník príspevkov z odborného 

seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha. Bratislava 2008.
3 ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava 1998. Svoje závery rozvinul tiež vo viacerých 

štúdiách. Pozri napríklad: Ferdinand Čatloš a armáda na Slovensku od októbra 1938 do augusta 
1944: (Náčrt problematiky). In: Vojenské obzory H. - roč. 3 (1996), s. 66-81; Tenže: Ferdinand 
Čatloš a slovenská armáda na sklonku druhej svetovej vojny. In: Slovensko na konci druhej sve
tovej vojny (stav, východiská a perspektívy). Bratislava 1994, s. 187-193;Tenže: Dôstojnícky zbor 
a mužstvo Pracovného zboru slovenskej armády a vzťah generála Ferdinanda Čatloša k nim. In: 
Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Zborník ma
teriálov z medzinárodného seminára v Bratislave 22. - 23. novembra 1995. Bratislava 1996, 
s. 101-104.
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bornej literatury. Okrem spomínanej monografie V. Štefanského treba upozorniť, že 
o načrtnutie jeho politického profilu sa niektorí autori pokúsili aj vo forme vedeckej 
štúdie, či populárneho článku.4 Najrozsiahlejšia je v tomto smere práca J. Stanislava, 
ktorý sa na pomerne malom priestore pokúsil o náčrt celej vojenskej a politickej 
kariéry F. Čatloša. Na viacerých miestach sa však nevyvaroval nekritickému prebe
raniu Čatlošových povojnových memoárov a mytologizoval tak naďalej aj viaceré 
Čatlošove kľúčové rozhodnutia (napr. jeho postoj v čase vstupu SR do vojny proti 
Poľsku a ZSSR atď.).

Pozornosť pútajú aj Čatlošove osudy v čs. armáde, ako aj v zajatí po jeho zatknu
tí na povstaleckom území v septembri 1944.5 Samozrejme najväčšia pozornosť je 
venovaná Čatlošovej kariére ministra národnej obrany. Za základné práce v tom
to smere možno považovať edíciu dokumentov od V. Prečana Nemci a Slovensko6, 
v ktorej nájdeme množstvo dokumentov o slovenskej armáde, a teda aj jej hlavnom 
veliteľovi z rokov 1943 - 1944. Vyzdvihnúť treba tiež jeho štúdie vychádzajúce z vý
skumu pri spracovaní uvedenej edície.7 K ďalším významným prácam, z ktorých je 
možné čerpať množstvo informácií o F. Čatlošovi, najmä smerom k činnosti sloven-

4 STANISLAV, J.: Ferdinand Čatloš v perimetri kolaborácie a odboja. In: SYRNÝ, Marek a kol.: 
Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 - 1945. 
1. vydanie. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2009, s. 313-352; 
CHYTKA, S. - VALÍŠ, Z.: Generál Ferdinand Čatloš. In: Dějiny a současnost, 24, 2002/1, s. 27- 
31. Z viacerých populárnych a odborných článkov možno spomenúť MICHÁLEK, S.: Ferdinand 
Čatloš. Rozpory jedného života. In: Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej po
lovice 20. storočia. Bratislava 2003, s. 99-102; BYSTRICKÝ, J.: generál I. triedy Ferdinand Čatloš. 
In: Štaigl, J. a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2009. Bratislava 2009, 
s. 27-28.

5 CHYTKA, S.: Ferdinand Čatloš v medziválečném období Československé republiky. In: Historický 
časopis, roč. 51,2003, č. 1, s. 113-124; Tenže: Ferdinand Čatloš do roku 1939: Nerozhodný ná
rodovec. In: Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť. Liptovský Mikuláš 2000, s. 81- 
90; ŠRÁMEK, P.: Ferdinand Čatloš za mobilizace v září 1938. In: Vojenská história, roč. 14, 2010, 
č. 1,s. 89-93; MARJINA, V: Väzeň Butyrskej cely Ferdinand Čatloš. In: Historický časopis, roč. 44, 
1996, č. 4, s. 678-700.

6 PREČAN,V. (ed.): Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 
1970.

7 PREČAN,V.: Nacistická politika aTisův režim v předvečer Povstání (I, II, III, IV, V). In: Historie a vo
jenství, 1990, č. 2,3,4,5,6, roč. 39, s. 6-25,3-32,3-22,16-50,3-20.
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ských jednotiek na frontoch druhej svetovej vojny, možno zaradiť knihy I. Baku8, P. 
Mičianika9 a M. Lacka,10 J. Rajninca, P. Šumichrasta a V. Klabníka."

O okolnostiach Čatlošovho pokusu prejsť na stranu Spojencov, ktorý našiel svo
ju konkrétnu podobu v známom memorande zaslanom v auguste 1944 prostred
níctvom predstaviteľov domáceho odboja do Moskvy, nájdeme cenné informácie 
v dodnes neprekonanej publikácii J. Jablonického.12 Z najnovších prác, ktoré sa do
týkajú tejto problematiky, treba spomenúť kolektívnu publikáciu „Generál Golian 
a jeho doba", ktorú vydalo Múzeum SNP v roku 2006.13

Kdispozícii je tiež množstvo štúdií, ktoré viacči menej reflektujú aj aktivity ministra 
národnej obrany. Upozorniť treba najmä na príspevky k otázke nemecko-slovenskej 
vojenskej spolupráce (štúdie I. Baku14, Z. Katrebu15, E. Nižňanského a J.Tulkisovej16,

8 ВАКА, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava 2006.
9 MIŮANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 - 1944). V operácii 

Barbarossa. Banská Bystrica 2007;Tenže: Slovenská armáda vtažení proti Sovietskemu zväzu II. 
(1941 - 1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008,-Tenže: Slovenská 
armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III (1941 - 1944). Rýchla divízia. Banská Bystrica 
2009.

10 LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. 
Bratislava 2007.

” RAJNINEC, J.: Slovenské letectvo 1939 - 1944.1. zv. Bratislava 1997; ŠUMICHRAST, R: Slovenské 
letectvo na východní fronte 1941 - 1943. Cheb 2006; ŠUMICHRAST, P. - KLABNlK, V.: Slovenské 
letectvo 1939- 1944. zv. 2. Bratislava 2000 a ďalšie.

12 JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990.
13 Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána 

Goliana - Banská Bystrica 31.10.2006. Zborník Múzea Slovenského národného povstania, 2006.
'4 ВАКА, I.: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu nemeckých vojen

ských orgánov. In: Vojenská história, roč. 12, 2008, č. 3, s. 47-65; ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Správy 
o študijnej ceste slovenských dôstojníkov po Nemecku a okupovaných krajinách v auguste 
a septembri 1940. In: Vojenská história, roč. 13, 2009, č. 4, s. 100-125; ВАКА, I. -TULKISOVA, J.: 
Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveniencie. In: 
Historický časopis, roč. 58,2010, č. 3, s. 533-574.

15 KATREBA, Z.: Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu SR do vojny proti Sovietskemu 
zväzu v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 2, s. 36-56; KATREBA, Z.: „Skrytá" mobili
zácia na Slovensku v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 3-4, s. 87-100.

16 NIŽŇANSKÝ, E. - TULKISOVA, J.: Pôsobenie Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku v roku 
1939. In: Vojenská história, roč. 11,2007, č.4, s. 36 -60; NIŽŇANSKÝ, E.-TULKISOVA, J.: Príprava 
a podpísanie slovensko-nemeckej dohody o bojových chemických látkach a ich výrobných 
zariadeniach. In: Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 3, s. 90-99; NIŽŇANSKÝ, E. - TULKISOVA, 
J.: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej zmluvy o vojnovom hospodárstve z 30. januá
ra 1940. In: Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4, s. 109-125; TULKISOVA, J.: Činnosť Nemeckej
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O. Vaňka17, S. Chytku18, P. Jašeka19 a dalších). Spomenúť treba tiež štúdiu S. Chytku, 
ktorá analyzuje málo známe aktivity gen. Čatloša v prospech pripojenia morav
ského Slovácka k Slovenskej republike.20 Informácie o Čatlošovi možno získať tiež 
z množstva ďalších štúdii, ktoré sa viac či menej dotýkajú činnosti slovenskej armá
dy na frontoch druhej svetovej vojny (práce J. Bystrického,21 P. Jašeka,T. Kluberta, M. 
Lacka, P. Mičianika, O. Pejsa, P. Šumichrasta a ďalších).

Spracovanie predmetnej problematiky je založené tiež na pomerne širokej 
pramennej základni, čo si vyžiadalo realizovať náročný archívny výskum. V práci 
jednotliví autori viac či menej zúročili svoj viacročný výskum, ktorý sa okrem do
mácich archívoch (najmä Vojenský historický archív Bratislava, Slovenský národný 
archív) sústredil na zahraničné archívy (najmä Vojenský ústřední archiv - Vojenský 
historický archiv Praha, Národní archiv Praha, Archiv bezpečnostních složek Praha, 
Archiv Ústavu! G. Masaryka Praha, Bundesarchiv Berlín, Bundesarchiv-Militärarchiv 
Freiburg atď.) Veľmi zaujímavé sú (aj v súvislosti s hodnotením samotného F. 
Čatloša) najmä výsledky, ktoré sa podarilo získať štúdiom dokumentov nemeckej

vojenskej komisie na Slovensku a ohraničenie ochranného pásma. In: Slovensko medzi 14. 
marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých 
historikov, (ed. M. Pekár a R. Pavlovič). Prešov 2007, s. 419-433.

'7 VANĚK, O.: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Heimatwehr. In: Vojenská história, roč. 5,2001, č. 1, 
s. 96-107.

18 CHYTKA, S.: Hodnocení slovenské armády generálem Schlieperem v roce 1944 a stanovisko 
ministra národní obrany generále Čatloše. In: Vojenská história, roč. 8, č. 3, 2004, s. 93-101; 
CHYTKA, S.: K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby v rokoch 1941-1943 na Slovensku. 
In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 106-118.

19 JAŠEK, P.: Nemecko a slovenská armáda 1939- 1944. Náčrt problematiky. In: Historické rozhľa
dy, 2010, roč. VI., s. 75-118.

20 CHYTKA, S.: Ferdinand Čatloš a slovenské pokusy o pripojenie moravského Slovácka. In: 
Vojenská história, roč. 5,2001, č. 2, s. 94-102.

21 BYSTRICKÝ, J.: Pozemné vojská slovenskej armády na východnom fronte 1941 - 1945. In: 
Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
v Bratislave 29. - 31. mája 2000. Bratislava 2000, s. 191-216; Tenže: Ťaženie slovenskej armády 
na východnom fronte v roku 1941. In: Vojenská história, 2,1998, č. 2; Tenže: Zaisťovacia divízia 
na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - november 1942). In: Vojenská 
história, roč. 3,1999, č. 4, s. 50-51; Tenže: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny 
a Bieloruska (november 1942 - október 1943). In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 3-4, s. 35-52; 
Tenže: Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 1, 
s. 40-65; Tenže: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od Kachovky. In: Vojenská 
história, roč. 7,2003, č. 3, s. 54-74;Tenže: 1. pešia divízia po bojoch pri Kachovke, jej reorganizá
cia a odzbrojenie 1. technickej divízie. In: Vojenská história, roč. 8,2004, č. 4, s. 66-83.
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proveniencie. Dodnes totiž výrazne absentuje najmä výskum nemecko-slovenských 
vojenských vzťahov v rokoch 1939 - 1945. Nové dokumenty nám pritom ponúka
jú pohľad na vývoj vzťahov medzi ministrom Čatlošom a nemeckými vojenskými 
orgánmi, včítane úradovní pôsobiacich na Slovensku. Samozrejme ide najmä o po
hľad z nemeckej perspektívy, ten však bol vzhľadom na slovenské satelitné posta
venie voči Ríši relevantný. Nová heuristická báza nám pritom umožňuje sledovať 
aj otázky súvisiace s diskusiou o charaktere Čatlošovej kolaborácie, ktorá historikov 
dodnes rozdeľuje. V tomto kontexte je ambíciou zostavovateľov na základe nových 
prameňov prehodnotiť najmä dôležité medzníky Čatlošovej kariéry (napr. vstup 
SR do vojny proti Poľsku, ZSSR, jeho pokus o prechod na stranu Spojencov atď.). 
Tie sú dodnes v mnohých prácach hodnotené nekriticky, čo niekedy prerastá až do 
snahy o obhajobu Čatlošových politických a vojenských rozhodnutí.22 Vo viacerých

22 Nekritické preberanie Čatlošových spomienok žiaľ nájdeme aj v niektorých najnovších vyš
šie spomínaných prácach. V súvislosti s úlohou F. Čatloša pri vstupe SR do vojny proti Poľsku 
možno ako príklad uviesť citované práce J. Stanislava, či P. Jašeka, v ktorých sa pritom vôbec 
nezohľadňuje súčasný stav poznania predmetnej problematiky. Obidvaja pritom doslova pre
berajú „historku", s ktorou prišiel po vojne F. Čatloš a odvolával sa na ňu pred Národným súdom 
a následne vo svojich pamätiach. Čatloš tvrdil, že slovenská armáda prekročila hranice SR len 
v dôsledku násilného tlaku nemeckého generála Engelbrechta. Čatloš pritom údajne dostal 
od Tisa rozkaz, aby bez odporu poslúchal nemecké rozkazy. JAŠEK, ref. 19, s. 89; STANISLAV, 
ref. 4, s. 321-322; Touto svojou sebaobrannou argumentáciou Čatloš chcel preniesť zod
povednosť za účasť SR na agresii na nemeckú stranu. Problémom je však tá skutočnosť, že 
Čatlošove slová nie je možné verifikovať, na čo by mal každý seriózny historik predsa upozor
niť. Naopak, v konfrontácii pred Národným súdom im odporovala aj výpoveď samotného J. 
Tisa, ktorý celú zodpovednosť za prekročenie hranie preniesol na velenie armády. Čatlošove 
slová tiež nepotvrdzujú ani dokumenty nemeckej proveniencie, napriek tomu, že k dispozícii 
máme početnú korešpondenciu nemeckých vojenských orgánov na Slovensku s OKW. Čo je 
však najzávažnejšie, publikované už boli aj informácie z dobových dokumentov, ktoré priamo 
odporujú Čatlošovým tvrdeniam, že nemecké velenie ho postavilo pred hotovú vec doslova 
v hodine dvanástej. Vyvracajú to pritom jeho vlastné rozkazy. Všetky tieto argumenty pritom 
už boli rozanalyzované vo viacerých bežne dostupných vedeckých publikáciách. Bližšie pozri 
ВАКА, ref. 8, s. 49-52; CSÉFALVAY a kol., ref. 1, s. 43; ВАКА, I.: Poľsko - slovenské vzťahy od marca 
do septembra 1939. In: Slovensko - poľské vzťahy 1918 - 1945 očami diplomatov (venované 
100. výročiu narodenia prof. Henryka Batowského). Bratislava 2008, s. 119. Podobný prístup si 
niektorí autori zvolili tiež pri výklade udalostí predchádzajúcich vstupu SR do vojny proti ZSSR. 
Bližšie pozri MIČIANIK, P.: Slovenská armáda vtažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 - 1944). 
V operácii Barbarossa. Banská Bystrica 2007, s. 47-53; STANISLAV, ref. 4, s. 327-328. Nejde pri
tom o to vyvrátiť nasilu podobné sebaobranné postoje tak signifikantně pre Čatlošove po
vojnové pamäte. Každý seriózny historik by ich však mal podrobiť serióznej vedeckej kritike 
a neprezentovať ich ako nespochybniteľné historické pravdy (často bez toho, aby sa čo i len
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Úvod

prípadoch sa pod to podpísalo nekritické preberanie Čatlošových rozsiahlych po
vojnových spomienok23, pre ktoré je typická snaha za každú cenu rehabilitovať jeho 
rozhodnutia vo funkcii ministra. Pre Čatloša tak typický obranný schematizmus 
v jeho spomienkach je vo viacerých príspevkoch konfrontovaný práve s dobovými 
prameňmi, čo plne korešponduje so zámerom zostavovateľov.

Samotná práca sa skladá z jedenástich kapitol, ktoré sú štruktúrované tak, aby 
obsiahli čo najširšie aktivity osobnosti F. Čatloša. Zostavovatelia sú si napriek tomu 
vedomí, že práca nezachytáva rovnomerne všetky aspekty politického, verejného 
a súkromného života F. Čatloša, čo je však úskalie pre podobný typ kolektívneho 
diela charakteristické. Sme však presvedčení, že kolektívna monografia napriek 
tomu prehlbuje poznatky slovenskej vojenskej historiografie o tejto kontroverznej, 
ale napriek tomu významnej osobnosti najnovších slovenských dejín, ako aj o slo
venskej armáde v rokoch druhej svetovej vojny samotnej.

I. Baka, F. Cséfalvay, P. Kralčák

uviedlo, že ide o jeho spomienky), čo však žiaľ ani dnes nie je pravidlom. Viaceré nekritické 
hodnotenia Čatiošovej činnosti možno vysledovat' aj v súvislosti s prípravou jeho převratového 
memoranda, ktoré zaslal do Moskvy prostredníctvom predstaviteľov odboja v auguste 1944. 
Ako príklad možno uviesť štúdiu J. Bobáka, ktorá je celá postavená na nekritickom preberaní 
povojnových spomienok nielen F. Čatloša, ale aj Jána Staneka. Čatlošovu odbojovú činnosť 
pritom bez predloženia relevantných dokumentov posúva minimálne do roku 1943, pričom 
takmer všetky jeho vojenské rozhodnutia od tohto obdobia považuje za kroky smerujúce k prí
prave Povstania. BOBÄK, J.: Moskovská misia ministra národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša 
v roku 1944. In: Historický zborník roč. 16, č. 1-2/2006, s. 101-156. Čatlošove pamäte sú kame
ňom úrazu tiež pri hodnotení ministrovho vzťahu k realizácii tzv. židovskej otázky v armáde 
najmä v súvislosti s analýzou VI. robotného práporu Pracovného zboru národnej obrany. Bližšie 
pozri ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš...ref. 3, s. 55-56; Tenže, Dôstojnícky zbor... ref. 3, 
s. 101-104.

23 Tie sa nachádzajú voVFIA Bratislava vo fonde gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971.
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KAPITOLA I.

FERDINAND ČATLOŠ V LÉGIÁCH 
A V ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDE

Miloslav ČAPLOVIČ

Narodil sa 17. októbra 1895 v Liptovskom Svätom Petri, v rodine murára - sta
viteľa Michala Čatloša (1869 - 1937) a jeho ženy Márie (1876 - 1948), rodenej 

Madulovej, ako najstarší z desiatich súrodencov. Po ukončení štvorročnej meštian
skej školy v Liptovskom Svätom Mikuláši začal študovať vo Vyššej obchodnej škole 
v Kežmarku. V tomto mestečku sa už ako stredoškolský študent angažoval v sloven
skom národnom hnutí, bol členom slovenského samovzdelávacieho spolku „Mor 
ho!" Za národnú činnosť mladého Ferdinanda Čatloša obvinili z panslavizmu a v ja
nuári 1913, po zistení, že sa angažoval na vydávaní ilegálneho časopisu „Púčky", ho 
zo školy krátko pred maturitou vylúčili. Štúdia sa mu napokon podarilo dokončiť 
v Dolnom Kubíne.’

V júni 1914 sa zamestnal ako úradník v Ružomberskej celulózke, no po vypuk
nutí prvej svetovej vojny musel devätnásťročný Ferdinand 15. septembra 1914 
narukovať ako gážista do rakúsko-uhorskej armády, s určením do 67. pešieho 
pluku v Prešove. Tam aj absolvoval dvojmesačný kurz pre záložných dôstojníkov. 
V hodnosti kadeta-ašpiranta (dôstojníckeho čakateľa) odišiel v máji 1915 s jednot-

1 Pozri ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt. Bratislava 1998, 82 s.; 
ČAPLOVIČ M.: Generál I. triedy Ferdinand Čatloš. In: Obrana, roč. 15, 2007, č. 6, s. 29; CHYTKA, 
S. V.: Ferdinand Čatloš do roku 1939. Nerozhodný národovec. In: Prínos osobností Liptova 
pre históriu a súčasnosť. (Ed. DZURIAK, K. - ŽATKULIAK, J.). Liptovský Mikuláš 2000, s. 81-90; 
MICHÄLEK, S.: Ferdinand Čatloš. Rozpory jedného života. In: Do pamäti národa. Osobnosti 
slovenských dejín prvej polovice 20. storočia. (Zost. MICHÄLEK, S. - KRAJČOVIČOVÄ, N. a kol.). 
Bratislava 2003, s. 99-102. Podrobnejšie Archiv bezpečnostních složek (ďalej ABS) Praha, f. H- 
502-3, s. 101-102.
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Kapitola I.

kou na východný front, kde 15. septembra pri Tarnopole dobrovoľne prešiel do 
ruského zajatia. Patril k aktivistom slovenského národného hnutia v zajateckých 
táboroch a k propagátorom myšlienky spoločného štátu Čechov a Slovákov. Do 
čs. légií v Rusku vstúpil 23. júna 1917 v hodnosti práporčíka a s osobným číslom 
20.211.2 Postupne zastával funkcie mladšieho dôstojníka 3. roty 7. čs. strelecké
ho pluku Tatranského a pomocníka pobočníka veliteľa pluku. V marci 1918 sa 
zúčastnil bojov čs. légií proti nemeckej armáde pri Bachmači. V septembri 1918 
bol prevelený do Čs. tábora pre Slovákov v Irkutskú, kde najskôr velil jeho 1. rote 
a následne II. práporu. S platnosťou od 29. novembra 1918 Čatloša, na základe 
rozkazu čs. vojska na Rusi o osobných zmenách č. 7, povýšili do hodnosti poručíka. 
V júli 1919 bol zaradený do 12. čs. streleckého pluku M. R. Štefánika a menovaný 
veliteľom jeho 12. roty. Rozkazom čs. vojska na Rusi o osobných zmenách č. 51 zo 
dňa 4. októbra 1919 bol s účinnosťou od 1. mája 1919 povýšený na kapitána čs. 
légií v Rusku.3 Od októbra 1919 velil dočasne III. práporu 12. čs. streleckého pluku 
a potom opätovne jeho 12. rote. Rozkazom 3 čs. streleckej divízie č. 65 z 27. apríla 
1920 a so súhlasom veliteľa čs. vojska na Rusi bol Ferdinand Čatloš 10. mája 1920 
vyznamenaný francúzskym Vojnovým krížom s palmou,4 V rámci XXXIII. lodného 
transportu čs. légií sa so svojím práporom v sile 1997 mužov 21. júla 1920 nalodil 
v ruskom Vladivostoku na americkú loď Logan, ktorá po sedemtýždňovej plavbe 
zakotvila 9. septembra 1920 v talianskom Terste. Nasledoval železničný transport 
cez Rakúsko do vlasti. Dňa 14. septembra prišiel transport do Českých Budějovic 
a odtiaľ 16. septembra 1920 do Komárna, ktoré sa stalo posádkovým mestom 12. 
čs. streleckého pluku M. R. Štefánika. V čase dovolenky veliteľa pluku Čatloša 26. 
septembra 1920 v Komárne poverili prevzatím dočasného velenia pluku, ktoré vy
konával do 8. októbra 1920 a mal významný podiel na jeho unifikácii, čiže zlúčení 
s domácom peším plukom 12.5

V októbri 1920 odišiel na repatriačnú dovolenku a v novembri demobilizoval. 
Niekoľko mesiacov bol zamestnaný ako úradník v Ružomberku, vo firme Manipulácia 
lesa Králiček - Boroš. V apríli 1921 Čatloš aktivoval v čs. brannej moci a slúžil najskôr 
ako zástupca veliteľa roty v pešom pluku 14 v Košiciach. V prvej polovici dvadsiatych

2 Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv (ďalej VÚA-VHA) Praha, Československé 
vojsko na Rusi. Almanach důstojníků - Ferdinand Čatloš.

3 Tamže.
4 Tamže, Služební výkaz - Ferdinand Čatloš.
5 Podrobnejšie tamže, Osobní výkaz pro aktívni důstojníky legionáře - Ferdinand Čatloš; Služební 

výkaz - Ferdinand Čatloš.
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Ferdinand Čatloš - vojak a politik

rokov absolvoval aj viacero špecializovaných vojenských kurzov pre dôstojníkov 
v činnej službe: osvetový kurz v Prahe (1921), granátnický v Miloviciach a výcvikový 
kurz pre nižších dôstojníkov v Košiciach. V rokoch 1925 - 1926 bol už ako štábny 
kapitán čs. armády (povýšený v roku 1925) odvelený do 2. spravodajského oddele
nia Hlavného štábu v Prahe, kde absolvoval spravodajský kurz. Následne v rokoch 
1926 - 1927 pôsobil vo funkcii pobočníka čs. vojenského atašé v Budapešti.6 V roku 
1928 uzavrel major Čatloš v Bratislave sobáš so slečnou Elenou, rodenou Strakovou 
(1909 -1983). O tri roky neskôr sa im narodilo jediné dieťa, dcérka Viera. Medzitým si 
od roku 1927 zvyšoval svoje profesionálne vzdelanie, ako frekventant Vysokej školy 
válečnej v Prahe, ktorú úspešne absolvoval v roku 1930. Bol zaradený do kategórie 
dôstojníkov generálneho štábu (gšt.) a súčasne povýšený do hodnosti majora gšt. 
Vrátil sa na 2. spravodajské oddelenie Hlavného štábu v Prahe. V septembri 1932 
bol prevelený do Spišskej Novej Vsi, kde postupne zastával štábne funkcie pred
nostu 2. spravodajského, 3. operačného oddelenia a napokon náčelníka štábu 2. 
horskej brigády. S účinnosťou od 1. januára 1935 ho povýšili na podplukovníka gšt. 
čs. armády. V septembri 1936 nasledovalo ďalšie prevelenie a ustanovenie za náčel
níka štábu 8. divízie v Hraniciach na Morave, s ktorou sa podplukovník gšt. Čatloš 
pripravoval v priestore severnej Moravy na obranu Československa.7

Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci, prezidentom repub
liky Edvardom Benešom 23. septembra 1938 (v súlade s § 23 Branného zákona č. 
193/1920 Zb. z. a n.), pôsobil Čatloš naďalej vo funkcii náčelníka štábu 8. divízie 
(krycí názov Mánes). V čase konania Mníchovskej konferencie (29. - 30. septembra 
1938) bola táto divízia sústredená na sever od Olomouca, v operačnom priestore 
Moravský Beroun - Bílčice - Valšov, kde podliehala priamo veliteľstvu II. armády 
(Jirásek) v Olomouci.8

Územné straty Československa po Mníchovskom diktáte štyroch mocností (30. 
septembra 1938) sprevádzali aj zásadné štátoprávne a ústavne zmeny. Slovensko 
aj Podkarpatská Rus získali rozsiahlu politickú autonómiu. V snahe zabezpečiť spo
luprácu velenia čs. armády so slovenskými politickými orgánmi vymenoval hlav
ný veliteľ, armádny generál Ludvik Krejčí, 18. októbra 1938 podplukovníka gšt.

6 Bližšie CHYTKA, S. V.: Ferdinad Čatloš v meziválečném období Československé republiky. In: 
Historický časopis, roč. 51,2003, č. 1, s. 113-124.

7 Tamže. ČAPLOVIČ, M.: Generál I. triedy Ferdinand Čatloš, ref. 1, s. 29; ABS Praha, f. H-502-3, 
s. 186-189.

8 Podrobnejšie ŠRÄMEK, P.: Ferdinand Čatloš za mobilizace v září 1938. In: Vojenská história, roč. 
14,2010, č. 1, s. 89-93.
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Kapitola I.

Ferdinanda Čatloša svojim zástupcom, styčným dôstojníkom čs. vojenskej správy 
pri vláde Slovenskej krajiny.Tieto nádeje však Čatloš nesplnil a postupne sa stal skôr 
vojenským exponentom slovenskej autonómnej vlády pod vedením Dr. Jozefa Tisa.9 
Medzi jej popredné záujmy vo vojenskej oblasti, patrila najmä otázka hodnostného 
postupu a kariérneho rastu slovenských dôstojníkov. Významné miesto mala táto 
otázka u podplukovníka gšt. Ferdinanda Čatloša, ktorý sám predostrel viacero úvah 
o výstavbe národného vojska na Slovensku.10 V tejto funkcii takmer zotrval až do 
rozbitia Česko-Slovenska v polovici marca 1939. Spolupracoval s vedením Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany ako jeho vojenský poradca, inicioval dosadenie dôstojní
kov čs. armády slovenskej národnosti ako inštruktorov polovojenskej organizácie 
Hlinkovej gardy.” Na základe rozhodnutia Ministerstva národnej obrany v Prahe zo 
4. marca 1939 bol podplukovník gšt. Čatloš dňom 13. marca ustanovený do funkcie 
veliteľa práporu pešieho pluku 39 Výzvedný generála Grazianiho v Bratislave.12

9 Podrobnejšie ČAPLOVIČ, M.: Československá armáda medzi Mníchovom 1938 a marcom 1939 
s dôrazom na Slovensko. In: BYSTRICKÝ, V. - MICHELA, M. - SCHVARC, M. a kol.: Rozbitie alebo 
rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava 2010, s. 111-126; CHYTKA, S. V. 
-VALÍŠ, Z.: Generál Ferdinand Čatloš. In: Dějiny a současnost, roč. 23, 2001, č. 1, s. 27-31. Pozri 
tiež „Styční důstojníci MNO u slovenské krajinské vlády a podkarpat. vlády." (VÚA - VHA Praha, 
f. MNO - Presidium 1927 - 1939, škatuľa 13 028, sig. 70 2/3.); „Styčný důstojník u slov. vlády 
- kompetence a podřízenost." (ABS Praha, f. H-502-3, s. 100).

10 Bližšie CHYTKA, S. V.: Niektoré snahy o budovanie národnej armády Slovenska. In: Historický 
časopis, roč. 42,1994, č. 2, s. 333-340; ŠTEFANSKÝ, V.: Ferdinand Čatloš a armáda na Slovensku 
od októbra 1938 do augusta 1944 (náčrt problematiky). In: Vojenské obzory, roč. 3, 1996, H., 
s. 66-81; ČAPLOVIČ, M.: Veliteľslovenskej armády. Generál I. triedy Ferdinand Čatloš. In: História, 
roč. 9,2009, č. 5-6, s. 86-88.

11 BYSTRICKÝ, J.: Generál I. triedy Ferdinand Čatloš. In: ŠTAIGL, J. a kol.: Generáli. Slovenská vojen
ská generalita 1918 - 2009. Bratislava v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2009, 
s. 28. Podrobnejšie ČAPLOVIČ, M.: Čs. dôstojníci - Slováci v službách Hlinkovej gardy (novem
ber 1938 - marec 1939). In: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medziná
rodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 2000. (Ed. CSÉFALVAY, F. - PÚČIK, M.). 
Bratislava 2000, s. 105-116.

12 VÚA - VHA Praha, f. MNO - Krajinské vojenské veliteľstvo Bratislava 1939, škatuľa 6, č. j. 2966 
DŮV.-I./1. odděl. 1939; Vojenský historický archív (ďalej VHA) Bratislava, f. 53 - II. oddelenie 
Ministerstva národnej obrany Slovensko, sig. 53/44-104/2.
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KAPITOLA II.

FERDINAND ČATLOŠ A ZAČIATKY 
VÝSTAVBY SLOVENSKEJ ARMÁDY 

(marec - august 1939)
František CSÉFALVAY

Po masívnom Hitlerovom vydieraní počas návštevy slovenského politického lídra 
Jozefa Tisu v Berlíne bol na 14. marca 1939 zvolaný krajinský snem a násled

ne vyhlásený samostatný Slovenský štát. Tento akt bol už viackrát stredobodom 
historických prác.' Už v staršej literatúre sa konštatovalo, že rozhodujúcou príčinou 
vzniku Slovenského štátu bol nacistický nátlak.1 2

Okolnosti vyhlásenia Slovenského štátu prezrádzali krehkosť stability a bezpeč
nosti nového štátu v strede Európy. Prvé kroky k závislosti na Nemecku sa udiali ešte 
počas návštevy J. Tisu a Ferdinanda Ďurčanského v Berlíne v noci z 13. na 14. marca 
1939, keďslovenskí politici dostali text telegramu, ktorým mali požiadať po vyhláse
ní samostatnosti o ochranu.3 Slovenskí politici sa snažili demonštrovať nezávislosť 
na Nemecku zdôraznením, že nepotrebujú žiadnu ochranu, lebo si uvedomili, čo 
by to pre Slovensko znamenalo. Opierali sa aj o to, že 14. marca sa im podarilo do
siahnuť dohodu s velením armády na Slovensku a z hľadiska zabezpečenia územia

1 0 14. marci 1939 pozri: GRACA, B.: 14. marec 1939. Z dejín Komunistickej strany Slovenska. 
Sborník Ústavu dejín KSS, roč. 1, č. 3. Bratislava 1959; HOENSCH, J.: Die Slowakei und Hitlers 
Ostpolitik, Kóln - Graz, 1965; LIPTÄK, Ľ.: Slovensko v 20. storočí. Bratislava 1968,1998; Najnovšie: 
BYSTRICKÝ, V. - MICHELA, M. - SCHVARC, M. a kol.: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zá
niku Česko-Slovenska. Bratislava 2010.

2 BEER, F. - BENČÍK, A. - GRACA, B. - KŘEN, J. - KURAL, V. - ŠOLC, J.: Dejinná križovatka. Slovenské 
národné povstanie - predpoklady a výsledky. I. vydanie. Bratislava 1964, s. 31.

3 HRNKO, A.: Politický vývin a protifašistický odboj na Slovensku (1939 - 1941). Prvé vydanie. 
Bratislava 1988, s. 21-22. Pozri tiež: ČARNOGURSKÝ, P.: 14. marec 1939. Bratislava 1992, s. 252.
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Slovenska pred Maďarskom a Poľskom nepovažovali za potrebné žiadať o nemeckú 
pomoc.4 Už o 13.00, teda len niekolko málo minút po vyhlásení Slovenského štátu 
M. J. Zvrškovec a podlá svedectva E. von Druffela aj Ferdinand Ďurčanský oznamo
vali do Berlína, že samostatnosť Slovenska je vyhlásená a nemecká pomoc nie je 
aktuálna.5 V ranných hodinách 15. marca 1939 začal nacistický Wehrmacht obsa
dzovať západoslovenské územie. To všetko spolu so správami o ozbrojených šar
vátkach v slovensko-madárskom pohraničí donútili vládu J. Tisa, aby po krátkom 
zaváhaní požiadala Adolfa Hitlera o ochranu Slovenského štátu.6 Vstup nemeckých 
vojsk na západné Slovensko slovenských politikov pochopiteľne prekvapil. Začali sa 
série konzultácií s nemeckými predstaviteľmi a došlo k rokovaniu o tzv. ochrannej 
zmluve, ktorá bola podpísaná 23. marca 1939 v Berlíne a publikovaná v Slovenskom 
zákonníku až v roku 19407.

Samotný vznik štátu, i keď vzniká oddelením od inej časti pôvodného štátu, 
prináša rad otázok organizačných, administratívnych a finančných. Z hľadiska 
existencie a udržania štátu nesmierne dôležitá úloha pripadá ozbrojeným zlož
kám, predovšetkým armáde pri zabezpečení poriadku. Ešte ráno 14. marca 1939 
pred zasadnutím krajinského snemu čs. MNO vojenským jednotkám na Slovensku 
nariadilo, aby nekomplikovali situáciu, a aby sa prispôsobili novovzniknutým po
merom. Prípadné boje na Slovensku, uvádzal minister národnej obrany arm.gen. 
Jan Syrový, by boli Nemecku nepríjemné a mali by nepriaznivý vplyv na svetovú 
verejnú mienku.8

14. marca 1939 vznikla nová vláda J. Tisu, v ktorej funkciu ministra národnej 
obrany dostal bývalý legionár v Rusku, člen Národnej strany a evanjelik 44-ročný 
podplukovník generálneho štábu (pplk.gšt.) F. Čatloš. (Jeho náboženstvo často 
býva vysvetlené, akoby svedčilo o nejakej blahosklonnej pluralite slovenského re
žimu). Historici doteraz nezvažovali, prečo sa stal ministrom národnej obrany prá
ve F. Čatloš, keď za ľudáckeho vojenského experta v tom čase sa považoval radikál

4 LIPTÁK, L: Maďarsko v politike Slovenského štátu v rokoch 1939 - 1943. In: Historický časopis, 
roč. XV, 1967, č. 1, s. 2.

5 ANGER, J.: Vznik Slovenskej armády v roku 1939. In: Z Vojenskej histórie Slovenska 1918-1948. 
Zborník vedeckých štúdií. Zost. Ján Korček. Trenčín 1994, s. 78. Nakoniec tá„ochrana" sa formu
lovala takto: Slovenský národ..., chce v budúcnosti nájsť v nemeckom národe a jeho veľkom 
vodcovi čestného ochrancu a ručiteľa." (ČARNOGURSKÝ, ref. 3, s. 253.)

6 CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska V. 1939 - 1945. Bratislava 2008, s. 9.
7 HUBENÁK, L: Nanútená „ochrana". Nemecké vojská na západnom Slovensku. In: Historická re

vue, roč. V, 1994, č. 6, s. 17.
8 ANGER, ref. 5, s. 81.
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Štefan Haššík. Jeho vymenovanie za ministra očakával aj samotný Čatloš.9 Ten bol 
možno v politických kruhoch dobre zapísaný, ale vojenským vzdelaním sa nemohol 
vyrovnať aktívnym vojakom. Tých ale nebolo veľa. Slovensko v tom čase malo jed
ného aktívneho generála: divízneho generála (div. gen.) Rudolfa Viesta. Ten nepri
chádzal do úvahy, jednak preto, lebo pre novú politickú garnitúru na Slovensku bol 
pročesky orientovaný, čo sa možno odvodzovalo aj z toho, že slúžil v Čechách a na 
vysokých postoch. Ako „dobrý Slovák" by takéto méty nedosiahol, takže sa s ním 
nepočítalo. Navyše 14. marca 1939 predpoludním bol signatárom memoranda, 
v ktorom boli poslanci snemu varovaní, aby nevyhlásili slovenský štát.10 Signatárom 
bol aj ďalší azda najrozhľadenejší slovenský vojak, inak tiež bývalý legionár - ro
vesník F. Čatloša, pplk. gšt. Augustín Malár, jediný slovenský dôstojník, ktorý v 20. 
rokoch 20. storočia absolvoval francúzsku vojenskú akadémiu - École Militaire 
Speciále v Saint Cyre. Ďalší, ktorí by prichádzali do úvahy - ak nerátame znovu 
aktivovaných plukovníkov (Alexandra Čunderlíka a Antona Pulanicha) boli len 
mjr. gšt. Štefan Jurech alebo mjr.del. Jozef Turanec, ktorí naozaj boli veľkými rivalmi 
F. Čatloša aj v neskoršom období. Volba padla na F. Čatloša, [ktorého mimochodom 
navrhol štábny kapitán (škpt.) J. M. Kristín cez náčelníka štábu Hlavného veliteľstva 
Hlinkovej gardy (HG), Karola Murgaša”] pravdepodobne preto, lebo predseda auto
nómnej vlády J. Tiso bol s prácou svojho prednostu vojenskej kancelárie spokojný. 
F. Čatloša považoval za kvalitného vojenského experta a za uvedomelého sloven
ského inteligenta a postrehol aj jeho nenaplnené ambície v rokoch 1918 - 1939.’2 
Navyše nedá sa vylúčiť, že to bol politický ťah J. Tisu, keď nechcel prílišné zosilnenie 
radikálov vo vláde. F. Čatloš sa stal teda najvhodnejším kandidátom, ktorý dokonca 
mohol vyhovovať aj Nemcom. Tí v tom čase radšej videli vo funkcii ministra vojen
ského odborníka, než nejakého straníckeho funkcionára Hlinkovej slovenskej ľudo
vej strany (HSĽS) alebo bývalého rakúsko-uhorského dôstojníka.’3 O týchto časoch

9 ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. (Biografický náčrt). Bratislava 1998, s. 39.
10 ČARNOGURSKÝ, ref. 3, na s. 250 sa uvádza, že„...nikto z poslancov nemal vtedy leták legionárov, 

donesený do snemu Antonom Granatierom."
” STANISLAV, J.: Ferdinand Čatloš v perimetri kolaborácie a odboja. In: SYRNÝ, M. a kol.: 

Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 - 1945. 
1. vydanie. Banská Bystrica 2009, s. 316.

12 STANISLAV, J.: K vzťahu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu k slovenskej armáde. In: 
Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia. Častá 
- Papiernická, 5. - 7.5.1992. Ed. V. Bystrický a Š. Fano. Bratislava 1992, s. 228.

13 BROŽ, J.: Kdo byl generál Ferdinand Čatloš? In: Naše vojsko, 2006, č. 8, s. 41. Podobný argument 
uvádza aj STANISLAV, ref. 11, s. 316.
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a o svojom postoji F. Čatloš neskôr napísal:„Hitler...dal Slovákom formálnu slobodu, 
avšak slovenskú vôľu vyjadrovali ľudia, ktorí boli zaťažení madárónstvom... Pokladal 
som to za priechodný zjav a pod týmto zorným uhlom som sa dal do služieb národ
nej slobody..."14

Začiatky výstavby slovenskej armády boli poznamenané viacerými ťažkosťa
mi. Vstup nemeckej armády na západné Slovensko a jej hromadná konfiškácia 
vojenského materiálu, odsun bývalých čs. vojakov českej národnosti zo Slovenska 
a prevzatie veliteľských funkcií po odchádzajúcich českých dôstojníkoch boli také 
problémy, ktoré kládli nesmiernu záťaž na existenciu nového štátu a jeho armády. 
Materiálne straty na západe Slovenska a nemecké obsadzovanie tunajších objek
tov oslabovali vojenský potenciál vznikajúcej armády. Nemenej závažné problémy 
predstavovalo personálne riešenie veliteľských funkcií po výmene českých dôstoj
níkov za Slovákov, pretože podľa dohody s Nemeckou ríšou bolo potrebné zabez
pečiť v priebehu 14 dní odsun príslušníkov bývalej čs. armády, Čechov a Nemcov do 
Protektorátu Čechy a Morava.15

V čase vyhlásenia Slovenského štátu na území Slovenska boli dislokované: tri ve
liteľstvá zborov [V. (SV: Trenčín), VI. (SV: Spišská Nová Ves), VII. (SV: Banská Bystrica], 
šesť veliteľstiev divízií (9., 10., 11., 15.,16. a 17), 15 peších plukov, štyri horské pešie 
pluky, dva hraničiarske prápory, a po jednom cyklistickom, kanónovom, automobi
lovom prápore a prápore útočnej vozby, dva jazdecké, tri ženijné pluky, jeden ženij
ný prápor, tri telegrafné prápory, jeden letecký pluk a 15 delostreleckých plukov, 
rôzne ústavy, služby a zariadenia.16 Z hľadiska prevzatia veliteľskej zodpovednosti 
išlo o personálne pokrytie týchto jednotiek, čo prinieslo najmä v prvých dňoch exis
tencie štátu nesmierny problém. V čs. a slovenskej historiografii sa už viackrát per- 
traktoval údaj, že v auguste 1938 bolo v čs. armáde len 435 dôstojníkov slovenskej 
národnosti, čo predstavovalo len 3,4% z celkového počtu skoro 13 000 dôstojníkov, 
pričom v prevažnej väčšine to boli poručíci a rotmajstri. Z vyšších dôstojníkov to bol 
jeden generál (div.gen. R. Viest), dvaja reaktivovaní plukovníci (plk.del. Alexander 
Čunderlík a plk.pech. Anton Pulanich), dvaja podplukovníci generálneho štábu

14 ŠTEFANSKÝ, V.: Jozef Tiso očami Ferdinanda Čatloša. In: Pokus o politický a osobný profil 
Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia, Častá - Papiernická, 5. - 7. 5.1992. Ed. 
V. Bystrický a Š. Fano. Bratislava 1992, s. 224.

15 ANGER, ref. 5, s. 80.
16 BYSTRICKÝ, J.: K niektorým súvislostiam vzniku a počiatkov výstavby armády Slovenského štá

tu. In: BYSTRICKÝ, V. - MICFIELA, M. - SCHVARC, M. a kol.: Rozbitie alebo rozpad? Historické 
reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava 2010, s. 495-496.
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(gšt.) (pplk. gšt. F. Čatloš, pplk. gšt. A. Malár,) jeden podplukovník (pplk.pech. Eduard 
Lifka), jeden major generálneho štábu (mjr. gšt. Štefan Jurech), niekoľko majorov 
(mjr.del. Jozef Turanec, mjr. let. Ján Ambruš, mjr.del. Ján Dimitrij Krenčej, mjr. del. 
Ladislav Požecký a ď.) Okrem situácie v hodnostiach treba zdôrazniť aj nízku teo
retickú úroveň dôstojníckeho zboru. Len šesť dôstojníkov malo ukončenú Vysokú 
válečnú školu (WŠ) v Prahe.17Týmito personálnymi predpokladmi bolo treba riešiť 
a zaplniť veliteľské funkcie.

Hneď po vyhlásení samostatného Slovenského štátu bolo treba zabezpečiť nor
málny chod, poriadok a disciplínu vo vojenských útvaroch a čo možno najviac za
brániť prípadnému chaosu vo velení. F. Čatloš musel riešiť zložité problémy, ktoré 
boli pozostatkami čechoslovakizmu v budovaní čs. štátu a armády. Najpálčivejším 
problémom bolo práve obsadzovanie veliteľských postov Slovákmi. Podľa roz
hodnutia MNO mali prevziať vo všetkých útvaroch, zariadeniach a službách vele
nie služobne najstarší dôstojníci zbraní a služieb slovenskej národnosti.’8 F. Čatloš 
hneď po svojom vymenovaní za ministra vyzval prostredníctvom rozhlasu všetkých 
slovenských vojakov, ako aj tých cudzích štátnych príslušníkov, ktorí chcú pracovať 
v prospech Slovenského štátu v nových podmienkach, k disciplinovanosti, bezpod
mienečnej poslušnosti a práci pri vybudovaní a obrane už svojho samostatného 
štátu.19 Takto sa stalo, že po českých generáloch preberali velenie zborov a divízií 
len majori a podplukovník, pretože vyšších dôstojníkov skrátka nebolo. Napríklad 
velenie V. zboru v Trenčíne prevzal mjr. gšt. Š. Jurech, VI. zboru v Spišskej Novej Vsi 
pplk. gšt. A. Malár, VII. zboru mjr.pech. Ján Imro.20Takémuto riešeniu dopomohlo to, 
že títo dôstojníci boli ako poverenci slovenskej autonómnej vlády do svojich posá
dok prevelení ešte na základe žiadosti predsedu autonómnej vlády, Karola Sidora 
z 13. marca 1939 adresovanej predsedovi vlády Rudolfovi Beranovi z dôvodu „za
bezpečenia osobnej istoty ľudských životov a vojenskej bezpečnosti Slovenska."21 
Okrem prevzatia velenia Slovákmi sa dbalo aj na zloženie prísahy, ktorej text bol

17 SlMUNIČ, R: Slovenská armáda. In: Kapitoly z vojenskej histórie Slovenska. Trenčín 1991, s. 74. 
Okrem už uvedených troch dôstojníkov generálneho štábu to boli štábni kapitáni gšt.: Štefan 
Tatarko, Viliam Kanák a Viliam Talský.

18 CSÉFALVAY a kol„ ref. 6, s. 14.
19 Na svojich podriadených sa obrátil slovami: „Slováci, vojaci, odo dneška sami preberáte zod

povednosť za svoj štát a život slovenského národa, preto slúžte verne, oddane a s najväčším 
oduševnením. Češi, ktorí ste vykonali pre Slovensko záslužnú prácu, budťe uistení, že Vám 
Slovensko bude navždy povďačné." ŠTEFANSKÝ, ref. 9, s. 39.

20 Podrobnejšie o preberaní velenia: BYSTRICKÝ, ref. 16, s. 496.
21 Cituje aj: STANISLAV, ref. 11, s. 315.

20



Kapitola II.

stručný, lebo bol napochytro sformulovaný a ešte 14. marca odoslaný k vojskám. 
Stálo v nej:„Prisahám na živého Boha, že budem poslúchať vládu slovenského štátu 
a všetkých ňou ustanovených veliteľov. Prisahám, že v plnení svojich povinností po
ložím i život.Tak mi Pánboh pomáhaj."22

Okrem prvých rozkazov na zabezpečenie velenia a prísahy vojakov a dôstojní
kov F. Čatloš sa podujal zaviesť aj nový pozdrav (Na stráž!) a upravili sa aj uniformy, 
z ktorých sa mal odstrániť znak bývalého čs. štátu. Ten bol nahradený slovenskou 
trikolórou. Čatloš zároveň ponechal v platnosti tie nariadenia a rozkazy, vzťahujú
ce sa na armádu, ktoré neboli v rozpore s novými potrebami spoločnosti. Dalo by 
sa pokračovať vo výpočte slovakizačných opatrení, ktoré mali za cieľ zvýšiť národ
né povedomie slovenských dôstojníkov a vojakov. Išlo aj o premenovanie českých 
názvov útvarov najčastejšie po Andrejovi Hlinkovi alebo Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi alebo o poslovenčovanie maďarsky znejúcich mien23. Okrem posloven- 
čovania sa začali prejavovať aj príznaky intolerancie a neznášanlivosti. MNO ostro 
vystúpilo aj proti - podľa ministerstva - nežiaducim javom, za ktoré sa považovalo 
aj to, keď české manželky dôstojníkov nielen v súkromí ale aj na verejnosti sa roz
právali po česky. F. Čatloš kategoricky žiadal odstránenie tohto javu a keby nedošlo 
k náprave, pohrozil vylúčením dôstojníkov, ktorých manželky neprestali hovoriť po 
česky.24 Okrem nežiaducej češtiny, nebolo žiaduce nakupovať v neslovenských ob
chodoch. Už v polovici apríla 1939 v rozkaze veliteľstva VI. zboru stálo:„5. Prajem si, 
aby dôstojníci, rotmajstri a ich rodiny obstarávali si svoje denné a iné životné po
treby a úkony výhradne u slovenských živnostníkov a podnikov a len keby takých 
v mieste nebolo, obrátili sa i na firmy neslovenské. 6. Vojenské útvary a podniky 
smejú nakupovať výhradne len u slovenských firiem. U neslovenských len so súhla
som veliteľstva V. J. (vyššej jednotky - poznámka F. Cs.)."25

22 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo 11. divízie, č. j. 1331 Taj. 3. oddeľ 1939. In: ŠZ X-41 (Gen. Pavel Kuna: 
Dokumenty a spomienky na rok 1939). Len o niečo neskôr sa text prísahy rozšíril na nasledov
nú podobu: „Prisaháme na Boha všemohúceho, že budeme poslušní prezidentovi republiky 
a všetkým určeným veliteľom. Prisaháme, že všetky zákonné ustanovenia a rozkazy budeme 
ochotne a svědomitě plniť a svojim predstaveným a skrz nich svojmu štátu oddane slúžiť. 
Prisaháme, že prikázané nám miesto nikdy neopustíme, služobné tajomstvo nevyzradíme a za 
vlasť, ak bude treba, aj svoje životy obetujeme." Funkcia prezidenta v tom čase ešte nebola 
obsadená, hlavou štátu bol dovtedy predseda vlády, J.Tiso.

23 JAŠEK, R: Spoločenské postavenie dôstojníkov slovenskej armády v zázemí a snaha o zvýšenie 
ich prestíže v rokoch 1939 - 1941. In: Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939 
- 1945 očami mladých historikov IX. Zost. P. Sokolovič. Bratislava 2010, s. 140.

24 Tamže, s. 140.
25 VHA Bratislava, Dôverný rozkaz veliteľstva VI. zboru č. 2 zo 14.4.1939. In: ref. 22.
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Bezpečnosť a obranu štátu mala armáda zabezpečiť hneď pri svojom vzniku. 
Zrejme vychádzajúc z nemeckých varovaní o presunoch a sústreďovaní maďar
ských vojsk, a o hrozbe maďarského útoku, ktoré si ešte v Berlíne vypočul J. Tiso, už 
15. marca 1939 F. Čatloš nariadil veliteľovi VII. zboru mjr.pech. J. Imrovi vypracovať 
plán zabezpečenia hraníc proti Maďarsku a veliteľovi V. zboru mjr.gšt. Š. Jurechovi 
plán zabezpečenia hraníc proti Poľsku. Zároveň bola vyhlásená mobilizácia 5 odvo
dových ročníkov 1932 -1936 a pplk.gšt. A. Malár vymenovaný za veliteľa východnej 
skupiny s poverením zabezpečiť obranu východného Slovenska.26

Uvedené maďarské presuny sa udiali ako predohra k obsadeniu Karpatskej 
Ukrajiny, k čomu maďarské politické vedenie dostalo nemecký súhlas 12. mar
ca 1939. Za necelé štyri dni prebehlo obsadenie, ale ešte pred jeho dokončením 
Maďarsko dostalo nemecký súhlas aj na istú korekciu hraníc smerom na západ 
na úkor Slovenska.27 (Nemecký súhlas bol dôležitý, lebo v Budapešti od vzniku 
Slovenského štátu ho považovali za zbraň Berlína proti Maďarsku.28) 18. marca 
1939 nemecký konzul von Druffel oznámil na slovenské ministerstvo zahraničných 
vecí požiadavku Berlína, „aby slovenská vláda nekládla odpor maďarskej armáde 
pri úprave hraníc v prospech Maďarska v oblasti rieky Uh."29 Ako k tomu Ľ. Lipták 
uviedol: „Aj keď Drufel oznámil, že žiadali Maďarsko, aby nešli ďalej, ako vyžadu
je vojsko a bezpečnostné dôvody, MZV poukázalo na «neudržateľnosť a neopod
statnenosť podobného postupu ako z vojenského, tak zo strategického, ako aj 
z národnostného hľadiska«"30. Na základe toho je dosť pochybné tvrdenie, že„... 
pred 23. marcom 1939 nedala súhlas na obsadenie slovenského teritória do hĺbky 
10-15 km."31 Maďarská diplomacia nepochybne chcela dosiahnuť viac, a preto sa 
v jej dokumentoch spomína tzv. malé riešenie, (t.zn. 15-20 km široký pás územia 
v údolí rieky Uh, kde sa viedla železničná trať) ku ktorému 22. marca 1939 maďarský

26 ŠTEFANSKÝ, ref. 9, s. 39.
27 Nemecký faktor v maďarsko-slovenskom spore a v ozbrojenom konflikte sa v slovenskej his

toriografii málo zohľadňuje, pričom vôľa Nemecka rozhodla aj v maďarsko-slovenskom kon
flikte.

28 HRNKO, ref. 3, s. 39.
29 Tamže, s. 38.
30 LIPTÁK, ref. 4, s. 2.
31 DEÄK, L: Názory a polemika (CSĚFALVAY, F.: Predohra a priebeh madársko-slovenského ozbro

jeného konfliktu v marci 1939). In: Vojenská história, roč. 8,2004, č. 3, s. 129; Cituje MIČIANIK, P.: 
Pokračovanie slovensko-madárského vojnového konfliktu po oficiálnom skončení maďarskej 
agresie (marec-apríl 1939). In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovania
mi. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VI. Zost. M. Pekár, R. Pavlovič. 
Prešov 2007, s. 266.
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vyslanec v Berlíne Dome Sztójay získal nemecký súhlas. 23. marca skoro ráno ma
ďarské vojská vtrhli na toto územie a ešte v ten deň ho obsadili a zaujali obranu.32 
Bolo to umožnené tým, že slovenské vojsko bolo neorganizované, prebiehal odsun 
českých vojenských osôb a ako sa zdôrazňuje v mnohých prácach, aj pre nemec
ký odmietavý postoj k slovenskej žiadosti o umožnenie presunu ťažkých zbraní 
zo západného Slovenska. Tento stav zapríčinil aj nedostatok vojsk, ich nevycviče- 
nosť, slabá výzbroj a v neposlednom rade aj nedisciplinovanosť a neorganizované 
ústupy. Veliteľ východného Slovenska, pplk. gšt. A. Malárto postrehol už v prvý deň, 
keď konštatoval: „20.00 dotyk s nepriateľom nie je nikde naviazaný. Takmer nikde 
sa nevystrelilo...Ťažko sa dobýva to, čo sa stratilo, tak ľahko ako dneska... Neľakajte 
sa ohňa ani krve, aby sa napravila tá hanba, ktorá sa dnes stala..."33 V tomto smere 
veliteľ východného Slovenska dostal inštrukcie od pplk.gšt. F. Čatloša a hneď ráno 
24. marca mal uskutočniť protiútok. Ako F. Čatloš formuloval:„Musíš stoj čo stoj hneď

32 Marcový maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt v roku 1939 má bohatú historiografiu.Témy sa 
dotýkajú všetky práce najmä po roku 1989, ktoré sa dotýkajú problematiky vzniku alebo exis
tencie Slovenského štátu. Knižné publikácie: Malá vojna. (Vojenský konflikt medzi Maďarskom 
a Slovenskom v marci 1939.) Príspevky a materiály z konferencie v Michalovciach 30. 3.1993. 
Ed. L. Deák. Bratislava 1993; CSÉFALVAY, F. a kol., ref. 6; štúdie a články: ŠIMUNIČ, P.:„Malá vojna" 
slovenského štátu. Maďarsko-slovenský konflikt v marci 1939. In: Historická revue, roč. Ill, 1992, 
č. 4, s. 12-13 a Vznik v krste ohňom. Formovanie slovenskej armády roku 1939. In: Historická 
revue, roč. VIII, 1997, č. 1,s. 19-20; ŠVANDA, P.: Vznik Slovenského štátu a jeho vojenská obrana 
proti horthyovskej agresii v marci 1939. In: Spoločnosť, armáda, osobnosť, 1998, č. 1, s. 31-39; 
TATARKO, V.: Malá vojna - udalosti, svedectvá, súvislosti (1). Maďarská predohra. In: Obrana 27. 
marec 1999, s. 9 a Malá vojna - udalosti, svedectvá, súvislosti (2). Votrelci a hrdinovia. Obrana 
3. apríl 1999, s. 9; CSÉFALVAY, F.: Horúci záver marca 1939. In: Armáda, roč. IX, 2001, č. 3, s. 19-21 
a Predohra priebeh madärsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939. In: Vojenská 
história, roč. 8, 2004, č. 2, s. 39-58; CSÉFALVAY, F.: Začiatok madärsko-slovenského ozbrojené
ho konfliktu v marci 1939 (o mýtoch a nepresnostiach). In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 
a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VI. 
Zost. M. Pekár, R. Pavlovic Prešov 2007, s. 241-250; MIČIANIK, P.: Pokračovanie slovensko-ma- 
därského vojnového konfliktu po oficiálnom skončení madärskej agresie (marec - apríl 1939). 
In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 
- 1945 očami mladých historikov VI. Zost. M. Pekár, R. Pavlovič. Prešov 2007, s. 251-267. Zo za
hraničnej literatúry možno spomenúť štúdiu JANEK, L: Az elfelejtett háború. A szlovák-magyar 
kis háború tôrténete 1939 márciusában. ln:Tôrténelmi Szemle, roč. XLIII, 2001, č. 3-4, s. 299-313 
a článok JANEK, L: Magyar - szlovák„kis háború" 1939 márciusában. In: Új Szó, roč. 57, 2004, 
č. 285, s. 10.

33 KATREBA, Z.: Neznámy dokument o madärsko-slovenskom konflikte v marci 1939. In: Vojenská 
história, roč. 7,2003, č. 2, s. 104. Cituje: CSÉFALVAY, ref. 32. (Začiatok...).
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zajtra, t. j. 24. marca vytvoriť si na výhodnom mieste relatívnu prevahu síl a zahnať 
Maďarov za hranice. Použi na to všetky zálohy a sústreď ich len na smere Michalovce 
- Užhorod... Zázemiu nevenuj zbytočnú pozornosť, aby sa netrieštili sily, a dosiahol 
sa úspech na hlavnom smere...Pre zaistenie juhu prídu ďalšie posily zo západu."34 
Energicky požadovaný útok zo strany F. Čatloša už ani preto nemohol mať úspech, 
lebo minister národnej obrany nerátal s tým, koľko asi času by bolo treba na sústre
denie všetkých síl na jeden smer Michalovce - Užhorod. Z toho vyplýva, že jeho 
úmysel útoku nebol realizovateľný. Preto pplk. gšt. A. Malár (inak rovesník F. Čatloša) 
vychádzal zo situácie, ktorú nemal možnosť vyhodnotiť. Nemal (ani nemohol mať) 
žiadne informácie, kedže prieskum vôbec nefungoval. Azda preto nechcel sústrediť 
všetky sily bez ohľadu na nepriateľa. Považoval to pravdepodobne za hazard, pre
to značne modifikoval Čatlošov úmysel. Samotný Čatloš mu to neskôr vytýkal. Treba 
však podotknúť, že nedostatočná výzbroj tiež neumožňovala Malárovi sústrediť sily 
a zaútočiť. Ako sa v literatúre viackrát zdôrazňovalo, nemecké ovládnutie sloven- 
sko-moravského pohraničia a konfiškácia ťažkej výzbroje znamenali, že slovenské 
vojsko zostalo bez ťažkých zbraní, hlavne delostrelectva, čo neumožnilo výraznejšie 
preraziť a zatlačiť maďarské vojská...35

Po ozbrojenom konflikte s Maďarskom sa F. Čatloš obrátil na vojakov s prejavom, 
v ktorom uviedol: „ My dnes s majestátnou precítenosťou vzdávame svoju úctu 
všetkým obetiam konfliktu, ktorý medzi nami a Maďarskom sa vytvoril nie našou 
vinou.To nás nezastrašílTo nás utvrdí a zocelí a budeme plniť svoje sväté povinnosti 
oproti našej drahej vlasti tým väčším porozumením a odvahou!"36

Po ukončení madärsko-slovenského konfliktu a demobilizácii prišli na rad aj or
ganizačné otázky armády. Oficiálne sa armáda nazývala brannou mocou, jej dočas
ná organizácia bola vládou schválená 2. mája 1939. Skladala sa z najvyššieho veliteľa 
brannej moci (hlava štátu), MNO, vyšších veliteľstiev a vojskových telies. Najvyšším 
veliteľom bol Jozef Tiso (v tom čase predseda vlády, od októbra 1939 prezident SR),

34 Armáda v obrane a práci. Päť rokov budovateľskej činnosti slovenskej armády. Bratislava 1944, 
s. 17-18.

35 O priebehu madärsko-slovenského ozbrojeného konfliktu bližšie pozri: CSÉFALVAY, F.: 
Predohra a priebeh madärsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939. In: Vojenská 
história, roč. 8,2004, č. 2, s. 39-58; ВАКА, I.: Madärská agresia na východné Slovensko v marci 
1939. In: Viedenská arbitráž a jej európske súvislosti. Zborník príspevkov z vedeckej konfe
rencie konanej v Bratislave 10. novembra 2008. Bratislava 2008, s. 62-76 a CSÉFALVAY, F. a kol. 
ref.6, s. 14-18.

36 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4.
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ktorý mal právo vyhlasovať brannú pohotovosť štátu a so súhlasom Snemu SR vypo
vedať vojnu a uzatvárať mier. Na čele MNO stál div. gen. (od 17. mája 1939 gen. I. tr.) 
F. Čatloš ako minister národnej obrany. MNO sa skladalo z troch odborov a z Hlav
ného vojenského veliteľstva (HVV). Hlavným vojenským veliteľom bol tiež F. Čatloš. 
Ten velil všetkým vyšším jednotkám a útvarom, ktoré boli priamo podriadené HW. 
Zodpovedajúc rozdeleniu na tri vojenské oblasti, v každej z nich bola dislokovaná 
jedna divízia, ktorých veliteľstvá sa nazývali vyššími veliteľstvami (VV). Na ich čele 
stáli: W 1 (SV - Trenčín), V - plk. pech., od 17. mája gen. II. tr. Anton Pulanich, VV 2 
(SV - Banská Bystrica) V - plk. del., od 17. mája gen. II. tr. Alexander Čunderlík, VV 3 
(SV - Prešov) V - pplk. gšt. od 17. mája plk. gšt. Augustín Malár.37

Jednotlivé zložky armády sa členili na zbrane a služby. Podľa zbraní sa armáda 
členila na pechotu: (5 peších plukov, 6 samostatných peších práporov, cyklistický 
prápor, prápor útočnej vozby, oddiel pozemnej obrany proti lietadlám, prápor ka
nónov proti útočnej vozbe) na letectvo (1 letecký pluk), ženijné vojsko (1 ženijný 
pluk), jazdectvo (tri jazdecké koruhve a tri vozotajské eskadrony (od augusta re
organizované na tri jazdecké priezvedné oddiely (JPO), delostrelectvo - delostre
lecké pluky 1, 2, 3,4, 51 (motorizovaný) 52 a 153 (protilietadlový). Ich rozmiestne
nie s ťažiskom na juhu malo jediný základný cieľ: urýchlené zabezpečenie hraníc 
s Maďarskom, s ponechaním minimálnych síl na zabezpečenie hraníc s Poľskom 
ako poučenie z marca 1939.38 Armáda mala nasledovné služby: duchovnú (rím.kat. 
a evanj.), zbrojnú, zdravotnícku, intendančnú, veterinárnu, remontnú, stavebnú, 
doplňovaciu, justičnú a vojensko-železničnú.39 O tom, čím sa má naplniť táto štruk
túra, čiže o velkosti, charaktere a poslaní armády sa malo rozhodovať na rokova
niach s Nemeckou vojenskou komisiou, ktorá prišla do Bratislavy už v máji 1939. 
(Viď o tom kapitolu III.)

Ako sme už uviedli, F. Čatloš sa stal ministrom národnej obrany dňa 14. marca 
1939 ako podplukovník gšt. Dodnes sa presne nevie, kedy sa stal z pplk. gšt. generá
lom. Existuje dokument, kde je z príležitosti bohoslužby dňa 19. marca 1939 uvede
ný ako plukovník, ktorý spolu s podpredsedom vlády VojtechomTukom, predsedom

37 ВАКА, I.: Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 - október 1940). In: Slovensko medzi 
14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mla
dých historikov VI. Zost. M. Pekár, R. Pavlovic. Prešov 2007, s. 211.

38 ŠIMUNIČ, P.: Vojensko-doktrinálne úvahy o slovenskej armáde v rokoch 1939 - 1943. In: 
Vojenské obzory. Teoretický časopis H, roč. 2,1995, č. 3 (príloha), s. 63.

39 ВАКА, ref. 37, s. 212. Podrobnejšie o podriadenosti a štruktúre jednotlivých VV, ako aj o útva
roch , zariadeniach a službách v podriadenosti MNO viď tamže, s. 212-213.
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snemu Dr. Sokolom mal vykonať prehliadku čestnej čaty vojska a Hlinkovej gardy.40 
Koncom apríla 1939 v tlačovej správe o jeho prednáške na Slovenskej univerzite41 
je uvedený už ako divízny generál (Tým pádom vlastne„dostihoľ jediného sloven
ského generála, div.gen. R. Viesta.). A taktiež ako div.gen. figuruje v dokumente z 2. 
mája 1939 o organizácii brannej moci aj s uvedením jednotlivých funkcionárov.42 
V prvom čísle Osobného vestníka figuruje jeho povýšenie z pplk. gšt. na generála 
I. triedy s účinnosťou od 1. apríla 1939.43 Podľa všetkého teda v apríli 1939 už mal 
hodnosť div.gen. Tá sa v polovici mája 1939 v rámci renominácie alebo poslovenčo- 
vaní vojenských hodností44 premenovala na gen. I. tr. (aj v prípade R. Viesta).

Dva mesiace po vzniku Slovenského štátu sa v Bratislave uskutočnila sláv
nostná vojenská prehliadka, kde predniesol krátky príhovor aj predseda vlády J. 
Tiso. Pripomenul význam mravnej hodnoty, ktorú armáda má a potom uviedol: 
„Charakterom armády slovenskej je teda jej mravná hodnota, ktorá sa bude preja
vovať nie v ohrozovaní mieru, lež vo svojom výchovnom príspevku, ktorým sa pri
činí k pestovaniu štátotvorného povedomia nášho národa a k vypestovaniu ducha 
obetavosti najvyššieho stupňa za samostatnosť nášho slovenského štátu. Mravnú 
túto hodnotu dostáva armáda naša do vena, dôkazom čoho je dnešná naša sláv
nosť, v rámci ktorej vzdáme česť našim hrdinom, ktorí obrane mladučkého nášho 
štátu s oduševnením priniesli životnú svoju obeť. Pamiatka týchto mŕtvych bude 
nám svätou, živí hrdinovia nech sú nášmu vojsku vzorom v pestovaní mravného

40 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1945, škatuľa 
č. 7.

41 Dnes: Univerzita Komenského.
42 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Prezidium 1939- 1940 I. časť, škatuľa 1.
43 Vestník osobný MNO, roč. I, č. 1, 20. 5.1939 uvádza takto:„Vládou Slovenského štátu a minis

trom národnej obrany boli povýšení: na generála I. triedy s poradím od 1. januára 1937 (tým 
vlastne predbehol v poradí R. Viesta - pozn. F. Cs.) a účinnosťou od 1. apríla 1939 udelením 
služobného miesta 1. platovej stupnice, podplukovník gšt. Čatloš Ferdinand, MNO;" Oproti 
tomu existuje údaj o jeho povýšení 14.4.1939. Pozri o tom: ŠTEFANSKÝ, ref. 9, s. 40. Tento údaj 
prevzalo aj dielo CSÉFALVAY, ref. 6, s. 19 a STANISLAV, ref. 11, s. 318. Na nezrovnalosť s Vestní
kom osobným poukázal už vo svojej recenzii aj S. Chytka. [CHYTKA, S. - ŠTEFANSKÝ, V.: Generál 
Ferdinand Čatloš (Biografický náčrt). Bratislava 1998. In: Vojenská história, roč. 2, 1998, č. 4, 
s. 106.]

44 Vecný vestník MNO, Roč. I., 1939, č. 1, 20. 5. 1939, s. 2. Na základe toho sa v dôstojníckych 
hodnostiach zrušila hodnosť štábneho kapitána, kapitána a podporučíka, hodnosť štábneho 
kapitána a kapitána bola premenovaná na stotníka. Zostali len dve generálske hodnosti: ge
nerál 2. triedy a generál 1. triedy. Ďalšie zmeny sa týkali rotmajstrovských a poddôstojníckych 
hodností.
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charakteru slovenskej armády."45 Dvojmesačné jubileum ako aj vojenská prehliadka 
sa využila na morálne povzbudenie všetkých príslušníkov armády, čo sa zakotvilo aj 
v prvom armádnom rozkaze predsedu vlády, najvyššieho vojenského veliteľa:„Vaše 
prvé verejné vystúpenie je dobrým prísľubom do budúcnosti, ale aj dôležitým zá
väzkom, že v disciplinovanosti a v započatej tvrdej práci vytrváte...Takouto cieľave
domou a tvrdou disciplínou zaocelení, budete baštami slovenskej samostatnosti, 
budete slúžiť za príklad všetkým občanom štátu."46

K mravným hodnotám v duchu novej štátnosti a ideologického zamerania reži
mu Slovenskej republiky sa musela armáda dopracovať postupne a to výchovným 
pôsobením. Podľa Všeobecných smerníc pre výcvik z 20. júla 1939 sa veľký dôraz 
kládol na „národnú, náboženskú, mravnú a osvetovú výchovu vojska". V týchto 
smerniciach sa vyčlenila jedna hodina týždenne na prednáškovú činnosť v rámci 
mravnej a národnej výchovy. Výchovnému procesu mali slúžiť vojenské zátišia, kto
ré predstavovali vojenské kluby. V nich sa nachádzali aj vojenské knižnice, „očiste
né" od kníh nevhodných „duchu slovenskej armády".47

Pravda, vývoj slovenskej armády nebol priamočiary, a len v intenciách slávnost
ných udalostí a pekných rečí. Ministerstvo národnej obrany ako aj samotný F. Čatloš 
museli zápasiť aj s negatívnymi prejavmi, ktoré brzdili alebo skomplikovali výstavbu 
armády. Takým prejavom boli rôzne trenice, nepokoje v armáde, a pomerne časté 
konflikty s Hlinkovou gardou. Najznámejšou takouto udalosťou bol konflikt vojakov 
ružomberskej posádky s miestnou HG. Na deň 4. júna 1939 boli rozkazom Hlavného 
veliteľstva HG v niektorých slovenských mestách povolené oslavy 1. výročia posled
ného Hlinkovho verejného vystúpenia. Jednotlivé ružomberské protirežimistické 
skupiny v spojení s vojakmi a robotníkmi z miestnej textilky po menších zrážkach 
s gardistami pôvodnú ľudovú veselicu zmenili na masové protištátne vystúpenie. 
Vzbúrení vojaci, ktorí pôvodne zamýšľali vyvolať ozbrojené povstanie na čele s ča
tárom Tiborom Medveckým ovládli mesto, ale okrem prevolania niekoľkých hesiel 
sa nezmohli na organizovaný odpor a pre nerozhodnosť boli paralyzovaní. Asi 1300 
vojakov ružomberskej posádky bolo odvezených do rôznych miest Slovenska a za
čalo hromadné zatýkanie vojakov aj civilov usvedčených ako organizátorov.48

45 Jozef Tiso: Prejavy a články. Zv. II. (1938 - 1944). Editori M. Fabricius - K. Hradská. Bratislava 
2007, s. 121-122, dok. č. 68.

46 Vecný vestník MNO, Roč. I., 1939, č. 1.20.5.1939, s. 1 -2.
47 ВАКА, ref. 37., s. 223 a CSÉFALVAY, ref. 6., s. 30.
48 CHYTKA, S.: Ružomberská vzbura a umlčané povstanie. In: Ružomberská vzbura 1939. Zborník 

vystúpení zo seminára 11.6.1939. Zost. S. Chytka. (Na internete: www.dejiny.sk/eknihy/rzkl 1. 
htm)
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Okrem vojaka F. Čatloša treba sa zmieniť aj o tom, že bol aj politikom, ktorý sa od 
marca 1939 podieľal na formovaní charakteru Slovenského štátu. Ako člen vlády 
podpisoval prevažnú väčšinu vládnych nariadení, preto niesol zodpovednosť aj za 
okliešťovanie demokracie a zavedenie totalitárnych metód ovládania spoločnosti. 
Bol signatárom vládneho nariadenia č. 32/193949, ktoré zmocňovalo ministra vnút
ra, aby dal bez súdu, iba na základe vlastného rozhodnutia „väzbou zaistiť osoby, 
ktoré doterajšou činnosťou vzbudili a vzbudzujú vážnu obavu, že budú prekážkou 
v budovaní Slovenského štátu".„Na tento cieľ" mal zriadiť zaisťovací tábor, v ktorom 
boli väzni povinní„telesne pracovať na všeužitočných prácach". Tento spôsob zba
vovania ľudí, o ktorých sa vedelo, že sú politickými protivníkmi ľudákov alebo tých, 
o ktorých sa iba predpokladalo, že sú potenciálnymi odporcami už svedčil o od
hodlaní slovenskej politickej elity vydať sa cestou „gleichschaltovania" slovenskej 
spoločnosti. Treba zdôrazniť, že v marci 1939 sa to udialo bez nemeckého nátlaku, 
čisto zo slovenskej vôle.

Pri príležitosti 50. narodenín A. Hitlera podobne ako štátne orgány a HG aj 
MNO organizovalo oslavy. Z nariadenia ministra národnej obrany mali byť vo 
všetkých posádkach slovenskej armády usporiadané prednášky o význame tohto 
dňa a od 19. apríla od 18.00 hodín do 21. apríla 8. 00 hod. vyvesené zástavy.50 
O osobných politických postojoch a o pronemeckej orientácii F. Čatloša v tomto 
období svedčí aj jeho iniciatíva pri tejto príležitosti. 15. apríla 1939 sa obrátil na 
vládu Slovenského štátu s návrhom o vyžiadanie si súhlasu k tomu, aby „bol po
žiadaný vodca ríšsky kancelár Adolf Hitler o svolenie pomenovať jeden z našich 
plukov jeho menom".51 Aj toto iniciatívne gesto svedčí o snahe predstaviteľov no
vej slovenskej vlády získať v podmienkach zahraničnopolitickej neistoty mladého 
štátu za každú cenu sympatie nacistického Nemecka. Čatloš bol aj osobne ako 
člen slovenskej delegácie prítomný na oslavách Hitlerových narodenín v Berlíne. 
Vo fonde Kabinet ministra sa dodnes zachovala pozvánka pre slovenského minis
tra národnej obrany na čaj k A. Hitlerovi do veľkej prijímacej sály do úradu novej 
kancelárie na Wilhelmstralše 78.52

49 Slovenský zákonník roč. 1939, vládne nariadenie č. 32, s. 32.
50 PEJS, O.: První měsíce slovenské útočné vozby (březen - srpen 1939). In: Vojenská história, roč. 

15,2011, č. 4, v tlači.
51 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Hlavné vojenské veliteľstvo, škatuľa 5, č. j. 201196/1 osob 

1939. Za poskytnutie dokumentu ďakujem Oldřichovi Pejsovi.
52 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939- 1944, škatuľa 

4.
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V komplexe rasových, protižidovských segregačných nariadení v nadväznosti 
na vládne nariadenie zo dňa 24. apríla 1939 o vylúčení Židov z verejných služieb,53 
keď boli Židia prepustení z vojenskej služby sa čoskoro objavilo aj vládne nariade
nie č. 150 z 21. júna 1939o úprave vojenskej povinnosti Židov. V tom čase už praco
vala masívna protižidovská propaganda rôznych tlačovín, ktoré sa obšírne venovali 
„rozkladnému vplyvu židov". Tvrdilo sa aj to, že „židobolševici chcú zničiť jednotu 
v armáde a vniesť do vojska nespokojnosť. Prostriedkom na to sú im židovskí dôs
tojníci, poddôstojníci a vojaci. Všetci židia vojaci v slovenskej armáde sú nebezpeč
ným živlom a preto musia byť odstránení."54 Na základe nariadenia č. 150 sa na čas 
vojenskej služby Židov zaradili do osobitných pracovných útvarov a nesmeli nosiť 
vojenskú rovnošatu ani používať označenia vojenských hodností.55 V septembri 
1939 sa už s odvolaním sa na ústavu SR opakovali tieto klauzuly a doplnili sa tak, že 
Židia prepustení z vojenskej služby a Židia všetkých vojenských kategórií v zálohe 
sa pozbavili vojenských hodností.56 Bod (2) § 4 septembrového nariadenia obsaho
val možnosti výnimky, ktoré mal určiť minister národnej obrany.57 Protižidovskému 
zákonodarstvu v armáde sa F. Čatloš vyjadril v júli 1939 takto: „...už v marci tohto 
roku mali sme túto vec na zreteli. Zistili sme však, že pri vojsku dôstojníkov židov 
mnoho niet a preto sme riešenie nesúrili a vyčkávali všeobecné riešenie židovskej 
otázky v iných rezortoch štátnej správy."58

* * *

44-ročný vojak a politik F. Čatloš od marca do augusta 1939 riešil preňho dovte
dy nepredstaviteľne náročné úlohy organizovania obrany Slovenska a výstavbu 
slovenskej armády a po odchode českých dôstojníkov musel prijať mnohé perso-

53 Slovenský zákonník roč. 1939, č. 74, s. 88.
54 Liptov, 15. 6. 1939. Cituje: OLEJNÍK, M.: Rast antisemitizmu na Slovensku v prvom roku exis

tencie slovenského štátu. In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. 
Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VI. Zost. M. Pekár, R. Pavlovic. Prešov 
2007, s. 173.

ss Slovenský zákonník roč. 1939, č. 150, s. 301.
56 Vládne nariadenie č. 230 zo dňa 19.9.1939 o úprave vojenskej povinnosti Židov. In: Slovenský 

zákonník roč. 1939, č. 230, s. 496.
57 O týchto výnimkách a vôbec o zaradení Židov do pracovných útvarov sa F. Čatloš po roku 1945 

často vyjadroval asi v tom zmysle, že on takto zachránil Židov pred istú smrť znamenajúcimi 
deportáciami.

58 ВАКА, ref. 37, s. 217.
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nálne opatrenia. To všetko v čase vzniku štátu, keď sa hromadili organizačné úlohy 
fungovania štátu a keď napr. v zahraničí sa predpokladala malá životaschopnosť 
nového štátneho útvaru aj v politickej aj v hospodárskej oblasti. Na rozdiel od toho 
v Nemecku už v prvých analýzach či novinových článkoch sa o Slovensku písalo ako 
o pozitívnom príklade, o„Musterstaate", ktorým by si mohlo Nemecko získať dôveru 
slovanského sveta.59

F. Čatloš mal zviazané ruky vo výstavbe slovenskej armády. Jeho úsilie bolo 
obmedzené jednak nemeckou prítomnosťou a zmluvnými záväzkami Slovenska, 
jednak ohraničené základnými charakteristikami politického režimu Slovenského 
štátu. Budovanie štátnosti aj armády prebiehalo v podmienkach totalitného režimu 
a ten priniesol viaceré negatívne javy a procesy, napr. odmietavý postoj k demokra
tickým princípom, k Židom, Čechom, aj k časti administratívy spojenej s predchá
dzajúcim režimom.60 K dobru F. Čatloša treba pripísať úsilie o budovanie apolitickej 
armády, čím chcel ubrániť armádu pred prepolitizovaním a pred vplyvom Hlinkovej 
gardy. Hoci F. Čatloš považoval sám seba za presvedčeného národovca, pod tlakom 
vývinu udalostí a procesov v roku 1939 sa stáva lojálnym členom slovenskej vlády aj 
podpisovaním nedemokratických a segregačných opatrení proti Židom a presved
čeným zástancom bezvýhradnej slovensko-nemeckej spolupráce.

59 ŠKORVÄNEK, S.: „Vzorový štát" Tretej ríše. Nacionálnosocialistická politika a Slovensko. In: 
Historická revue, roč. Ill, 1992, č. 5, s. 16.

60 ANGER, ref. 5, s. 79.
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NEMECKÁ VOJENSKÁ KOMISIA 
NA SLOVENSKU A „TICHÝ" MINISTER

Jana TULKISOVÁ - Eduard NIŽŇANSKÝ

Politiku „Drang nach Osten" kvôli získaniu životného priestoru realizovali nacisti 
postupne po príchode k moci, pričom s ich systematickými územnými ziska

mi sa stretávame už od anšlusu Rakúska v marci 1938. Po Mníchove, v marci 1939 
Adolf Hitler dosiahol ďalší zo svojich čiastkových cieľov - rozbitie Česko-Slovenska. 
Bývalého francúzskeho spojenca nahradili Protektorát Čechy a Morava a nominál
ne nezávislý Slovenský štát1. Vzájomné vzťahy medzi Berlínom a Bratislavou boli 
regulované Zmluvou o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským 
štátom z 18. a 23. marca 1939, ktorou nacistické Nemecko nad ním prevzalo„ochra- 
nu". Slovenská strana sa touto zmluvou zaviazala koordinovať zahraničnú i obrannú 
politiku s III. ríšou.2

Dobové slovensko-nemecké rokovania zahájené už krátko po vyhlásení slo
venskej samostatnosti na jednej strane riešili konkrétne problémy, ktoré vznikli

1 Vo vzťahu k obdobiu od marca do júla 1939 používame termín Slovenský štát, keďže názov 
Slovenská republika bol zakotvený až v ústave SR z 21.7.1939.

2 Pozri v zmluve článok III: „Slovenská vláda bude svoje vojenské sily organizovať v úzkej doho
de s nemeckou brannou mocou", a článok IV:„Primerane ochrannému dohodnutému pomeru 
bude slovenská vláda viesť svoju zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou". In: 
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava 1998, s. 230. Nemecký text 
Ochrannej zmluvy je uverejnený v Akten zur deutschen auswärtigen Politik (1918-1945), Šerie 
D (1937 -1945). Band VI. Die letzten Monate vor Kriegsausbruch. März bis August 1939. Baden- 
Baden 1956 (ďalej ADAP, D, z v. VI), dokument 40;; SUŠKO, L. (ed.): Das Deutsche Reich und 
die Slowakische Republik 1938 - 1945. Dokumente. Band I. Von Múnchen bis Salzburg 1938 
- 1940. Dokumente und Essay. Buch 1. Bratislava 2008, dokument 183.
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po obsadení časti západného Slovenska Wehrmachtom v marci 1939. Na druhej 
strane boli dané aj článkom II. Ochrannej zmluvy: „Na prevedenie ochrany prevza
tej Nemeckou ríšou má nemecká branná moc v pásme, ktoré je na západe ohra
ničené hranicou Slovenského štátu a na východe všeobecnou čiarou východné 
okraja Malých Karpát, východné okraja Bielych Karpát a východné okraja pohoria 
Javorníkov, kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené silou, ktorú 
pokladá za potrebnú. Slovenská vláda urobí opatrenia, aby pre tieto stavby potreb
ná zem a pôda bola daná k dispozícii nemeckej brannej moci. Taktiež dá Slovenská 
vláda súhlas k úprave, ktorá je potrebné k bezednému zásobovaniu nemeckých 
oddielov a k bezedným dodávkam z Ríše pre vojenské stavby. V pásme popísanom 
v ods. 1 vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná moc. Osoby nemeckej 
štátnej príslušnosti, ktoré sú zamestnané v opísanej oblasti na základe súkromno- 
-zmluvného pomeru stavaním vojenských objektov, podliehajú v tejto veci nemec
kému súdnictvu",3 z ktorého vyplývala nutnosť ďalších rokovaní a prijatia ďalších 
zodpovedajúcich dohôd.

Charakter týchto problémov znamenal, že okrem nacistického ministerstva 
zahraničných vecí (Auswärtiges Amt - Zahraničný úrad) do rokovaní vstupovali aj 
zástupcovia nemeckej brannej moci. Nakoniec Wehrmacht zasiahol do problema
tiky slovensko-nemeckých vzťahov už príchodom na územie západného Slovenska 
po 14. marci. Pri analýze vtedajších rokovaní sme využili najmä pramene vojenskej 
povahy zachytávajúce činnosť Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku (Deutsche 
Militärkommission in der Slowakei - DMK),4 ktorá tu pôsobila od mája do novembra 
1939. Na interných stretnutiach DMK, ale aj na slovensko-nemeckých zasadnutiach 
dominovali otázky týkajúce sa vojenskej problematiky.Toto podľa nás viedlo k tomu, 
že činnosť DMK sa stala v danom čase pre formovanie slovensko-nemeckých zmlúv 
rozhodujúcejšou ako činnosť diplomatických zástupcov nacistického Nemecka.

Kedže v prvom rade išlo o riešenie problémov vojenskej povahy, mohli by sme 
očakávať, že pri ich riešení bude za slovenskú stranu hlavným rokovacím partne
rom DMK Ministerstvo národnej obrany (MNO) v Bratislave. Realita však bola úplne 
iná. V našom príspevku chceme ukázať, či a v akom zmysle vôbec ovplyvnil (alebo 
mohol ovplyvniť) výsledok týchto slovensko-nemeckých rokovaní v 1939 slovenský 
minister národnej obrany (NO), generál I. triedy Ferdinand Čatloš.

3 Dokumenty slovenskej národnej..., ref. 2, s. 229-230.
4 V štúdii nepoužívame na označenie Nemeckej vojenskej komisie začiatočné písmená jej slo

venského názvu (t. j. NVK), ale nemeckého (t. j. DMK), keďže táto skratka bola často používaná 
v dobových dokumentoch (J.T. - E.N.).
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VYSLANIE NEMECKEJ VOJENSKEJ DELEGÁCIE 
NA SLOVENSKO

Deň po vyhlásení Slovenského štátu prenikli na západné Slovensko nemecké vo
jenské jednotky. Wehrmacht tu obsadzoval vojenské posádky, muničné sklady 
a továrne vyrábajúce zbrane a zariadenia pre vojnové účely. Nemecká strana zača
la zaberať a odvážať vojenský materiál z územia Slovenska. Prezídium Krajinského 
úradu preposielalo hlásenia okresných úradov o nepriateľských akciách nemeckej 
brannej moci Ministerstvu zahraničných vecí (MZV) nielen v priebehu marca, ale 
aj apríla.5 Taktiež od MNO (vo viacerých prípadoch s vlastnoručným Čatlošovým 
podpisom) prichádzali správy vojenských posádok o násilnom konfiškovaní vo
jenskej výzbroje a výstroja nemeckou armádou, ďalej chemického a leteckého 
vojenského materiálu, o internovaní mužstva a pod.6 Dňa 24. júna 1939 zaslalo 
MNO súhrnnú správu ministerstvu zahraničia, kde sa o. i. uvádzalo: „Nemecké 
vojsko obsadilo posádky Pezinok, Modra, Malacky, Plav. Podhradie, Hlboké, Tur. 
Vrch, Senicu, Nemšovú, N. Mesto nad Váhom, Trenčín, Istebník, Skalku, Žilinu. Zo 
všetkých týchto posádok nem. vojsko odvážalo voj. materiál a to jak zbrojný tak 
i ostatný. Tento materiál bol z týchto posádok odvezený na ultimatívny rozkaz 
a ani na zakročenie prítomných slov. veliteľov a ani na zakročenie MNO vôbec 
nebolo dbané. Tým sa stalo, že pri odvezení materiálu nebol prítomný zo strany 
slovenskej žiadny voj. orgán (dôst., rotmajster) a preto nebolo možno kontrolovať 
čo všetko z jednotlivých posádok odviezli (počet, množstvo atď.) Spôsob, akým 
jednalo nem. vojsko často vybočil z medze priateľského ovzdušia. Nemecké voj
sko pri vkročení do objektov odzbrojilo slov. stráže, ba i celé jednotky, odobralo 
kľúče od skladišť, vylámalo zámky a bez akejkoľvek kontroly vzalo všetko, čo sa 
vziať dalo. Zoznam materiálu, ktorý nem. armáda odviezla a podrobné hláse
nia boli predložené Ministerstvu zahraničných vecí pod číslami: 200758/4. odd., 
100719/let./1939, 22363/dôv./4. odd., 200323 dôv./1939, 20065 l/dôv/tel./l 939, 
200399/4. odd., 250078/4. odd." Zároveň sa poznamenalo, že po príchode „ne
meckého styčného dôstojníka p. mjr. Beckera7 a neskôr celej nemeckej komisie 
boli postupne rôzne veci vysvetlené a napravené. Přehmaty, ktoré sa stali, boli zo

5 HUBENAK, L: Politika nemeckej ochrannej zóny na Slovensku roku 1939. In: Sborník archivních 
prací, roč. 17,1967, č. 2, dokumenty 7,8,10,22,28,44.

6 Bližšie pozri HUBENÄK, ref. 5, dokumenty 16,18,24,26,29,33,35,37,38,40,42,43.
7 Heinrich Becker (1888 - ?), od apríla 1939 styčný dôstojník OKW pri nemeckom vyslanectve 

v Bratislave, kde od augusta 1939 do polovice roku 1944 pôsobil ako vojenský atašé.
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strany nemeckej komisie vysvetlené tým, že to bolo v dobe, kde každý ich veliteľ 
jednal v zápalu horlivosti (,im Feuer des Gefechtes')".8

Wehrmacht dokonca obsadil aj zbrojárske továrne. Môžeme to dokumentovať 
prostredníctvom záznamu slovenského diplomata Jozefa Ciekera, ktorý zaznamenal 
27.3.1939 žiadosť Ferdinanda Ďurčanského, aby zatelefonoval na nemecký konzu
lát nasledovné:„Dostávame správu, že zbrojné továrne v Dubnici a Pov. Bystrici sú 
obsadzované nemeckými vojenskými orgánmi. Niet na to podkladu, pretože ležia 
na ľavom brehu Váhu. Tým viac, že o tejto veci bolo v Berlíne pri hospodárskych jed
naniach vyslovene hovorené. Bolo za samozrejme považované, že v týchto továr
ňach sa bude bez akéhokoľvek prerušenia a bez akejkoľvek kontroly ďalej pracovať. 
Tieto udalosti vyvolávajú zvýšený nepokoj a bolo by treba, aby príslušné orgány 
vojenské boli na toto upozornené".9

Slovenská vláda preto adresovala Berlínu viaceré verbálne nóty,10 v ktorých 
protestovala proti postupu OKW, nemecká strana sa však s odpoveďou neponá
hľala.11 V prístupe k riešeniu tohto problému môžeme zaznamenať rozdiely medzi 
nacistickým Zahraničným úradom a Wehrmachtem. Nemecký generálny konzul 
v Bratislave Ernst von Druffel12 v správe pre Zahraničný úrad definoval, že nemecká

8 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, fond (f.) MNO SR - Slovenská vojenská komisia 1939 
(MNO - SVK 1939), škatuľa 2,1/2; Slovenský národný archív (SNA), f. Ministerstvo zahraničných 
vecí 1939-1945 (MZV), škatuľa 78, b. č.

9 SNA, f. MZV, škatuľa 78, b. č.
10 „Verbálna nóta. Pri rozhovoroch súvisiacich s podpísaním dohody nemecko-slovenskej bolo nám 

výslovne zdôraznené, že nemecké vojsko bezodkladne stiahne sa na zónu určenú v článku 2. tejto 
zmluvy. Zo smluvy tejto plynie, že bývalá hranica medzi Slovenskom a Moravou, resp. Ríšou zostala 
nezmenená. I pri všetkom uistení zo strany zodpovedných činiteľov nemeckých i pri jasnom znení 
smluvy i pri niekolkonásobnej písomnej a ústnej intervencii tunajšieho úradu, nemecké vojenské 
jednotky ostávajú etablované ďalej v mestách na ľavom brehu Váhu a ďalej na území Slovenského 
štátu prevádzajú colnú, pasovú, peňažnú a inú kontrolu, zasahujúc tak do právomoci orgánov 
Slovenského štátu a naďalej zaberajú rozličné skladištia ešte aj v údolí rieky Nitry pri Novákoch, 
odvážajú materiál patriaci vlastníckym právom Slovenskému štátu a znemožňujú takto obranu 
Slovenského územia, pretože všetky sklady vojenského materiálu a streliva sú zabrané nemeckým 
vojskom a naše vojenské jednotky nemôžu byť ani vystrojené, ani vyzbrojené tak, aby zaistily bez
pečnosť hraníc, životy a majetky Slovenského štátu. Ministerstvo zahraničných vecí prosí, aby bol 
daný urýchlený príkaz nemeckých vojenským orgánom, aby pokračovali tak, jako to plynie zo smlu
vy a jako nám to ústne bolo prisľúbené. Bratislava, 27. marca 1939. [...]" SNA, f. MZV, škatuľa 78, b. č.

11 Bližšie pozri HRNKO, A.: Politický vývin a protifašistický odboj na Slovensku (1939 - 1941). 
Bratislava 1988, s. 24.

12 Ernst von Druffel (1887 - 1961), od augusta 1932 nemecký konzul v Bratislave, od 11. 3.1939 
generálny konzul a od 1.4. do 27.7.1939 správca nemeckého vyslanectva v Bratislave.
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branná moc by v tomto prípade nemala postupovať násilne, pretože podlá koncep
cie Zahraničného úradu mal Slovenský štát slúžiť ako príklad vzťahu malého štátu 
s ríšou pre juhovýchodnú Európu.13

Už podľa týchto stroho vymenovaných problémov vidno, že obidve strany mali 
o čom rokovať. Na internom rokovaní nemeckých diplomatických a vojenských 
predstaviteľov z konca marca 1939 sa dohodlo, že existujúce problémy bude riešiť 
zmiešaná nemecko-slovenská vojenská komisia.14 O nemeckých vojenských požia
davkách rokovali následne predstavitelia slovenskej vlády - predseda vlády Jozef 
Tiso, minister zahraničia Ferdinand Ďurčanský, podpredseda vlády a minister vnút
ra Vojtech Tuka, ale aj minister NO Ferdinand Čatloš - s nemeckými zástupcami na 
čele s Ernstom von Weizsäckerom15 prvý raz 19. apríla 1939 v Berlíne. Zatiaľ čo Tiso 
na Zahraničnom úrade predniesol niekoľko sťažností ohľadne postupu nemeckej 
brannej moci na Slovensku a Ďurčanský sTukom nabádali ku skorému začatiu roko
vaní o vojenských otázkach, Čatloš sa podľa nemeckého záznamu tejto porady vô
bec k slovu neprihlásil.16 Len z interného dokumentu nemeckého Generálneho štá
bu pozemného vojska z 21.4.1939 vieme, že sa na porade so slovenskými politikmi 
dohodlo:„Pre definitívne závery v Bratislave bude treba zriadiť vojenskú komisiu".17 
To znamenalo, že všetky nastolené otázky už budú riešené týmto spôsobom.

Nemecká strana následne vytvorila spomenutú komisiu. Oddelenie Ausland 
v nemeckom Hlavnom veliteľstve brannej moci (Oberkommando der Wehrmacht/ 
Ausland - OKW/Ausl) požiadalo Zahraničný úrad, aby menoval jedného úradníka, 
pod ktorého vedením sa táto komisia bude najprv zaoberať vojenskými otázkami 
v ochrannej zóne, ktoré zostávali zatiaľ otvorené. Delegáciu mali dálej tvoriť zá
stupcovia pozemného vojska, vzdušných zbraní a OKW. Tá istá komisia - avšak už 
bez zástupcu zo Zahraničného úradu - mala neskôr slovenskej vláde radiť pri vý
stavbe a reorganizácií vlastnej armády.18 Za predsedu nemeckej delegácie meno
val Zahraničný úrad generálneho konzula v Bratislave von Druffela.19 Za vedúceho

13 ADAP, D, zv. VI, ref. 2, dokument 95.
14 Tamže, dokument 117.
15 Ernst von Weizsäcker (1882 - 1951), od 1.4.1938 do júna 1943 štátny tajomník Zahraničného 

úradu.
16 ADAP, D, zv. VI, ref. 2, dokument 235; HUBENÄK, ref. 5, dokument 41; SUŠKO, ref. 2, dokument 267.
17 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 407-409.
18 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 379. Prípis OKW/Ausl IIIL/d z 29. 4. 1939 

pre Zahraničný úrad (dálej AA), OQu IV, 5. Abt. Genst. d. Lw., WStb, AWA.
15 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936,5 625 333. Prípis od AA pre OKW/Abt. Ausl z 3.5. 

1939.
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vojenskej časti DMK bol určený generálporučík Franz Barckhausen.20 Komisia bola 
vytvorená 4. mája a z Berlína mala odísť 6. mája na Slovensko.21

Úlohy DMK, ktoré mala na Slovensku splniť, určovala smernica zo 4. mája 1939 
podpísaná náčelníkom OKW Wilhelmom Keitelom. V nej bolo stanovené, že jej čin
nosť sa má zamerať na riešenie otázok týkajúcich sa nielen rozsahu a štatútu ochran
ného pásma, ale i slovenského zbrojárskeho priemyslu, ďalej početného stavu slo
venskej armády, odvozu výzbroje bývalej česko-slovenskej armády do Nemecka, 
prípadne ponechania jej časti na Slovensku pre potreby slovenskej armády a. i.

Vedúcim DMK bol genpor. Barckhausen a jeho zástupcom plukovník (plk.) 
Kruger. Za pobočníka bol menovaný kapitán (kpt.) Nieswiodeck, za jeho zástup
cu kpt. Masseck. Komisia sa členila na oddelenia (nem. Abteilungen - skr. Abt.),22 
a to oddelenie pre pozemné vojsko [Abt. Heer (I H)] - vedúci mjr. Becker, zástupca 
kpt. Masseck, oddelenie pre letectvo a námorníctvo [Abt. Luft/Marine (I L)] - vedúci 
plk. Kruger, zástupca kpt. (W) Greiner, oddelenie pre vojenskú spravodajskú službu 
[Abt. Abwehr (lc)] - vedúci kpt. von Lasser, oddelenie adjutantúry [Abt. Adjutant 
(II)] - vedúci kpt. Nieswiodeck, zástupca kpt. Masseck, oddelenie pre právne otázky 
[Abt. Rechtsfragen (III)] - vedúci legačný radca Dr. Lohmann, oddelenie pre správu 
[Abt. Verwaltung (IV)] - vedúci hlavný pokladník Eggersdorf, zástupca kpt. Nieswi
odeck, oddelenie pre dopravu [Abt. Transport (V)] - vedúci podplk. barón Felix 
Roeder von Diersburg, oddelenie pre spoje [Abt. Nachrichten (VI)] - vedúci podplk. 
Fischer,23 a napokon oddelenie pre branné hospodárstvo [Abt. Wehrwirtschaft (Vil)] 
- vedúci kpt. Behm24. K jednotlivým oddeleniam nemeckých dôstojníkov prideľoval 
Berlín postupne, ako možno vidieť z neskorších zápisov v denníku DMK.25

20 Franz Barckhausen (21.12.1882-3.5.1956), od 1.4.1936 generálmajor, od 1.3 1938 generál
poručík, od 1.7.1943 generál delostrelectva. Od mája 1939 do 31.10.1939 vedúci Nemeckej 
vojenskej komisie na Slovensku (Deutsche Militärkommission - DMK, od 12.9.1939 sa nazýva
la Nemecká vojenská misia - DFIM).

21 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936,5 625 345. Prípis OKW/Ausl llld/WZzo4.5.1939 
o odvelení DMK do Bratislavy.

22 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936,5 625 265-7. Prípis Barckhausena pre OKW/Ausl 
z 11.5.1939, v prílohe je Služobný rozvrh DMK.

23 Fischer bol odvelený k DMK 20. 5. 1939. SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 
5 625 240. Prípis od WFA/WNV pre Ausl llld, LIV z 22.5.1939.

24 Behm ako vedúci oddelenia pre branné hospodárstvo sa hlásil u DMK 24. 5. 1939. SNA, f. 
Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 123. Denník DMK, 24.5.1939.

25 V dokumente z 10. 7.1939 je v početnom stave komisie uvedených 55 členov. VFIA Bratislava, 
f. MNO - SVK 1939, škatuľa 2,1/2. Pozri HUBENÁK, ref. 5, s. 404.
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Do Bratislavy prišli členovia komisie 7. mája.26 Orgán Hlinkovej slovenskej ľudo
vej strany (HSĽS) Slovák verejnosť stručne informoval: „V utorok dňa 9. mája o 11. 
hodine prijal predseda vlády dr. Jozef Tiso v prítomnosti ministra národnej obra
ny generála Čatloša vysokých nemeckých dôstojníkov pod vedením generála 
Barckhausena, vedúceho nemeckej vojenskej komisie na Slovensku".27 V prvých 
dňoch absolvovali tiež návštevu u Tuku, ministra dopravy Stanu a vodcu nemeckej 
menšiny na Slovensku Franza Karmasina. Stretli sa i so slovenským ministrom za
hraničných vecí Ďurčanským. Genpor. Barckhausen mu počas tejto návštevy krátko 
objasnil pracovné oblasti nemeckej delegácie, na čo reagoval Ďurčanský ústretovo 
a zo strany slovenskej vlády im prislúbil„čo najrozsiahlejšiu podporu".28 Už z rozsahu 
začiatočných stretnutí genpor. Barckhausena môžeme povedať, že Čatloš sa stal len 
jedným z účastníkov rokovaní. Napriek očakávaniam, kedže komisia riešila najmä 
vojenské problémy, charakter rokovaní bol výsostne politický.

Snahu o dobré vzťahy s nemeckou delegáciou ukázala slovenská vláda pri prí
ležitosti osláv dvojmesačnej existencie Slovenského štátu. Dňa 14. mája 1939 boli 
pozvaní na slávnostnú vojenskú prehliadku bratislavskej posádky. Denník Slovák, 
ktorý o tejto udalosti priniesol správu na titulnej strane, v tejto súvislosti referoval: 
„V predvečer prvej slávnostnej prehliadky dával minister národnej obrany generál 
Čatloš večeru na počesť nemeckých hostí, a to generála-poručíka Barckhausena, 
gen-majora Engelbrechta". Na večeri sa zúčastnili za vládu Tuka, Čatloš, minister 
financií Mikuláš Pružinský a Štefan Polyák. „Po prívete ministra generála Čatloša 
poďakoval sa generál-poručík Barckhausen, ktorý v mene generála-poručíka 
Engelbrechta, ako aj svojho sprievodu vyslovil radosť nad tým, že môže pokračo
vať v lojálnej spolupráci pri usporiadaní vojenských otázok a že môže byť radcom 
a spolupracovníkom.Teší ma, vravel ďalej, i mojich dôstojníkov, že máme príležitosť 
poznaťhlavné mesto Slovenského štátu, jeho kraje a pracovitý ľud, ktorý miluje svo
ju vlasť. Pripíjam na zdravie slovenského národa a na zdravie jeho reprezentanta mi
nisterského predsedu dr. Jozefa Tisu." Po Barckhausenovom prejave sa ujal slova zá-

Kapitola lil.

26 Slovenská strana sa pripravovala na príchod DMK. V dňoch 2. - 8. mája 1939 sa konali via
ceré porady zástupcov MZV a MNO. Ministerstvá sa dohodli na slovenskom návrhu zmluvy 
o ochrannom pásme, ktorý pod názvom „Detailná úmluva medzi Nemeckou Ríšou a Sloven
skou Republikou" sa chystali predložiť DMK. VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 11/5.

27 Slovák, 11.5.1939, s. 1.
28 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 143-146. Denník DMK, 8.5.1939.
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stupca predsedu vlády Tuka„a medzi iným povedal toto: Slováci nechápu nemeckú 
ochranu tak, aby odteraz nič nerobili a ponechali hájenie svojich záujmov nemeckej 
krvi. Naopak, politickú ochranu chápu Slováci v tom smere, že si vybudujú zdravý 
štát v spolupráci s Nemeckom. Hospodársku pomoc myslíme tak, že zo všetkých síl 
budeme pracovať, aby náš Slovenský štát bol dobrým hospodárskym partnerom 
nemeckého štátu. Vojenskú ochranu chápeme tak, že si stvoríme malú, silnú a zdat
nú armádu, ktorá bude schopná bojovať po boku najsilnejšej armády sveta, skvelej 
nemeckej armády, ak to bude treba". Článok končil poznámkou: „Predstavitelia slo
venského politického života, slovenskej armády a gardy zostali potom ešte v dlh
šom priateľskom rozhovore s predstaviteľmi nemeckej armády".29

Prvé interné zasadnutie DMK sa konalo 8. mája. Členovia dostali od genpor. 
Barckhausena smernice, vyhotovené na základe „doterajších skúseností",30 ktorý
mi sa mali riadiť počas rokovaní so slovenskou vládou a jej delegáciou.31 V tento 
deň prebehlo aj prvé plenárne zasadnutie nemeckej a slovenskej delegácie na 
MZV. Slovenskú delegáciu viedol Ivan Milecz, nemeckú E. v. Druffel.32 Dňa 9. mája 
nasledovala porada časti nemeckej delegácie, vedenej v. Druffelom, s Tisom a Čat- 
lošom. Vedúci DMK genpor. Barckhausen im vysvetlil hlavné body nemeckých 
požiadaviek. Pozornosť upriamil na tri okruhy otázok - a to vojenské, politické 
a hospodárske.33 Toto rozdelenie ešte rozvinul na druhom plenárnom zasadnutí

29 Slovák, 16.5.1939, s. 1-2.
30 Barckhausen nebol v máji 1939 na Slovensku po prvý raz. S predstaviteľmi slovenskej vlády 

rokoval už v apríli 1939 o odovzdaní zbraní česko-slovenskej armády Nemecku. Vtedy pozna
menal, že slovenská vláda je ochotná plniť nemecké požiadavky, ale potrebuje si zachovať 
„dekórum" vo vlastnej krajine. SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 438-440. 
Správa nádeníka Ausl z 5.4.1939 o rozhovore s Barckhausenom.

31 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905, 1 143. Denník DMK, 8. 5.1939. Presné znenie 
inštrukcií sa v denníku DMK nenachádza, možno ho azda nepriamo vyvodiťz priebehu nemec- 
ko-slovenských rokovaní.

32 Denník Slovák publikoval o tomto zasadnutí článok: „Vyjednávanie s Nemeckom. STK. Bra
tislava, 8. mája. Dnes dňa 8. mája zišla sa v Bratislave k prvej schôdzke slovensko-nemecká de
legácia, ktorá má riešiť otázky, vyplývajúce z článku 2. a 3. nemecko-slovenskej dohody z 18. až 
23. marca t. r. Rokovanie zo slovenskej strany vedie radca dr. Ivan Milecz z ministerstva zahra
ničných vecí. Na čele vojenskej misie je štábny kapitán generálneho štábu Pekník. Z nemeckej 
strany na čele delegácie stojí nemecký charge d'affaires generálny konzul von Druffel a na čele 
vojenskej komisie je gen.poručík Barckhausen." Slovák, 9.5.1939, s. 3.

33 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 142. Denník DMK, 9.5.1939. Už po úvodných 
stretnutiach DMK so slovenskými politikmi ich členovia nemeckej delegácie charakterizovali 
ako „dobromyseľných ľudí, ktorých možno ľahko viesť, ktorí ale chcú robiť krátkozrakú politiku".
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10. mája, kde úlohy rozdelil na tie, ktoré sa dotýkajú tzv. schutzzóny, Považia a ce
lého územia Slovenského štátu. Ďalej oznámil rozdelenie DMK na 7 subkomisi! 
(Unterkommissionen) - pre pozemné vojsko, vojenské letectvo a námorníctvo, pre 
právne záležitosti, dopravu, spravodajské záležitosti, branné hospodárstvo a pre 
spoje.34 O zodpovedajúce rozdelenie požiadal aj slovenskú delegáciu. Obojstranné 
subkomisie začali pracovať poobede.35

Hlavným rokovacím partnerom DMK mala byť Slovenská vojenská komisia 
(SVK). V správe o jej činnosti z 3. novembra 1939 sa uvádza, že 31. marca 1939 boli 
do komisie určení mjr. gšt. Karol Peknik, mjr. pech. Robert Schneider a škpt. Roubal. 
Pôvodne bol za predsedu menovaný plk. Lifka, avšak po jeho odchode určil Čatloš 
na jeho post Peknika.36 Dňa 10. mája bola komisia rozšírená a rozčlenená na nasle
dovné subkomisie: subkomisiu všeobecno-vojenskú (mjr. gšt. Peknik, škpt. Roubal, 
mjr. Schneider, Dr. Bečka, Dr. Vemuth), subkomisiu leteckú (pplk. Ambruš, kpt. Jan- 
ček, mjr. Šmarda), subkomisiu právnu (Dr. Verner, experti rôznych ministerstiev), 
subkomisiu dopravnú (mjr. gšt. F. Borský a experti rôznych ministerstiev), subkomi
siu vojensko-hospodársku (mjr. int. Skrepek, mjr. Dr. Ing. Marko a exp. rôznych mi-

Keďže vraj boli v takom postavení, že si nevedia sami pomôcť, vkladali všetky svoje nádeje 
do Nemecka. SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 262-263. Záznam Ausl llld 
o situácii na Slovensku zo 16.5.1939.

34 „Generalít. Barkhausen [sic!] gab die Einteilung der deutschen Militärkommission in 7 
Unterkommissionen bekannt und zwar in die Unterkommissionen: Heer, Luft/Marine, Ju- 
ristische=, Transports Abwehr=, Wehrwirtschaftliche= und Nachrichtenfragen." SNA, f. Ale
xandrijský archív, mikrofilm II.C-905, 1 138-139. Denník DMK, 10. 5. 1939. Hubenák uvádza 
nasledovné zloženie nemeckej delegácie: „Deutsche Delegation. Leiter: Der Geschaftsträger 
Dr. von Druffel. Fiihrer der Deutschen Militärkommission in der Slowakei: Generalieutnant 
Barckhausen. Adjutant: Hauptmann Nieswiodek. Unterkommission Heer: Major Becker, 
Hauptmann (W) Masseck. Unterkommission Luft: Oberst Kruger, Major Dôstert, Hauptmann 
(W) Greiner. Unterkommission Abwehr: Hauptmann Ritter Lasser von Zollheimb, Hauptmann 
Dr. Nagel. Unterkommission fiir Rechtsfragen: Legationsrat Dr. Lohmann. Unterkommission 
fur Verkehrswesen: Oberstleutnant Freiherr Roeder von Diesburg, Reichsbahnoberrat 
Leykamm, Zahlmeister Schimansky. Unterkommission fur Nachrichten: Oberstleutnant Fischer, 
Oberinspektor Breuer, Postrat Appel, Postrat Riedl. Unterkommission fur Wehrwirtschaftliche 
Fragen: Hauptmann Behm, Hauptmann Laukhuff, Dipl.-lng. Merkt." HUBENÄK, ref. 5, s. 404.

35 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 138-139. Denník DMK, 10. 5.1939. Porovnaj 
HUBENAK, ref. 5, dokument 51 (Zápisnica z prvého zasadnutia slovensko-nemeckej komisie 
o úprave otázok vyplývajúcich z nemecko-slovenskej zmluvy o ochrane 10. 5.1939). Niektoré 
zápisnice zo zasadnutia subkomisií sa nachádzajú vo VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 
1,2.

36 Nevieme, za akým presným účelom bola táto komisia pôvodne v marci 1939 vytvorená.
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nisterstiev), subkomisiu spravodajskú (mjr. Androvič a experti iných ministerstiev) 
a subkomisiu pre spojenie (mjr. Morvic a experti rôznych ministerstiev).37

Slovensko-nemecké subkomisie pracovali najmä v máji a júni, čiastočne aj v júli 
a v auguste. Podľa vyššie spomenutej správy bola SVK činná dokonca aj v novem
bri, pretože bolo„treba riešiť ešte rôzne otázky materiálneho rázu". O práci SVK„boli 
bežne informovaní ústne i písomne minister nár. obrany a ministerstvo zahranič
ných vecí".38

Čatloš nebol členom SVK, nezúčastňoval sa teda zasadnutí subkomisií. Pri zo
stavení SVK však nariadil, aby„bol čas od času informovaný o priebehu jednotlivých 
subkomisií a plenárnej schôdze". Hlavné vojenské veliteľstvo preto posielalo prie
bežne zápisnice slovenských subkomisií k nahliadnutiu ministrovi národnej obrany 
ako aj MZV.39 OČatlošových reakciách na predkladané zápisnice sa však nenachá
dzajú medzi spismi SVK takmer žiadne zmienky. Tieto skutočnosti zdôrazňujeme 
preto, lebo našou snahou je zachytiť práve činnosť Čatloša pri rokovaní s DMK.

Stanovisko slovenského ministra národnej obrany môžeme doložiť napr. len 
pri rokovaní zmiešanej subkomisie pre dopravu, konkrétne v otázke zriadenia ne
meckých vojensko-dopravných styčných orgánov. Na rokovaní subkomisie 10. mája 
sa určili tri okruhy otázok, ktoré treba riešiť: po prvé zistiť terajší stav a výkonnosť 
všetkých komunikácií Slovenského štátu z hľadiska vojensko-dopravného, t. j. želez
níc, ciest a riečnej plavby; po druhé stanoviť opatrenia, aby komunikačná sieť bola 
uvedená do toho stavu, aby vyhovovala potrebám obrany Slovenského štátu armá
dou slovenskou a nemeckou; po tretie navrhnúť vhodnú organizáciu vzájomného 
styku vojensko-dopravných orgánov slovenských a nemeckých, aby sa tak zaručila 
v mieri i za brannej pohotovosti štátu spoľahlivá súčinnosť.40 Nemecká subkomisia 
chcela presadiť vyslanie nemeckého dopravného dôstojníka na Slovensko a zria
denie úradu Splnomocnenca Ríšskeho ministerstva dopravy pri slovenskom minis
terstve dopravy. Čatloš sa 26. júna vyjadril za umiestnenie nemeckého dopravného 
dôstojníka na nemeckom vyslanectve, pričom spolupráca so slovenskými orgánmi 
sa mala realizovať sprostredkovane cez slovenské MZV, kde by pôsobil dopravný

37 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 1, ll/ба. Činnosť zmiešanej slovensko-nemeckej ko
misie, 3.11.1939.

38 Tamže.
39 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 2,1/1. Prípis od MNO - Hlavné vojenské veliteľstvo 

(HW), č. j. 20/deleg. 1939, č. j. 31 /deleg. 1939, č. j. 46/deleg. 1939, č. j. 67/deleg. 1939, č. j. 112/ 
deleg. 1939, č. j. 123/deleg. 1939. Vo fonde nie sú spomenuté prílohy so zápisnicami priložené 
k prípisom pre ministra národnej obrany a MZV.

40 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 1, ll/6e.
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referent. Návrh na vyslanie splnomocnenca zamietol.41 Hoci Ďurčanský 1. augusta 
schválil Čatlošovo rozhodnutie,42 v podstate bol napokon prijatý návrh nemeckej 
strany. Dňa 1. augusta sa uskutočnilo slovensko-nemecké zasadnutie na MNO a na 
druhý deň na Ministerstve dopravy v Bratislave. Účastníkmi prvého zasadnutia boli 
Čatloš, vedúci slovenskej subkomisie pre dopravu František Milan Borský a vedúci 
nemeckej subkomisie pre dopravu Felix Roeder von Diersburg, na zasadnutí 2. au
gusta zastupoval slovenskú vládu navyše aj minister dopravy Július Stano. Dohodlo 
sa, že v Bratislave sa nasadí dôstojník pre dopravu a splnomocnenec Ríšskeho mi
nisterstva dopravy, ktorí budú pričlenení k nemeckej komisii a umiestnení na slo
venskom ministerstve dopravy.43 Protokol z 2. augusta 1939 schválila slovenská 
vláda potom v druhej polovici augusta.44

Podlá denníka DMK prišiel do Bratislavy 11. mája generálmajor Kurt von 
Tippelskirch,Oberquartiermeister IV pri Generálnom štábe pozemného vojska v Ber
líne, kvôli rozhovoru s generálom Čatlošom. Nič bližšie k tejto udalosti však záznam 
neuvádza.45 Minister NO opätovne rokoval s oddelením Oberquartiermeister IV 
v Berlíne 18. mája, predmetom bolo budovanie slovenského vojska. Z porady si ne
mecké vojenské miesta vyvodili záver, že „slovenské vojsko sa pri svojom budovaní 
a vnútornej výstavbe cíti byť úplne odkázané na nemeckú pomoc. Preto ju, aspoň 
z tohto dôvodu, rado uvíta. Všetky vyjadrenia ministra vojny [sic!] sa niesli v duchu 
dôvernej otvorenosti". Nemecká strana ešte v tom čase nerozhodla, či Slovensku 
túto pomoc aj skutočne poskytne. Ďalej sa kvôli budovaniu slovenského vojska po
važovalo za „veľmi vhodné, aby mali Slováci pokoj od Madärska", pretože potom 
sa im mohlo vysvetliť, „že pre nich oveľa viac znamená, keď si pri väčšom konflik-

41 „Zasielame na vedomosť Min. Nár. obrany, súhlasí s návrhom ŽTV, a síce 1) aby bola uskutečně
ná úzka spolupráca slov. a nem. dopravných úradov už v mieru, 2) aby bol už v mieru v Bratisla
ve styčný nem. dôstojník z oboru dopravy, 3) aby jeho sídlom bolo nem. vyslanectvo. MNO však 
nesúhlasí, aby nem. styčný dôstojník a styčný orgán nem. min. dopravy bol umiestnený v Mi
nisterstvu dopravy lebo v min. zahr. vecí slov. republiky." VHA Bratislava, f. MNO - SVK1939, ška
tuľa 2,1/2. Prípis MNO - HW, č. j. 199/deleg.Taj. 1939,7.8.1939. Bližšie pozri SUŠKO, L: Počiatky 
hospodárskej exploatácie Slovenska nacizmom (marec 1939-júl 1940). In: Československý ča
sopis historický, 1977, roč. 25, č. 5, s. 708. Podľa L. Suška sa týmto rozhodnutím„minister Čatloš 
prispôsobil Ďurčanského kurzu na akcentovanie vonkajších foriem suverenity".

42 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 2,1/2. Prípis MZV č. 8392/39 pre MNO z 1.8.1939.
43 Zápisnica zo slovensko-nemeckých zasadnutí na MNO 1. 8. a na Ministerstve dopravy 2. 8. 

1939. SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,91-92.
44 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-906, 89-90, 93. Zápisnica zo zasadnutia DMK s členmi sloven

skej vlády 18. 8. a 23.8.1939.
45 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 137. Denník DMK, 11.5.1939.
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te ochránia severnú hranicu a svoju pozornosť nastavia týmto smerom, ako keď sa 
budú jednostranne pozerať na Maďarsko spriatelené s Nemeckom".46

Podobne aj Abwehr (nemecká vojenská spravodajská služba) sa usiloval o zmier
nenie napätia medzi Bratislavou a Budapešťou. O tom, že Čatloš venoval osobitnú 
pozornosť záležitostiam spravodajskej služby, svedčí jeho účasť na „zpravodajskej 
informačnej porade so zástupcami nemeckej brannej moci" 16. 5.1939. Slovenskú 
stranu zastupoval popri ministrovi NO ďalej pplk. Benedikt Dúbravec, mjr. Schnei
der a vedúci slovenskej časti spravodajskej subkomisie mjr. pech. Alojz Androvič. Za 
nemeckú stranu sa rokovania zúčastnili genpor. Barckhausen, vedúci nemeckej čas
ti spravodajskej subkomisie kpt. Lasser a „7 zprav, expertov neznámej príslušnosti". 
Na porade sa zdôraznilo,„že zprav, služba slovenskej brannej moci bude len vtedy 
hodnotná, jestli sa celkom zapojí do zprav, služby nemeckej brannej moci". Okrem 
toho bol „prejavený názor, že proti Maďarsku nemáme prevádzať výzvednú zprav, 
činnosť a že zároveň bude Maďarsko požiadané, aby neprevádzalo výzvednú zprav, 
činnosť proti nám". Nemci tiež požadovali, aby bolo v pohraničnej službe čo naj
menej osôb českej národnosti. Po upozornení, že na severnom hraničnom priesto
re má nemecká branná moc „svoje záujmy", sa porada skončila „z nemeckej strany 
s prianím zdaru pre spoluprácu".47

Dokonca 23. mája pricestoval do hlavného mesta Slovenského štátu samotný 
šéf nemeckého Abwehru,48 viceadmirál Wilhelm Canaris, ktorý podľa poznámky

46 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 194-197. Záznam oddelenia Oberquar- 
tiermeister IV pri Generálnom štábe pozemného vojska o porade s Čatlošom z 18.5.1939.

47 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 1, ll/6d.
48 Pred cestou na Slovensko pripravil Leopold Burkner (1939 - 1945 náčelník oddelenia Ausland 

v rámci Amt Ausland/Abwehr pri OKW) pre W. Canarisa podklady, v ktorých sa o. i. uvádzalo: 
„1.) Čo najzdvorilejšie navrhujem upozorniť pána generálporučíka Barckhausena na to, že pod
statné všeobecno-politické otázky nespadajú do jeho pracovných kompetencií, ale sú úlohou 
generálneho konzulátu. [...] 2.) Slovenská armáda, a) Dôstojníci bývalého československého 
vojska, ktorí žijú v Protektoráte, nedostali povolenie slúžiť v armáde iného štátu. Výnimka sa 
pripúšťa len pre dôstojníkov z radov etnických Nemcov, ktorí chcú vstúpiť do nového sloven
ského vojska. Otázka prevzatia českých dôstojníkov, ktorí žiiú na Slovensku, do slovenského 
vojska, sa ešte bude riešiť. [...] 3.) Letiská, a) Pozemnú organizáciu rôznych osobitne označe
ných slovenských letísk mimo ochranného pásma plánujú vzdušné zbrane nateraz zorgani- 
zovať„utajene ako Lufthansu". [...] b) Plánuje sa, že slovenské lietadlá môžu zatiaľ tiež použí
vať vyznačené slovenské letiská, c) V každom prípade jednotky nemeckých vzdušných zbraní 
budú chcieť používať tieto miesta počas orientačných a cvičných letov aj v období mieru. 4.) 
Vojenský atašé v Budapešti navštívil maďarský generálny štáb kvôli zjednodušeniu plynulos
ti dopravy na maďarskom úseku trasy Bratislava - Považie. Kedže doteraz nedostal odpoveď,
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v denníku DMK absolvoval v čase od 16,30 do 17,30 hod. poradu „u ríšskeho [sic!] 
ministra obrany, generála Čatloša". Čatloš49 bol upozornený,„že v rámci uplatnenia 
Ochrannej zmluvy iba Nemecku prináleží ofenzívna spravodajská služba. Slovensko 
nesmie v tejto oblasti vykonávať žiadnu činnosť. Predovšetkým musí bezpodmie
nečne prestať so špionážou proti Maďarsku. Samozrejme, že aj Maďarsko nesmie 
pracovať proti Slovensku". Slovenský minister sa počas stretnutia neuchýlil do pozí
cie rokovacieho partnera, ktorý len prijíma pokyny, ale sám„oznámil, že v poslednej 
dobe sa zistili čulé aktivity poľskej špionáže. Slovenská strana by rada proti poľskej 
spravodajskej službe dala k dispozícii svoju ešte existujúcu organizáciu. Ďalej upo
zornil na to, že pre zhromažďovanie informácií sú k dispozícii Slováci na poľskej hra
nici [...]". Taktiež navrhol, že by sa mohli „nasadiť spoľahlivé elementy do českej légie 
v Poľsku". Na porade sa dohodlo,„že sa to uskutoční v rámci vzájomnej spolupráce 
nemeckých a slovenských referentov".50

O protišpionážnej ochrane, ako aj o zahraničnopolitických otázkach, otázkach 
budovania vojska, pracovnej služby, pohraničnej stráže a i. rokovali Barckhausen, 
Becker a vedúci nemeckej spravodajskej subkomisie Nagel s Čatlošom tiež 9. jú
na.51 O presnom obsahu samotnej porady však nevieme nič povedať. Je pravde
podobné, že sa týkala aj otázok spojených s agresiou proti Poľsku, ktorú nacisti 
pripravovali.

predpokladá, že takýto súhlas je pre Maďarsko nepríjemný. Napriek tomu zopakuje svoju žia
dosť. 5.) Slovenská vláda sa prirodzene obzvlášť zaoberá otázkou odškodnenia Slovákov za 
česko-slovenskú vojenskú výzbroj, ktorá bola odvezená zo Slovenska do Nemecka. Stanovisko 
náčelníka OKW bolo doteraz nasledovné: Všetku bývalú česko-slovenskú výzbroj preberie ne
mecká branná moc, ktorá za to zabezpečí ochranu protektorátu Slovensko. Okrem toho ne
mecká branná moc preberie starostlivosť o vojakov z povolania bývalého česko-slovenského 
vojska. 6.) Spravodajská služba Slovenska voči Maďarsku je neúnosná vzhľadom na existujúce 
nemecko-maďarské vzťahy." BA - MA Freiburg, f. RW 5/439. Burknerov záznam z 22.5.1939.

49 Čatloš v roku 1959 komentoval toto stretnutie nasledovne:„Ja som Canarisa vypočul a na veci, 
ktorých základ bol ustálený už vyššou mocou, som logicky prikyvoval, lebo námietok tu ne
mohlo byť. Čo si Canaris ako hlásenie zostavil, o tom neviem". VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand 
Michal Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4, lll/B - výstava dokumentov MV na Pražskom 
hrade o špionáži proti ČSR.

50 Protokol o porade dostal vedúci DMK na Slovensku, ktorý ho odovzdal ďalej slovenskému mi
nistrovi NO. Prípis Barckhausena Čatlošovi z 9. 6. 1939. Slovenský preklad protokolu z 23. 5. 
1939 je v prílohe. VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 2,1/3. K rokovaniu pozri ВАКА, 
I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava 2006, s. 17-18; BA - MA 
Freiburg, f. RW 5/439.

51 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 108. Denník DMK, 9.6.1939.
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Prvoradosť politickej a nie vojenskej roviny v slovensko-nemeckých rokovaniach 
môžeme dokumentovať aj prostredníctvom aktivity slovenského ministra zahrani
čia - F. Ďurčanského. Tento prejavoval mimoriadny záujem o rokovania jednotlivých 
subkomisií, hoci obsahovo išlo jednoznačne o vojenské záležitosti. Na porade čle
nov všetkých subkomisií dňa 5. júna hneď po zahájení schôdze prítomných oboz
námil o účele tejto schôdze, ktorým„je členov subkomisie upozorniť, že nemôžu so 
zástupcami nič definitívneho ujednat', ale po eventuálnej dohode dať prísľub, že sa 
návrh zmluvy predloží vláde Slovenskej a tiež účelom schôdze je vyžiadať si referát 
o stave vyjednávania od jednotlivých expertov". Po odznení referátov Ďurčanský 
poznamenal,„že naším záujmom je, aby veci boli rýchle skončené, a všetko musí sa 
riadiť cestou Ministerstva zahraničných vecí. Teda nemožno zo strany expertov dať 
žiadne záväzné prísľuby". Zdôraznil, „že síce chceme byť do krajnosti loyální, ale to 
neznamená, že musia nami byť prijaté každé nesplniteľné záväzky. Len v medziach 
článku II. a III. úmluvy z 23. III. 1939 možno vyjednávať, pričom nám patrí tak právo 
interpretácie tejto dohody ako aj zástupcom Nemecka".52 Na rozdiel od Čatloša sa 
Ďurčanský teda nielen zaujímal o priebeh rokovaní jednotlivých subkomisií, ale sa 
snažil určovať všeobecné smernice pre vyjednávanie s nemeckou stranou.

UZAVRETIE SLOVENSKO-NEMECKEJ ZMLUVY O OCHRANNOM PÁSME

Jednou z hlavných úloh DMK bolo dojednať so slovenskou vládou podrobnosti 
o štatúte ochranného pásma. Podľa Ochrannej zmluvy bolo ochranné pásmo na 
západe ohraničené hranicou Slovenského štátu. Jeho východnú hranicu mal tvoriť 
východný okraj svahov Malých Karpát, Bielych Karpát a Javorníkov. Postupne však 
čoraz viac vystupoval pre Nemecko do popredia význam „schutzzóny" ako strate
gického nástupišťa proti Poľsku, a preto sa Nemci snažili do nej zahrnúť i cesty na 
strednom Považí, prípadne si zaistiť právo používať cesty nachádzajúce sa mimo 
zóny.53

Počas zasadnutia zmiešanej vojenskej subkomisie 13. mája sa prečítal prípis 
MZV č. 2029/39 pre MNO. V prípise z 11. mája sa uvádzalo, že minister zahraničia

52 SNA, f. MZV, škatuľa 78, b. č.
53 O rokovaniach bližšie pozri TULKISOVÁ, J.: Činnosť Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku 

a ohraničenie ochranného pásma. In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých histo
rikov VI. Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Zost. Martin Pekár, 
Richard Pavlovič. Prešov 2007, s. 419-433.
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referoval vo veci ochrannej zóny predsedovi vlády. J.Tiso„trval ďalej na stanovisku, 
že v Berlíne bolo jasne povedané pokiaľ ide o východné ohraničenie zóny, že táto 
pôjde na svahoch a nie v údolí. Pri tomto riešení ostali by všetky obce a osady ležia
ce na východnej strane zóny mimo zónu. Pán predseda vlády prejavil súhlas, aby sa 
snáď výnimočne povolil pobyt menšej posádky v miestach, kde by nebol prístup 
k nem. pevnostiam od západu".54

Slovenská vláda sa k otázke hraníc schutzzóny vyjadrila tiež prostredníctvom 
nóty z 11. júna 1939, adresovanej nemeckému vyslanectvu v Bratislave, pričom tr
vala na tom, aby hranice viedli po svahoch Karpát. Ministrovi NO bola v slovenskom 
preklade zaslaná 16. júna k nahliadnutiu s poznámkou, že„MZV žiada, aby slov. voj. 
komisia pre vyjednanie s Nemeckom sa presne držala znenia tejto nóty pri prísluš
ných vyjednávaniach".55

Na rokovaní DMK so slovenskou vládou (vrátane generála Čatloša) 19. júla sa pri
jalo rozhodnutie, že o hranici ochrannej zóny sa nespíše protokol, pretože príslušné 
články sa priamo včlenia do zmluvy.56 Otázka hranice zóny sa vyriešila s konečnou 
platnosťou v zmluve o štatúte schutzzóny z 12. augusta 1939. Západná hranica, 
ktorá bola štátnou hranicou medzi Protektorátom Čechy a Morava a Slovenskou re
publikou (SR - podľa ústavy z 21. júla 1939), zostala nezmenená. Východná hranica 
ochranného pásma v priestore Bratislava - Nové Mesto nad Váhom bola určená pod
ľa ochrannej zmluvy. V otázke ohraničenia pásma od Nového Mesta nad Váhom na 
sever sa jeho hranica posunula až k západnému brehu Váhu, ďalej na sever sa tiahla 
pozdĺž západného brehu rieky Kysuca až k hraniciam s Poľskom (Jablunkovský prie
smyk), čím si Berlín zabezpečil rozšírenie nástupišťa proti Poľsku. Do zóny nepatri
li cesty na Považí a ani železnica Bratislava - Piešťany - Žilina - Čadca, ktoré však

54 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 1, ll/6a. Protokol zo zasadania vojenskej subkomisie 
z 13.5.1939 s prílohami.

55 VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 2,1/1. Prípis MNO - HW zo 16.6.1939, č. j. 82/deleg. 
1939. Prílohu tvorí slovenský preklad verbálnej nóty MZV z 11.6.1939. V nóte sa upozorňovalo, 
„že východná hranica ochrannej zóny má byť tiahnutá na svahu Malých Karpát, Bielych Karpát 
a Javorníku, proti tomu však podľa skutočného návrhu, predloženého nemeckou delegáciou, 
tiahne sa východná hranica ochrannej zóny v rovine a nesleduje vždy svahy hôr. Menovite je 
tomu tak v prípade údolia Váhu - tu by stačilo, keď by nemecká branná moc mala k dispozícii 
len tieto komunikácie, ktoré sa nachádzajú na západnom brehu Váhu - preto by mohla byť 
východná hranica ochrannej zóny odsunutá na západ až k svahu menovaných hôr a nemusela 
by siahať až k Váhu ako to nemecká komisia navrhuje".

56 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,57-58. Barckhausenove vysvetlivky k protokolu 
zo slovensko-nemeckého zasadnutia 19.7.1939.
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Wehrmacht mohol v prípade nutnosti použiť. Taktiež neboli k zóne pripojené mestá 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Žilina.57

Určenie východných hraníc schutzzóny bolo len jednou z otázok, o ktorých sa 
rokovalo v rámci prípravy zmluvy o ochrannom pásme. Na porade v Berlíne u náčel
níka OKW Wilhelma Keitela 13. júna 1939 zhrnul genpor. Barckhausen (po mesač
nom pôsobení DMK na Slovensku) požiadavky, ktoré sa mu ešte nepodarilo presadiť. 
Okrem iného oznámil, že štatút ochranného pásma je hotový, ale ešte nepodpísaný 
slovenskou stranou.58 Náčelník OKW predniesol potom Hitlerovi zoznam nesplne
ných požiadaviek. K štatútu o ochrannom pásme poznamenal, že je hotový. Ďalej 
uviedol, že slovenská strana však poslala na Zahraničný úrad nótu s poznámkami 
k nemeckým požiadavkám pre štatút ochranného pásma, z ktorých bolo zjavné, že 
v niektorých podstatných bodoch s nimi nesúhlasí.59 Blížil sa útok na Poľsko a to sa 
odrazilo v nových nemeckých požiadavkách, ktoré mali byť predložené slovenskej 
vláde. Okrem „bezpodmienečného naplnenia Ochrannej zmluvy" sa od slovenskej 
vlády malo požadovať prerušenie stykov s Poľskom, slovenská hranica s Poľskom 
sa mala prísne strážiť. Ďalej sa žiadalo bojovať proti poľskej špionáži, dosadiť do 
slovenskej hraničnej služby spoľahlivý personál atď.60

Slovenská strana zatiahla do činnosti DMK aj nacistický Zahraničný úrad. 
Slovenská vláda chcela o sporných bodoch rokovať s Hitlerom osobne. Generálny 
konzul Druffel poslal memorandum slovenského MZV z 19. júna 1939 na Zahraničný 
úrad.61 Vedúci Politického oddelenia na Zahraničnom úrade Ernst Woermann získal 
po prečítaní slovenského memoranda dojem, že slovenská vláda si myslí, že po
žiadavky nemeckej delegácie nie sú požiadavkami nemeckej vlády. Varoval preto 
slovenského vyslanca v Berlíne Matúša Černáka pred týmto názorom a poveril ho, 
aby v Bratislave zreteľne oznámil, že DMK prednáša svoje požiadavky v mene ríšskej 
vlády.62 Zahraničný úrad podporil svojím stanoviskom DMK a tým i nemecké vojen-

57 Slovenské znenie zmluvy o ochrannej zóne z 12.8.1939 je uverejnené v práci HUBENAK, ref. 5, 
dokument č. 61.

58 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-937, 5 625 964-966. Protokol z porady u náčelníka 
OKW 14.6.1939.

59 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-937, 5 626 003-006. Záznam OKW/Ausl llld - návrh 
prednášky náčelníka OKW u Hitlera zo 17.6.1939. Išlo o slovenskú nótu z 11.6.1939.

60 Tamže.
6' ADAP, D, zv. VI, ref. 2, dokument 554; SUŠKO, ref. 2, dokument 299. Druffelova správa 

Zahraničnému úradu z 21.6.1939, prílohu tvorí aide-mémoire slovenského MZV z 19.6.1939.
62 ADAP, D, zv. VI, ref. 2, dokument 559; SUŠKO, ref. 2, dokument 300. Woermannov záznam z 22. 

6.1939.
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ské miesta, ktorých vojenské požiadavky presadzovala DMK. Na druhej strane chcel 
Zahraničný úrad vyvolať u svetovej verejnosti zdanie, že Nemecko voči Slovenskému 
štátu vystupuje priateľsky. Táto politická línia však viedla k tomu, že slovenská vláda 
sa začala mylne domnievať, že (zo slovenského hľadiska) radikálne požiadavky DMK 
sa nezhodujú s požiadavkami nemeckej vlády. Preto bol Zahraničný úrad nútený 
upovedomiť slovenskú vládu o tom, že DMK pri rokovaniach skutočne prednáša 
priania nemeckej vlády. Približne v tom čase prešla Hitlera trpezlivosť. Rozhodol, 
že so Slovákmi je treba „energicky" rokovať, predostrieť im konkrétne nemecké po
nuky a tým dosiahnuť rýchly úspech. Vojenskú, hospodársku i finančnú pomoc pre 
Slovensko podmienil úplným uznaním nemeckých požiadaviek.63

O rôznych problémoch súvisiacich so zmluvou o štatúte schutzzóny sa spočiat
ku rokovalo síce v subkomisiách, ale v podstate DMK napokon prerokovala v júli 
a auguste všetky podstatné body zmluvy priamo s predstaviteľmi slovenskej vlá
dy. Rokovania, ktorých sa tentoraz zúčastnil ako člen slovenskej vlády osobne aj F. 
Čatloš, prebehli v dňoch 17., 19., 24., 26., 27., 28. a 31 .júla. Toto zintenzívnenie roko
vaní možno vysvetliť tým, že do ochranného pásma potrebovali Nemci premiestniť 
vojenské oddiely, ktoré mali upraviť terén na nástup proti Poľsku. Avšak nato potre
bovali mať so slovenskou stranou ujasnené právomoci. Podľa zachovaných nemec
kých zápisníc z uvedených zasadnutí sa Čatloš do diskusie aktívne nezapájal.

Okrem spomenutých rokovaní sa malo pred nimi pôvodne konať ešte jedno, 
a síce 14. júla. Slovenskí politickí činitelia pripravili nemeckej strane deň predtým 
nemilé prekvapenie. DMK došlo oznámenie zo slovenského MZV (Dr. Milecz), že 
predseda vlády Tiso a minister zahraničných vecí Ďurčanský sa nemôžu zúčastniť 
porady, ktorá bola naplánovaná na 14. júl doobeda a že zástupcovia budú splno
mocnení požiadavky nemeckej delegácie iba prijať. Nato Barckhausen v súlade 
s nemeckým správcom vyslanectva rozhodol, že zasadnutie sa konať nebude a po
žiadal ho, aby na 17. júl dohodol nové zasadnutie u slovenskej vlády, kde by boli 
prítomní všetci potrební ministri.64

Odklad využili Nemci tak, že ešte vykonali niekoľko zmien vo formulácii požia
daviek a doplnili ich - s ohľadom na rozhodnutia poslané od OKW.65 Hoci v denníku 
nie sú tieto požiadavky priamo uvedené, možno ich odvodiť z jednotlivých zázna-

63 Rozhodnutie Hitlera bolo poslané i Barckhausenovi. SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C- 
937, 5 625 893. Prípis od OKW/Ausl llld pre DMK z 20. 6.1939 - záznam z porady u náčelníka 
OKW.

64 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 082. Denník DMK, 13.7.1939.
65 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 081. Denník DMK 14.7.1939.
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mov. Z nich vyplýva, že boli sformulované do troch hlavných okruhov. V bode I. boli 
požiadavky, ktoré kvôli odporu slovenskej vlády ešte neboli splnené: najmä otázky 
týkajúce sa ochranného pásma (určenie hranice ochranného pásma, zaistenie po
zemkov pre realizáciu opevňovacích prác), ďalej ohľadne zmluvy o BCHL. V ďalších 
dvoch bodoch boli zhrnuté nové požiadavky nemeckej vlády. Išlo o nasledovné: 
v bode II. to boli opatrenia na zamedzenie kontaktom s Poľskom (prísna kontrola 
slovenskej hranice s Poľskom, odstránenie nespoľahlivých elementov zo slovenskej 
hraničnej služby atď.), budovanie Abwehru na slovenskom území; a napokon v bo
de III. - výstavba slovenskej armády66 (a s touto problematikou úzko súvisiaci odvoz 
vojenského materiálu bývalej československej armády).

Dňa 17. júla sa potom konala porada v ministerskej rade slovenskej vlády.67 
V denníku sa zaznamenalo:„Výsledky politických požiadaviek k bodu II požiadaviek 
ríšskej vlády boli protokolárne potvrdené podpisom.68 Požiadavky k bodom I a III 
boli podrobne prednesené a vysvetlené". Slovenská vláda požiadala o ďalšiu pora
du 19. júla. Chcela sa totiž rozhodnúť bez prítomnosti Nemcov, a to na internej po
rade 18. júla. Nemecká delegácia s návrhom súhlasila a prisľúbila, že bude vplývať 
na Zahraničný úrad, aby už skoro predložil štatút ochranného pásma,„na čo sloven
ská vláda kládla zvláštny dôraz".

Návrh štatútu od Zahraničného úradu bol doručený DMK ráno 19. júla.69 V tento 
deň prebehla i porada so slovenskou vládou, na „ktorej sa zúčastnili tí istí zástup
covia nemeckej a slovenskej strany, ako na porade 17. júla". Výsledok politických 
požiadaviek k bodom I - III požiadaviek ríšskej vlády bol zaprotokolovaný a po pod
písaní v. Druffelom a Barckhausenom bol k podpisu predložený slovenskej vláde 
prostredníctvom Tisa. Ako sa v denníku uvádza, „požiadavky k bodom I až III boli 
slovenskou vládou principiálne prijaté. Navrhla iba zväčšenie vojnového stavu na 
150 000 (nemecký návrh bol 50 000 - J.T. - E.N.) a zvýšenie počtu jednotiek vojen-

66 Nemecká strana zastávala názor, že slovenská armáda by mala mať velkosť 50 000 vojnového 
stavu a 25 000 mierového stavu.

67 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 079. Denník DMK, 17.7.1939.
68 V protokole boli uvedené body: „Vzťahy s Poľskom", Jasná stabilizácia jednotného vnútropo

litického postoja voči Nemecku" a „Začlenenie nemeckého etnického prvku do slovenského 
štátu a brannej moci vo forme, ktorá zodpovedá postaveniu Nemeckej ríše voči slovenskému 
štátu". SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,54-56. Protokol o výsledku nemecko-slo- 
venského zasadnutia 17.7.1939.

69 Slovenskej vláde bol návrh zmluvy odovzdaný večer 19.7.1939 a v nasledujúcich dňoch sa stal 
predmetom rokovaní. SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906, 57-58. Barckhausenove 
vysvetlenia z 20.7. k protokolu zo slovensko-nemeckého zasadnutia 19.7.1939.
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ského letectva oproti navrhovanému o 50 %".70 V rokovaniach sa teda objavil nový 
problém. K neukončeným rokovaniam o štatúte ochrannej zóny sa pridružili roko
vania o slovenskej armáde. Slovenská vláda síce súhlasila s nemeckým návrhom 
ohľadne mierového stavu pozemného vojska (25 000), ale navrhovaný vojnový stav 
pokladala za príliš malý.71 Považovala za nutné ponechať si možnosť obrániť krajinu 
„z vlastných národných síl".72

Slovenská strana týmto spojila rokovania o zmluve o ochrannom pásme 
s rokovaniami o veľkosti slovenskej armády, čím sa celý problém skomplikoval. 
Barckhausen po rokovaní dokonca odletel do Berlína, aby predniesol referát v OKW 
a na Zahraničnom úrade 21. júla. Pre OKW ešte pred odchodom preto vyhotovil 
vysvetlivky k protokolom zo zasadnutí 17. a 19. júla.73 V Berlíne prebehla najskôr 
porada na oddelení OKW/Ausl a u náčelníka OKW Keitela, kde podal Barckhausen 
podrobnú správu o stave prác v Bratislave podľa zasadacích protokolov a navrhli sa 
tu nové požiadavky, obzvlášť s ohľadom na slovenskú armádu. Keitel bol ochotný 
pristúpiť na kompromis - slovenské pozemné vojsko malo mať vojnový stav 75 000. 
Slovákom sa mali ponechať zbrane potrebné pre tento počet, zvyšok sa mal urých
lene odviezť do ríše, príp. premiestniť do ochrannej zóny.74

Zasadnutie so slovenskými ministrami sa následne konalo 24. júla. Pokiaľ ide 
o veľkosť vojnového stavu letectva, slovenská vláda súhlasila s novým nemeckým

70 „Anlage 2 zu OKW Nr. 516/ 39 g. K. Ausl llld vom 17.6.1939. Vorschläge zum Aufbau der slowa- 
kischen Luftwaffe. Das Reichsluftfahrtministerium schlägt - vorbehaltlich der Genehmigung 
des Herrn Generalfeldmarschall Goring, die noch nicht eingeholt werden konnte - folgende 
Zusammensetzung der slowakischen Luftwaffe vor: 3 Aufklärungs-Staffeln, 1 Jagd-Staffel, 1 
Kampfstaffel." SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-937,5 626 003. Anlage B.

71 Na schôdzi zmiešanej všeobecno-vojenskej subkomisie 20.6.1939 „mjr. Becker poznamenal, že 
p. minister Dr. Ďurčanský v zasadaní dňa 19. VI. 1939 hovoril, že počul od jednej slovenskej osoby, 
že mu príslušník nem. armády povedal, že slovenská armáda bude preto tak malá, aby nemec
ká armáda mohla dostať čo najviac zbraní". VHA Bratislava, f. MNO - SVK 1939, škatuľa 1, ll/6a. 
V oficiálnej zápisnici zo zasadnutia DMK so slovenskou vládou 19.6.1939 sa nenachádza takéto 
Ďurčanského vyjadrenie. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA) Berlín, f. R 42 870.

72 „Den vorgeschlagenen Kriegsstand halt die slowakische Regierung als zu klein. Sie hält einen 
Kriegsstand, Verhältnis von 1:6 = mindestens 150 000 Kôpfe im Kriege fúr notwendig, da sie 
die Móglichkeit einer Selbstverteidigung auch aus eigenerVolkskraft fur notwendig erachtet." 
SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,61-64. Protokol o výsledku slovensko-nemecké- 
ho zasadnutia 19.7.1939 s pripojením výsledku zo zasadnutia 24.7.1939.

73 Tamže.
74 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-937, 5 625 693-694. Úradný záznam OKW/Ausl llld 

z 22.7.1939 o porade u Keitela 21.7.1939.
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návrhom.75 Navrhovaný vojnový stav vojska však zamietla. Pre priebeh rokovaní 
je signifikantně, žeľiso a nie minister Čatloš vysvetlil, že tento bod chce predložiť 
ministerskej rade a výsledok poslať nemeckej vláde v memorande. Otázka odvozu 
vojenského materiálu sa nerozoberala, pretože bola integrovanou súčasťou stano
venia veľkosti vojska.76 Dňa 25. júla sa radili Barckhausen, v. Druffel a legačný radca 
Hamilkar Hofmann na nemeckom vyslanectve. Pripravili sa na zasadanie 26. júla 
a zohľadnili aj nové požiadavky Zahraničného úradu.77 Z toho vyplýva, že i nemecký 
Zahraničný úrad hovoril do týchto rokovaní, v ktorých sa snažilo OKW presadiť svoje 
vojenské záujmy.

Na zasadnutí 26. júla sa opäť hovorilo o veľkosti vojnového stavu pozemného 
vojska. V protokole sa zaznamenalo, že Barckhausen poukázal obzvlášť na to, že 
prijatie nemeckého návrhu je otázkou obojstrannej dôvery a že táto požiadavka je 
konečná. Od jej akceptovania malo závisieť poskytnutie ďalšej podpory z nemeckej 
strany, najmä vo vojenskej oblasti.78 Taktiež sa prerokovala prvá polovica zmluvy 
o štatúte ochranného pásma (tzv. Schutzzonenvertrag). Na zasadnutí nebol prítom
ný predseda vlády Tiso, ale zastupoval hoTuka.Ten nemeckej delegácii uviedol, že 
bude ešte potrebné konečné stanovisko Tisu, ktorý bol v tom čase na dovolenke.79 
TotoTukovo tvrdenie jasne dokumentuje dominantné politické postavenie Tisa aj 
pri týchto rokovaniach s nemeckou stranou. Bez jeho osobného súhlasu nemohli 
ministri v podstate ani v tomto smere nič urobiť. Bol dominantnou postavou tých
to rokovaní. Na zasadnutí so slovenskou vládou 27. júla sa rokovalo predovšetkým 
o požiadavkách nemeckej ríšskej vlády v oblasti dopravy a spojov a samozrejme 
o Schutzzonenvertragu.

Pred zasadnutím 28. júla prebehla najskôr porada s tromi účastníkmi - me
dzi Barckhausenom, zástupcom predsedu slovenskej vládyTukom a Ďurčanským 
znovu o spomínanej háklivej otázke, ktorou bol vojnový stav slovenského pozem
ného vojska. Je až zarážajúce, že podľa dobových dokumentov pri týchto rokova
niach nebol minister Čatloš. Poobede odcestovali len Barckhausen s Ďurčanským

75 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 072. Denník DMK, 24.7.1939.
76 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,65-67. Protokol o výsledku slovensko-nemecké- 

ho zasadnutia 24.7.1939.
77 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 071. Denník DMK, 25.7.1939.
78 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,69-70. Protokol o výsledku slovensko-nemecké- 

ho zasadnutia 26.7.1939.
79 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906, 71. Barckhausenove vysvetlenia k protokolu zo 

slovensko-nemeckého zasadnutia 26.7.1939. Podlá Slováka bol Tiso na dovolenke od 24.7 do 
11.8.1939. Pozri Slovák, 23.7.1939, s. 3; 13.8.1939.
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do Smrekovice80 k predsedovi vlády Tisoví, ktorý tu trávil dovolenku. Tu prebehla 
potom porada o sporných bodoch Schutzzonenvertragu a o veľkosti vojnového 
stavu slovenského pozemného vojska, ako aj o zodpovedajúcom odovzdaní vo
jenského materiálu.„Bol docielený úplný súhlas."8’ Len zdôrazníme, že týchto ro
kovaní medzi Barckhausenom, Ďurčanským a Tisom sa Čatloš znovu nezúčastnil. 
O výsledku spomínaných rokovaní v Smrekovici sa na druhý deň konala porada 
so slovenskou vládou, kde sa zároveň stanovil ďalší termín zasadnutia a program 
preň. Barckhausen podal správu OKW a mal podniknúť 1. augusta služobnú cestu 
do Berlína.82 V denníku DMKje 30. júla zaznamenané, že sa konala súkromná náv
števa u Tuku a Čatloša. O jej obsahu však nie sme informovaní.83 Nasledujúci deň 
sa konalo zasadnutie DMK so slovenskými ministrami. Okrem iného tu bol do
končený Schutzzonenvertrag na základe niekoľkých prianí prednesených sloven
skou vládou, až na rozhodnutia, ktoré sa mali predložiť OKW v Berlíne a vyhoto
vil sa o tom protokol. Na konci zasadnutia predniesol Ďurčanský pri zostavovaní 
bodu protokolu o porade v Smrekovici z 28. júla „nepochopiteľným spôsobom", 
že nemôže tento bod protokolu podpísať, pretože predseda vlády neprijal po
žiadavku ohľadne veľkosti pozemného vojska a odovzdania vojenského materi
álu, ale ju zamietol, čo však - ako bolo v tento deň v denníku DMK zaznamena
né -„nezodpovedá skutočnosti". Slovenská strana týmto spôsobom v podstate 
spochybnila predchádzajúce dohovory, resp. aj podpísané záväzky. Barckhausen 
diskusiu o tejto otázke prerušil a vysvetlil, že za týchto okolností nemôže pria
nia slovenskej vlády 1. augusta v Berlíne predniesť a požiadal Tuku, aby zariadil 
poradu s predsedom vlády Tisom 2. augusta v Topoľčiankach. Tuka to prisľúbil. 
Poobede bol Berlín informovaný o nových ťažkostiach, ktoré spôsobil Ďurčanský 
a bol zapísaný výsledok porady v Smrekovici z 28. júla. V denníku sa zaznačilo: 
„Z tohto protokolu jasne vyplýva, že predseda vlády Dr.Tiso súhlasil s požiadav
kami nemeckej ríšskej vlády".84 Podľa denníka DMK osobnosťou, ktorá kompli
kovala nemeckej delegácii prácu na Slovensku, teda nebol slovenský minister

80 Čatloš v svojich povojnových pamätiach tvrdí, že on prišiel s myšlienkou, aby Tiso odišiel do 
Smrekovice. Doslova uviedol: „Nechceli sme Tisu ako hlavu štátu postaviť pred nevyhnutnosť 
rozhodovania [...]" Tiso pred Národným súdom toto Čatlošovo tvrdenie poprel, čo uvádza aj 
Čatloš. VHA, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4, b. č. Tiso na 
odpočinku.

8' SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 068. Denník DMK, 28.7.1939.
82 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 067. Denník DMK, 29.7.1939.
83 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 066. Denník DMK, 30.7.1939.
84 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 064-065. Denník DMK, 31.7.1939.
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N0, ale minister zahraničných vecí. Barckhausen sa rozhodol, že vyžiada osobne 
v Berlíne u OKW, respektíve od Zahraničného úradu, rozhodnutie o presnom zne
ní sporných článkov zmluvy.85

Barckhausen bol zaiste značne rozhnevaný náhlym zvratom udalostí, ktoré sa 
zdali byť už pevne dohodnuté. Slovenská strana nekonala podľa pravidiel bežných 
pri medzinárodných rokovaniach a poprela to, s čím už raz súhlasila. Na nemecké 
požiadavky najskôr povedala „áno", potom zmenila názor a vyslovila rázne „nie".86 
Barckhausen trval na svojom pôvodnom tvrdení. V tomto kontexte potom prob
lematicky vyznieva následné rokovanie v Topoľčiankach. Dňa 2. augusta odcesto
vali s Barckhausenom Hofmann, Tuka, Čatloš a mjr. Schneider za predsedom vlády 
Tisom do Topoľčianok, kde sa konala porada, na ktorej sa zúčastnil i Ďurčanský. 
O výsledku porady ohľadne veľkosti vojnového stavu pozemného vojska bol vyho
tovený protokol.87 Slovenská vláda sa rozhodla trvať na svojom doterajšom stano
visku, čiže na počte 150 000.0 jej nedôvere voči nemeckej vláde svedčí požiadavka, 
aby vojenská výzbroj potrebná pre slovenské vojsko bola uskladnená na strategicky 
bezpečnom mieste na území slovenského štátu, mimo ochrannej zóny a bola voľne 
k dispozícii slovenskej armáde.88

Barckhausen, Hofmann a Becker následne 4. augusta odcestovali do Berlína, kde 
sa zúčastnili porady na oddelení OKW/Ausl s Canarisom. Po dohode s OKW sa stano
vilo konečné znenie štatútu a vysvetlili sa ostatné, dovtedy nerozhodnuté otázky.89 
Dňa 7. augusta prebehli ďalšie rokovania už na Slovensku s Tukom, ktorých výsled
kom boli dve memorandá.90Tuka sľúbil, že ešte v ten istý deň prostredníctvom ku
riérov zabezpečí odoslanie dokumentovTisovi a Ďurčanskému do Vysokých Tatier.9’ 
Ukázalo sa však, že Ďurčanský a Tiso však zmluvu o štatúte ochrannej zóny v mno-

85 „Die Entscheidung uber die genaue Fassung der Artikel 2a, 3c und 4/Abs. 3 und den Wortlaut 
einer Vereinbarung zu Art. 3c, welche losgelôst vom Schutzzonenstatut besonders aufgestellt 
worden ist, werde ich bei nächster Anwesenheit in Berlin mit Legationsrat Dr. Hofmann beim 
OKW bezw. A.A. erbitten." SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906, 74. Barckhausenove 
vysvetlenia k protokolu zo slovensko-nemeckých zasadnutí 27., 28. a 31.7.1939.

86 Keďže poznáme len záznam DMK z jej denníka a nie samotný protokol, nedá sa jednoznačne 
rozhodnúť tento problém.

87 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 061. Denník DMK, 2.8.1939.
88 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,75-76. Protokol o výsledku slovensko-nemecké- 

ho zasadnutia v Topoľčiankach 2.8.1939.
89 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 059. Denník DMK, 4.8.1939.
90 SNA, f. Národný súd 1945 - 1947,Tnľud 6/46-9 - Jozef Tiso, mikrofilm II.A-891,11/48-12/48.
91 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 057. Denník DMK, 7.8.1939.
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hých bodoch zamietli.92 Dňa 9. augusta sa dohodli na zasadnutí na Ministerstve 
vnútra, ktorého sa zúčastnili Bernard, Barckhausen a Hofmann za nemeckú stranu 
aTuka s Čatlošom za slovenskú stranu, že 10. augusta sa bude konať nové zasadnu
tie DMK so slovenskou ministerskou radou, na ktoré príde do Bratislavy i Ďurčanský. 
Hofmann mal ešte v tento deň získať stanovisko Zahraničného úradu a Barckhau
sen mal zase informovať OKW.93 Na zasadnutí 10. augusta sa vo viacerých bodoch 
dohodli, ohľadne zvyšných bodov sa rozhodlo, že prostredníctvom rozhovoru ne
meckého vyslanectva so Zahraničným úradom sa podľa možnosti nájde nejaká zho
da.94 Becker a Hofmann boli kvôli tomu v Berlíne.95 Dňa 12. augusta priniesli hotovú 
zmluvu o štatúte ochrannej zóny. Prišiel tiež kuriér od OKW s 9 pokynmi o veľkosti 
vojnového stavu slovenského pozemného vojska a otázke zbraní.96 Hitler súhlasil 
s vojnovým stavom 125 000 mužov,97 čím slovenskej vláde „napomohol" k rozhod
nutiu. Zmluva o ochrannom pásme bola v tento deň napokon skutočne podpísaná, 
a to po troch mesiacoch slovensko-nemeckých rokovaní.

Zmluvu o štatúte ochranného pásma podpísali za nemeckú stranu nemecký 
vyslanec v Bratislave Hans Bernard98 a genpor. Franz Barckhausen a za slovenskú 
vládu predseda vlády Jozef Tiso. Je to jednoznačne politická dohoda, preto vôbec 
nepovažovali za potrebné, aby ju parafoval aj minister NO. Dohoda sa členila na 
štyri časti.99 Časť I - čl. 1 sa týkal ohraničenia ochranného pásma. Oznamovalo sa, že 
pásmo je zakreslené do mapy, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Časť II. upravovala právne 
pomery v ochrannej zóne. V dohode sa nehovorilo o „neobmedzených výsostných 
právach" Nemecka, i keďjednotlivé články nemeckej brannej moci zaručovali roz
siahle práva. Wehrmacht mal právo o. i. v ochrannom pásme používať dopravné

92 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-937, 5 625 612. Bernardov telegram Zahraničnému 
úradu z 9. 8.1939. Dokument je uverejnený v Akten zur deutschen auswärtigen Politik (1918 
- 1945), Šerie D (1937 - 1945). Band Vil. Die letzten Wochen vor Kriegsausbruch. 9. August bis 
3. September 1939. Baden-Baden 1956 (ADAP, D, zv. VII), dokument 3; SUŠKO, ref. 2, dokument 
333.

93 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 055. Denník DMK, 9.8.1939.
94 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 054. Denník DMK, 10.8.1939.
95 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 053. Denník DMK, 11.8.1939.
96 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 052. Denník DMK, 12.8.1939.
97 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-932,1 961 959. Keitelov prípis pre DMK z 12.8.1939. 

Dokument je uverejnený v ADAP, D, zv. VII, ref. 92, dokument 41; SUŠKO, ref. 2, dokument 334.
98 Hans Bernard (1892 - 1960), prvý nemecký vyslanec u slovenskej vlády od 30.6.1939 do 31.7. 

1940, kedy bol vystriedaný Manfredom von Killingerom.
99 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,79-85. Nemecké znenie zmluvy o štatúte ochran

nej zóny z 12.8.1939. Slovenský text je uverejnený v HUBENÁK, ref. 5, dokument 61.
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prostriedky a cesty, ktoré sa tu nachádzali. Taktiež tu mohol zriadiť vojenskú spra
vodajskú službu, ktorá mala vykonávať vojenskú špionáž, kontrašpionáž a bojovať 
proti sabotáži. O slovenských výsostných právach hovoril čl. 3. Slovenská strana 
dosiahla nie nezanedbateľný ústupok v podobe ustanovenia o obmedzení pohybu 
nemeckých vojakov v území mimo pásma. Časť III. upravovala otázku opevňovacích 
prác a časť IV. obsahovala záverečné ustanovenia. Nasledujúci deň sa ešte dohodli 
nemeckí zástupcovia na podobe dodatku k článku 3c zmluvy o štatúte schutzzóny. 
Upravoval otázku pobytu ozbrojených nemeckých útvarov v zóne, ako aj služob
ného vyslania príslušníkov slovenskej armády, ďalej určoval podmienky, za akých 
tu mohli byť vojaci, ktorí boli na dovolenke, ale napr. i používanie cvičiska Malacky. 
Kvôli podpisu predsedu vlády Tisa boli vyslaní legačný radca Dr. Hofmann a jeden 
zástupca slovenského MZV. VTrnave ku podpísaniu skutočne došlo.'00

Dňa 18. augusta schválil predseda slovenskej vlády Tiso - znovu nie Čatloš - od 
OKW požadovanú veľkosť vojnového stavu slovenského vojska (t. j. 125 000 mužov) 
a s tým súvisiacu otázku zodpovedajúcej vojenskej výzbroje.'0' Nadpočetná vojen
ská výzbroj mala slúžiť pre zásobovanie slovenskej armády. (Pôvodne ju chceli ne
mecké vojenské miesta zabrať pre Wehrmacht.) Československé zbrane sa už v bu
dúcnosti nemali vyrábať a slovenská armáda sa mala prezbrojiť nemeckými.'02

OTÁZKA VLASTNÍCTVA BCHL

Od mája 1939 bolo viacero rokovaní, ktoré sa týkali problematiky vojenského ma
teriálu a špeciálne bojových chemických látok (ďalej BCHL). Jednou z úloh, ktorou 
bola poverená DMK, bolo zariadiť demontáž a odvoz zariadení na výrobu BCHL zo 
Slovenska do ríše. Otázky BCHL prerokúvala subkomisia pre branné hospodárstvo. 
Zasadala v dňoch 10., 15., 18. a 24. mája 1939. Nemecká delegácia tvrdila, že zo 
strategických dôvodov je nežiadúce, aby sa na území Slovenska vyrábali a usklad
ňovali BCHL, a preto sa musia odsunúť do Nemecka. Slovenská delegácia naopak

100 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 051. Denník DMK, 13.8.1939.
,0'Otázku odškodnenia za vojenský materiál, ktorý skonfiškoval Wehrmacht už v marci a apríli 

1939, upravovala dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o štátnom dlhu 
a štátnom majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky z 13.4.1940. Podľa nej sa hodnota za
braného vojenského materiálu mala odčítať zo slovenského podielu na štátnom dlhu.

102 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,89-90. Protokol o výsledku slovensko-nemecké- 
ho zasadnutia 18.8.1939 s pripojením výsledku z 23.8.1939; mikrofilm II.C-905,1 046. Denník 
DMK, 18.8.1939.
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presadzovala stanovisko slovenskej vlády, že na území Slovenska môžu byť BCHL 
vyrábané i uskladnené.

Dňa 25. mája sa konala porada nemeckej delegácie so slovenskou vládou, na 
ktorej - podľa záznamu v denníku DMK - po„náročných" rokovaniach napokon slo
venská strana súhlasila s odvozom zariadení na výrobu BCHL.103 Na rokovaní bol aj 
Čatloš, avšak v nemeckom zázname nie je žiadna zmienka o tom, že by sa vyjadril 
k danej problematike. Naproti tomuTiso, Ďurčanský iTuka tu priam s húževnatosťou 
obhajovali právo Slovenského štátu vlastniť tento druh bojových prostriedkov.104 
Na druhý deň sa nepodarilo Barckhausenovi a Beckerovi presvedčiť slovenského 
ministra zahraničných vecí Ďurčanského, aby zmluvu podpísal. Ten síce nenamietal 
proti obsahu zmluvy, no bol ochotný ju podpísať až potom, keď sa vyjasní spôsob 
odškodnenia za zariadenia.105 Dňa 30. mája sa Barckhausen v Berlíne snažil svojich 
nadriadených presvedčiť o nutnosti riešiť otázku odškodnenia za zariadenia na vý
robu BCHL. Pripomínal, že Hitler nalieha, aby sa odvoz BCHL uskutočnil čo najskôr, 
čo však zatiaľ nebolo možné, lebo slovenská strana požadovala presné údaje ohľad
ne odškodného za ne (a taktiež za ostatný odvezený vojenský materiál a tiež za ten, 
ktorý sa ešte len mal odviezť - J.T. - E.N.).106 Dohoda o odbúraní a odvezení zaria
dení na výrobu a uskladnenie BCHL bola podpísaná až 18. augusta 1939. Slováci 
dosiahli, aby v nej bola uvedená presná výška odškodnenia, ktoré mala nemecká 
vláda za ne zaplatiť.107

ČINNOSŤ DMK KRÁTKO PRED NAPADNUTÍM POĽSKA

Podpísaním Schutzzonenvertragu sa hlavná úloha DMK v podstate úspešne vyko
nala. Už teda nezostával žiaden podstatný dôvod, prečo by mala dlhšie zostávať. 
Svoju úlohu splnila, členovia DMK pripravovali jej rozpustenie. Dňa 21. augusta do-

103 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 122. Denník DMK, 25.5.1939.
104 Pozri PA AA Berlin, f. R 42 870. Rittlerov úradný záznam zo slovensko-nemeckého rokovania 

25. 5. 1939. Dokument je uverejnený v SUŠKO, ref. 2, dokument 285; ĎURICA, M. S. (ed.); La 
Slovacchia e le sue relazioni politiche con la Germania (1938 - 1945) I. Padova 1964, dokument 
68.

105 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 121. Denník DMK, 26.5.1939.
106 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-937,5 626 050-054. Záznam z porád 30.5.1939.
107K rokovaniam o BCHL a ich výsledku pozri NIŽŇANSKÝ, E. -TULKISOVÁ, J.: Príprava a podpísa

nie slovensko-nemeckej dohody o bojových chemických látkach a ich výrobných zariadeniach. 
In: Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 3, s. 90-98.
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stala DMK pokyn, že má v Bratislave zatiaľ zostať.108 Berlín pravdepodobne nemal 
záujem na tom, aby sa tesne pred vypuknutím vojny menil už zabehaný systém, 
a preto odsunuli odchod komisie. Týmto DMK pomáhala riešiť Wehrmachtu i nacis
tickému Zahraničnému úradu inú agendu - teda problém útoku na Poľsko.

O úlohe slovenského štátu počas protipoľského ťaženia, o tom, aký postoj by 
sa mal voči nemu zachovať, sa rokovalo 17. augusta vo Viedni - u Skupiny armád 
5. V denníku DMK nie sú však žiadne podrobnosti.109 Prebrali sa tu smernice o po
stavení nemeckých jednotiek na Slovensku. Podľa nich malo byť Slovensko pova
žované za spriatelený štát, ktorý svoje územie poskytol na operácie nemeckej ar
mády dobrovoľne. Slovenská vláda mala mať výkonnú moc. Nótu so smernicami 
schválilo OKW so Zahraničným úradom 21. augusta 1939, slovenskej vláde mala 
byť odovzdaná až v deň útoku na Poľsko, ktorý bol naplánovaný na 26. august.110 
Barckhausen na tomto rokovaní poukázal na nutnosť prideliť aj slovenskej armáde 
nejakú úlohu v plánovanom ťažení.* * 111

Dňa 24. augusta, doobeda na porade s predstaviteľmi slovenskej vlády-Tisom, 
Štefanom Polyákom a Čatlošom - im genpor. Barckhausen s vyslancom Bernardom 
oznámili požiadavky nemeckej vlády. Tvrdiac, že hrozí poľský vpád na Slovensko, 
sa žiadalo podriadenie slovenskej armády nemeckému veleniu a poskytnutie le
tiska v Spišskej Novej Vsi nemeckej Luftwaffe.112 Tie boli slovenskou stranou „bez 
námietky" prijaté. V popoludňajších hodinách Barckhausen oznámil na porade so 
slovenskou ministerskou radou pohyb nemeckých útvarov a odovzdal nariadenie 
o opatreniach voči tlači, respektíve úradom. Okrem toho sa slovenskej vláde ozná
mil zákaz štartovania slovenských lietadiel a prerušenie telefónneho a telegrafného 
styku so zahraničím.113

Nemecký útok bol však preložený až na 1. september. Nacisti využili odklad na 
rozšírenie nástupného priestoru i mimo ochranného pásma. Z tohto dôvodu sa roz
hodlo, že spomínanú nótu z 21. augusta dostane slovenská vláda už 27. augusta. 
V tento deň Barckhausen najskôr odovzdal Čatlošovi rozkaz od veliteľa 14. armády

108 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 043. Dennfk DMK, 21.8.1939.
109 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 047. Denník DMK, 17.8.1939.
"°HRNKO, A.: Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie ľudácko-fašistického slovenského 

štátu do vojny s Poľskom. In: Zborník Múzea SNP, Banská Bystrica 1987, roč. 12, s. 51-52.
111ADAP, D, zv. VII, ref. 92, dokument 100; SUŠKO, ref. 2, dokument 336.
ll2Tamže, s. 52.
113 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 039. Denník DMK, 24.8.1939. Prerušenie tele

fónnych a telegrafných spojení so zahraničím bolo odvolané 26.8., s výnimkou poľského vysla
nectva. Tamže, 1 035-036. Denník DMK, 26.8.1939.
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Wilhelma Lista.Ten oznamoval, že preberá velenie nad slovenskou armádou, vytýčil 
jej úlohy, no mimo slovenského územia nemala byť nasadená. Potom Barckhausen 
slovenskej vláde spolu s nemeckým vyslancom odovzdal nótu a tiež vyhlášky pre 
obyvateľstvo a slovenské úrady (o príchode nemeckých vojsk na Slovensko, ako sa 
majú k Wehrmachtu správať), ktoré prijala."4 Slovenská vláda tým vlastne prizna
la svoj satelitizmus, pretože aj vyhlášky, ktoré predložila vlastnému obyvateľstvu 
s podpisom J. Tisa boli vopred pripravené v nacistickom Nemecku. V posledný au
gustový deň prerokoval genpor. Barckhausen s Tisom a Ďurčanským ďalší nástup 
nemeckých útvarov na Slovensko, jednotné podriadenie Hlinkovej gardy a Freiwilli- 
ge Schutzstaffel (polovojenské jednotky Deutsche Partei na Slovensku) nasadených 
pre ochranu železníc a ciest pod hlavné velenie gen. Čatloša. Hovorilo sa tiež o otáz
ke povolania slovenských robotníkov z Nemecka."5

Ako je známe, slovenské armáda sa 1. septembra zúčastnila útoku nacistické
ho Nemecka na Poľsko."6 V denníku DMK nie je venovaná pozornosť tomu vojen
skému ťaženiu. Po skončení poľského ťaženia odcestovali členovia DMK genpor. 
Barckhausen, plk. Kruger, mjr. Becker, kpt. Dr. Nagel, kpt. Masseck a kpt. Lorenz 
4. októbra mimoriadnym vlakom s členmi slovenskej vlády pod vedením Tisa do 
Popradu, aby sa na Tisovo pozvanie zúčastnili vojenskej prehliadky. V Bratislave, 
na početných medzistaniciach a v Poprade sa konali „veľké uvítania"."7 Na druhý 
deň, po absolvovaní prehliadky pri Poprade, sa udeľovali vyznamenania. Z členov 
DMK boli najprv vyznamenaní víťazným krížom 2. triedy Barckhausen a Kruger 
a víťazným krížom 3. triedy mjr. Becker a kpt. Dr. Nagel."8 Následne sa konal v ho
teli v Poprade banket slovenskej vlády, kde odzneli prejavy Čatloša a Barckhau- 
sena.

Už v čase vytvorenia DMK nemecké vojenské miesta počítali stým, že pošpinení 
svojich úloh ju nahradí vojenská misia, ktorá bude pomáhať pri výstavbe slovenskej 
armády. Na nemecko-slovenskom zasadnutí (u slovenskej vlády) 9. októbra 1939 
bola prijatá zmluva o vyslaní Nemeckej vojenskej misie (Deutsche Heeresmission 
- DHM) a Nemeckej leteckej misie (Deutsche Luftwaffenmission - DLM)."9 Za

”4SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 033-034. Denník DMK, 27.8.1939. 
nsSNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,1 028-029. Denník DMK, 31.8.1939.
1.6 K tejto problematike bližšie pozri napr. ВАКА, ref. 50, s. 71-131.
1.7 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,998. Denník DMK, 4.10.1939.
1.8 Pozri tiež Slovák, 7.10.1939, s. 3.
’"„Zwischen der deutschen Regierung und der slowakischen Regierung besteht Einverständnis 

daríiber, dass die Deutsche Heeresmission voraussichtlich aus einem Leiter und 4 Offizieren 
und die Deutsche Luftwaffenmission aus einem Leiter und 4 Offizieren bestehen wird." SNA,
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slovenskú stranu ju podpísal Jozef Tiso a za III. ríšu Hans Bernard a genpor. Franz 
Barckhausen.120

Dňa 4. novembra prišiel rozkaz od OKH kvôli vymenovaniu genpor. 
Barckhausena’21 od 11. novembra za zbrojného inšpektora úseku Oberost.122 
Barckhausen absolvoval 6. novembra rozlúčkovú návštevu u ministra zahraničných 
vecí a vnútra Ďurčanského, predsedu slovenskej vlády Tuku a u štátneho sekretá
ra Karmasina,123 7. novembra prebehli rozlúčkové návštevy u slovenského ministra 
financií Pružinského, ministra hospodárstva Medrického, ministra národnej obra
ny Čatloša, ministra dopravy Stana, u Deutsche Partei, Hlinkovej gardy, a tiež roz
lúčková audiencia u prezidenta Tisa.124 Na večer pozvali gen. Čatloš a „jeho páni" 
Barckhausena do hotela Carlton, z misie sa zúčastnili tiež mjr. Becker a kpt. Masseck. 
Barckhausen mal odcestovať 9. novembra cez Vratislav (Breslau) do Lodže (mesto 
tódž na území Poľska),125 aby sa ujal svojho nového poslania.

Niekoľkomesačná činnosť DMK na Slovensku v roku 1939 a jej úloha pri príprave 
spomenutých zmlúv je ukážkou toho, ako sa dokázala„prekrížiť" práca nacistického 
Zahraničného úradu s činnosťou zástupcov OKW. Keďže v tom období išlo najmä 
o riešenie problémov vojenskej proveniencie, hlavnými realizátormi vtedajšieho 
vťahovania vojnového slovenského štátu do zmluvného systému s nacistickým 
Nemeckom sa stali zástupcovia nemeckej brannej moci. Zahraničný úrad bol v tom
to prípade viac-menej len ich pomocníkom.

Dokumenty jasne dokazujú, že rokovania o Schutzzonenvertragu, o BCHL či 
o velkosti slovenskej armády boli jednoznačne politickej povahy. Čatloš sa ich síce 
zúčastňoval, ale primárne boli najdôležitejšie politické rozhodnutia Jozefa Tisa. Bez 
nich nemohlo byť nič prijaté, žiaden problém uzavretý či vôbec protokolárne ukon
čený. Inštrukcie k rokovaniam vydával aj Ďurčanský. Čatloš a MNO boli síce infor-

f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-906,101. Dodatkový protokol kzmluve o vyslaní Nemeckej 
vojenskej misie a Nemeckej leteckej misie z 9.10.1939.

120 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,991-992. Denník DMK, 9.10.1939.
121 „Nemecké vyslanectvo nótou z 30. 10. 1939 č. 344/1939 oznámilo MZV, že generálporučík 

Barckhausen, doterajší vedúci nemeckej vojenskej misie, bol dňom 31. 10. 1939 príslušnou 
vrchnosťou odvolaný a za jeho nástupcu bol vyhliadnutý generál poručík Otto. Predsedníctvo 
vlády 24.11.1939 - vláda na schôdzi 22.11.1939 prejavila súhlas s ustanovením generála po
ručíka Ottu za šéfa nemeckej vojenskej misie." SNA, f. MZV, škatuľa 78,20550/39.

122 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,965. Denník DMK, 4.11.1939.
123 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,963. Denník DMK, 6.11.1939.
124 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,962. Denník DMK, 7.11.1939.
125 SNA, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-905,962. Denník DMK, 7.11.1939.
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movaní, avšak aj dokumenty z MZV svedčia o fakte, že základné linie udávali poli
tici - teda nie vojaci. Určitú podobu by sme mohli čiastočne vidieť aj na nemeckej 
strane. Rokovania síce viedol genpor. Barckhausen, ale základné politické inštrukcie 
(dokonca o veľkosti slovenskej armády) dával Adolf Hitler. Tieto však následne po 
konzultáciách upresňoval Keitel.Týmto sa ukazuje aj dominantné postavenie armá
dy voči nacistickému Zahraničnému úradu. Je to nakoniec logické, pretože spomí
nané nemecko-slovenské dohody boli pre nacistické Nemecko dôležité z hľadiska 
prípravy vojny proti Poľsku.

Môžeme len na záver zopakovať, že pri rokovaniach nemeckej delegácie na 
Slovensku nebol ústrednou postavou na slovenskej strane minister NO, ale Tiso 
a jeho minister zahraničných vecí, ktorý v tej dobe ešte podliehali ilúzii o sloven
skej samostatnosti. Nemecké vyjednávanie mohli chápať ako svoju akceptáciu. 
Nepochopili (pravdepodobne ani dodatočne), že nemecká strana musela vtedy 
riešiť problém Slovenska ako nástupného priestoru pre vojnu proti Poľsku, preto 
dohody „musela" mať uzavreté aj za cenu ústupkov, resp. prijatia slovenských po
žiadaviek (napr. vo veci veľkosti slovenskej armády). V nemeckých záznamoch a zá
pisniciach zo zasadnutí DMK so slovenskou vládou vystupuje Čatloš len ako tichý 
účastník. Jeho postoj k nemeckým požiadavkám preto mnohokrát nie je jasne či
tateľný.



KAPITOLA IV.

GENERÁL ČATLOŠ AKO VELITEĽ 
SLOVENSKEJ POĽNEJ ARMÁDY 

VO VOJNE PROTI POĽSKU

Igor ВАКА

1 septembra nemecká armáda zaútočila na Poľsko, čím sa začala druhá svetová 
•vojna. Časť nemeckých vojenských síl pritom postupovala aj z územia vtedaj

šej Slovenskej republiky (SR). Je známe, že na nemeckej agresii sa priamo zúčastnila 
aj časť slovenskej armády. Slovenská republika sa tak stala vojnovým spojencom 
nacistického Nemecka. Čo sa týka jej samotnej účasti vo vojne, pôvodne sa mala 
slovenská armáda využiť len na ochranu hraníc, kde mala viazať čo najväčšie sily 
protivníka. Aké boli okolnosti participácie SR na nemeckej agresii a akú úlohu tu 
zohral minister národnej obrany gen. F. Čatloš ?

Je známe, že zahraničnopolitické postavenie Slovenského štátu vytvoreného 
14. marca (od prijatia ústavy 21. júla 1939 SR) bolo spočiatku labilné. Obavy na 
slovenskej strane vzbudzoval najmä postoj susedov - Maďarska a Poľska, ktoré na 
úkor Slovenska po Mníchove získali časť jeho územia. Pričom počas tzv. malej vojny 
v marci 1939 Maďarsko získalo (so súhlasom Nemecka) ďalšie pohraničné územie 
na východe Slovenska.1 O budúcnosti Slovenského štátu nemal spočiatku jasno ani

1 Bližšie pozri ВАКА, I.: Maďarská agresia na východné Slovensko v marci 1939. In: Viedenská 
arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie ko
nanej v Bratislave 10. novembra 2008; CSÉFALVAY, F.: Predohra a priebeh maďarsko-slovenské- 
ho ozbrojeného konfliktu v marci 1939. In: Vojenská história, roč. 8, 2004, č. 2, s. 39-58; DEAK, 
L.: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Madärska a Poľska v rokoch 1933 - 1939. Bratislava 
1991 ;Tenže: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty III. (3. november - 4. apríl 1939). 
Matica slovenská 2005.
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jeho„protektor" A. Hitler, a to napriek uzavretiu ochrannej zmluvy z 23. marca 1939. 
Postupne však zo strany Nemecka k Slovensku prevládla známa politika vizitky. 
Slovensko malo byť dôkazom, že v spojenectve s Nemeckom sa aj malý štát môže 
politicky sebarealizovať. Svoje postavenie v nemeckej sfére vplyvu si SR upevnila už 
v súvislosti s aktívnou účasťou na vojne proti Poľsku. Pre Nemcov bol dôležitý fakt, 
že územie Slovenska mohli využiť ako nástupný priestor pre svoju armádu. V tejto 
súvislosti hrala dôležitú úlohu ochranná zóna vytvorená na západnom Slovensku 
na základe ochrannej zmluvy.

S prípravou teritória na území zóny pre nástup nemeckých útvarov do vojny 
proti Poľsku nemecká strana začala už v júni 1939.2 Minister Čatloš samozrejme veľ
mi pozorne sledoval prípravy nemeckej armády v tomto priestore. Na základe spra
vodajských hlásení, ktoré mal k dispozícii mu muselo byť už s predstihom zrejmé, 
že nemecký Wehrmacht sa na severných hraniciach Slovenska pripravuje na vojnu. 
Potvrdzujú to aj jeho slová pred povojnovým Národným súdom (NS):„V letných me
siacoch podľa cestných prác nariadených a prevádzaných Nemcami a podľa stále 
meneného vojenského dislokačného a organizačného plánu som usudzoval, že 
Nemecko sa pripravuje na ozbrojený konflikt proti Poľsku. Nebol som si len na čis
tom na spôsobe a termíne."3 V dobovej tlači však Čatloš ešte koncom júla 1939 mož
nosť využitia Slovenska ako nástupného priestoru nemeckej armády odmietol.4

Samozrejme postoje vládnych politikov (a teda aj Čatloša) k otázke prípadnej 
účasti Slovenska vo vojne proti Poľsku boli rôzne. Čo to nám o postoji vládnych 
predstaviteľov, a teda aj F. Čatloša, hovoria nemecké dokumenty, podľa ktorých 
neboli ich postoje jednotné. Nemecký vyslanec H. Bernard Čatloša zaradil do skupi
ny okolo predsedu vlády Jozefa Tisa a hlavného veliteľa Hlinkovej gardy Alexandra 
Macha, ktorá bola presvedčená, že Slovensko nemôže bez politických konzekvencií 
zostať neutrálne. Druhá skupina, ktorá bola proti vojne, sa podľa neho opierala naj
mä o osobnosť slovenského vyslanca vo Vatikáne polonofila Karola Sidora. Skupina 
okolo ministra zahraničných vecí Ferdinanda Ďurčanského sa podľa neho chcela 
prikloniť k neutralite.5

2 ВАКА, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava 2006, s. 27-42.
3 Slovenský národný archív (SNA), f. Národný súd (NS), A 946, Tnľud 12/47, F. Čatloš, zápisnica 

z výpovede F. Čatloša z 11. a 12.1.1947.
4 Slovák, 25.7.1939, s. 2, Falošné správy o presunoch nemeckého vojska.
5 Národní archiv (NA) Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945,136-79-5, list H. Bernarda 

adresovaný AA; Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, Archívna zbierka 11, škatuľa 9, film 
č. 16,443 018-23, správa vyslanectva pre AA z 19.9.1939.
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Svoj postoj k možnosti neutrality vyjadrilo slovenské Ministerstvo zahraničných 
vecí (MZV) jasne v šifrovanej korešpondencii slovenskému vyslancovi vo Varšave 
Ladislavovi Szathmárymu. Na jeho urgencie z 1. augusta odpovedalo, že o prehlásení 
neutrality Slovenska sa teraz nemôže ani uvažovať. S touto odpoveďou sa plne stotož
nil tiež predseda vlády J.Tiso.6 7 Samotný minister zahraničných vecí sa však podľa iných 
zdrojov prikláňal k neutralite Slovenska. Presnejšie inštrukcie o vojne slovenský vysla
nec v Poľsku od MZV obdržal až 28. augusta. Bol informovaný, že v krátkom čase sa po
číta s vojnou. V tom prípade sa Slovensko malo domáhať korektúry hraníc podľa stavu 
z roku 1938, resp. z roku 1920. Pre vyslanectvo z toho vyplývala povinnosť„v každom 
prípade na všetky demarše a zákroky poľskému ministerstvu zahraničných vecí čím 
skôr odpovedať a všetko vhodným spôsobom omluvit’." Možno konštatovať, že slo
venská vláda a s najväčšou pravdepodobnosťou aj samotný minister Čatloš bola dob
re informovaná o nemeckých zámeroch. Nešlo o snahu konštruktívne riešiť spor o po
hraničie, tak ako sa to snažila dokázať propaganda. A to bez ohľadu na postoj Poliakov.

Postoj vyslanca Sidora k účasti na vojne proti Poľsku bol negatívny, podľa spo
mienok vtedajšieho poslanca Pavla Čarnogurského (nepriamo to naznačujú aj 

niektoré poľské pramene), v určitom období dokonca spolu s niektorými sloven
skými politikmi a vojakmi zvažovali spoločnú vojenskú akciu Slovákov s Poliakmi 
proti Nemecku. Podľa spomienok P. Čarnogurského niektorí predstavitelia armády 

na čele s plk. A. Malárom dokonca pripravili plán vystúpenia slovenskej armády po 
boku poľskej, v prípade jej vojnového konfliktu s Nemeckom. Podľa poľských do
kumentov sa Sidor v súvislosti so zapojením armády spoliehal aj na samotného 
ministra Čatloša/Ten mal podľa poľských informácii údajne odmietnuť vypracova

nie operačných plánov proti Poľsku. Toto tvrdenie však nezodpovedá skutočnosti. 
Čatloš už 15. marca 1939 nariadil mjr. gšt. Štefanovi Jurechovi (vtedajšiemu veliteľo

vi V. zboru v Trenčíne) vypracovať plán zabezpečenia hraníc proti Poľsku.8

6 SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí, škatuľa 208, zč. 9 768, inštrukcie pre Szathmáryho - bez 
dátumu. Podlá niektorých prameňov odpoveď Szathmáry dostal 12. 8. Pozri tiež SNA, f. NS,Tn 
ľud 6/46, IIA - 889, J.Tiso, zápisnica z výpovede L. Szathmáryho;Tiež LIPTÄK, ľ.: Madársko v slo
venskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu v Československu 
a v Madársku. Bratislava 1969, s. 196-197; NĚMEČEK, J.: Slovensko-polské vztahy v předvečer 
druhé světové války. In: Historický časopis, roč.45,1997, č. 3, s. 446.

7 Pozri memorandum Zbigniewa Jakubského z 23.11.1939 uverejnené v SEGEŠ, D. - BYSTRICKÝ, 
V.: Reflexia medzivojnového politického vývoja na Slovensku očami Varšavy. In: Historický ča
sopis, roč. 55,2007, č. 2, s. 347.

8 Bližšie pozri SEGEŠ, D.: Vojensko-politické aktivity Karola Sidora od 14. marca do 1. septembra 
1939 na pozadí slovensko-poľských vzťahov. In: Vojenská história, roč. 9,2005, č. 1, s. 3-22.
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O zasvätení Čatloša do tohto „sprisahania" sa zmieňuje vo svojich spomienkach 
aj P. Čarnogurský.5 * * * 9 Tieto skutočnosti však napriek tomu nie je možné hodnoverne 
potvrdiť, aj ked'Čatlošovo„koketovanie" so sprisahancami možno pripustiť. Na dru
hej strane v jeho rozsiahlych spomienkach o tom nenájdeme ani zmienku. Naopak 
voči Sidorovi v nich zaujíma pomerne kritický postoj, pravdepodobne za spôsob 
akým o ňom písal vo svojich denníkoch.10 Ani z nich sa o Čatlošovom postoji k Poľ
sku nič nedozvieme, aj keď ich vzťahy boli v tom čase veľmi korektné a došlo aj k via
cerým vzájomným stretnutiam súkromného charakteru.11 Na druhej strane možno 
konštatovať, že Čatloš si spočiatku nechával otvorené „zadné dvierka" vo vzťahu 
k Poľsku. Nasvedčuje to mu aj jeho rozhovor s poľským chargé d'affaires v Bratisla
ve Mieczystawom Chatupczyňským z 20. marca 1939. Slovenský minister národnej 
obrany sa poľskému diplomatovi sťažoval na to, že mu bol pridelený nemecký„be- 
ráter" a spoluprácu s Nemeckom vysvetľoval ako „smutnú nevyhnutnosť." Zároveň 
prejavil záujem nadviazať bližší kontakt s poľskou generalitou.12

Ak aj Čatloš spočiatku lavíroval, jeho postoj pravdepodobne výrazne ovplyvni
lo rokovanie slovenskej vlády s Nemeckou vojenskou komisiou zo 17. júla 1939. Tu 
sa slovenská vláda musela zaviazať, že preruší akékoľvek vzťahy s Poľskom, ktoré 
by odporovali nemeckému záujmu, tiež sľúbila zostrenie ochrany hraníc v snahe 
o zamedzenie prechodu osôb do čs. jednotky formujúcej sa v Poľsku, zamedzenie 
poľskej špionáže. V neposlednom rade sa mal tiež obmedziť vplyv Sidora, ktorý však 
bol medzičasom menovaný vyslancom vo Vatikáne. Od plnenia týchto požiadaviek 
mala byť závislá podpora SR zo strany Nemecka.13

Čo sa týka Čatlošovho verejného vystupovania pred vojnou treba upozorniť, že 
vládni predstavitelia sa verejným protipoľským prejavom vyhýbali. V posledných au
gustových dňoch sa Čatloš zúčastnil viacerých manifestácií, ktoré boli zorganizované 
v snahe deklarovať pred verejnosťou a tiež pred zahraničím, že Slovensko je krajina 
pokoja a politickej jednoty, a to aj napriek rastúcej vojnovej psychóze v okolitom

5 Tamže, s. 20; ČARNOGURSKÝ, P.: Wspomnienia (Przeložyt i przypisami opatrzyl Janusz Berg-
hauzen). BERGHAUZEN, J.: Ze wspomnieň o stosunkach polsko-slowackich w latach 1939
- 1944. In: Dzieje Najnowsze, 9,1977, č. 4.

10 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 (pozostalosť), škatuľa 4, „marec
1939", „a ešte poľské veci".

11 SIDOR, K.: Denníky 1930 - 1939. (ed. F. Vnuk), Bratislava 2010, s. 439; Pozri tiež SIDOR, K.:
Vatikánsky denník I. (Od 17. júna 1939 do 11. júla 1940). (ed. F. Vnuk), Bratislava 2011.

12 SEGEŠ, ref. 8, s. 12,Tenže: Posudok na rukopis kolektívnej monografie Ferdinand Čatloš - vojak 
a politik (1895-1972), s. 4.

13 SNA, f. Alexandrijský archív, IIC-906, P 1887 e., zápisnica zo zasadnutia.
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svete. Mala sa tým nepriamo demonštrovať pripravenosť SR brániť svoje hranice. 20. 
augusta 1939 sa Čatloš zúčastnil plaveckých vojenských slávností na kúpalisku v Pieš
ťanoch. Na podujatie prišiel aj hlavný veliteľ Hlinkovej gardy (HG) A. Mach v sprievode 
viacerých domácich a zahraničných novinárov, pred ktorými sa snažil dokázať nezmy
selnosť všetkých chýrov o politickej nestabilitě a vojnovej psychóze na Slovensku. 
Využil pritom svoje stretnutie s Čatlošom, aby vyvrátil fámy o ministrovom zatknutí, 
za to, že nechcel podpísať mobilizáciu, že ministrom sa stal on sám, pričom mal vyhlá
siť diktatúru a pod. Mach pritom okrem iného vyhlásil:„...Neviem si predstaviť, lepšie
ho a schopnejšieho muža, ktorý by mohol stáť na čele slovenskej armády, ako je práve 
minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš. Je mi nepríjemné, že tu je popri 
mne, takže nemôžem hovoriť o tom, prečo práve on stojí na čele slovenskej armády 
a stáť bude dotiaľ, kým my budeme mať zdravý rozum a kým on bude žiť...." Mach tiež 
verejne deklaroval jednotu HG a armády, napriek známym konfliktom, ktoré sa medzi 
príslušníkmi oboch zložiek v predchádzajúcom období odohrali. Zároveň upozornil 
na pripravenosť celého národa ísť do boja za slobodu všetkých Slovákov, čím nepria
mo podporil požiadavky pre navrátenie území odtrhnutých v prospech Maďarska 
a Poľska. Čatloš sa ako člen vlády a hlavný veliteľ armády držal bokom a s verejným 
politickým prehlásením nevystúpil.14

Čatloš sa pred vojnou zúčastnil tiež manifestácie na Myjave a v pútnickom meste 
Šaštín 27. augusta. Na Myjave slávnostne odhaľoval pamätnú tabuľu M. R. Štefánika, 
ktorého politický odkaz sa ľudácka propaganda od začiatku snažila využiť, napriek 
tomu, že išlo o stúpenca česko-slovenskej jednoty. Čatloš tu vyhlásil nevyhnutnosť 
„vnútorne i zahraničné zaistiť mladý slovenský štát". Nevyhol sa ani otázke spolu
práce s Nemeckom: „Spolupráca s nimi je pre náš štát najosožnejšia...Dejiny nám 
ukážu, že to bola najsprávnejšia cesta a všetci prívrženci Beneša dnes vidia, kde 
by nás bola zaviedla jeho slepá politika." Čatloš pritom neváhal otvorene zneužiť 
odkaz Štefánika, keď na margo spolupráce s Nemeckom vyhlásil, že „keby Štefánik 
dnes žil, iste by volil túto cestu, lebo takto prikazuje záujem národa..." K hroziacemu 
vojnovému konfliktu a s tým súvisiacimi vojenskými otázkami sa Čatloš nevyjadril.15 
Následne sa presunul do Šaštína, kde jeho prítomnosť tentokrát využil samotný 
predseda vlády J. Tiso. Chcel tým upokojiť obyvateľstvo znepokojené hrozbou blí
žiaceho sa vojnového konfliktu, na ktorý bolo Slovensko podľa neho pripravené. 
Vyrukoval pritom s obrannou teóriou, ako by sa vojna Slovenska vôbec netýkala 
a bolo jedno na koho strane stojí: „Svoju armádu má však Slovenský štát nie preto,

14 Slovák, 22.8.1939, s. 1, Proti lživej propagande.
15 Slovák, 29.8.1939, s. 2, Nie zo zrady, ale z veľkej lásky k národu vznikol Slovenský štát. 
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aby na niekoho útočila a chcela niekomu niečo brať, ale Slovenský štát potrebuje 
svoju armádu na to, aby si vrátil svoje a nedal si brať, čo je jeho...ak by na nás chcel 
niekto útočiť, nech šije istý, že slovenskú armádu nájde tam, kde bude chcieť útočil." 
Tiso tak nepriamo Poliakov staval do pozície agresora, napriek tomu, že tým v sku
točnosti bolo Nemecko a v konečnom dôsledku aj samotná SR ako jeho spojenec. 
Samotný Čatloš ani na tomto podujatí neprehovoril, početné obecenstvo mu však 
podľa dobovej tlače prevolávalo na slávu.16

Tu treba povedať, že napriek zdržanlivosti, aj pre vládu bola možnosť revízie 
severnej hranice velkým lákadlom. V konečnom dôsledku ju mohla na verejnosti 
prezentovať ako prvý krok k odčineniu krivdy spáchanej na slovenskom národe 
najmä zo strany Maďarska v podobe odtrhnutia južných území v dôsledku rozhod
nutia Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1939.17 Samotný Čatloš po vojne pred 
Národným súdom otvorene priznal manipulovanie s verejnou mienkou zo strany 
vlády pred útokom na Poľsko: „Celá slovenská vláda na rozkaz ríše začala sledovať 
dôslednú protipoľskú orientáciu. Verejné mienenie bolo spracovávané v tom zmys
le, že slovenský štát môže očakávať akciu zo strany Poľska." Pri ďalšom výsluchu po
vedal:,^ auguste 1939 začala politická kampaň proti Poľsku usmernená na spôsob 
nemeckej protipoľskej kampane, ktorú viedol hlavne Mach".18

Tu treba dodať, že štvavú protipoľskú kampaň už pred vojnou vláda prenechala 
radikálom okolo Hlinkovej gardy. Tí pritom požadovali znovupripojenie pohranič
ných území, ktoré Poľsko získalo v rokoch 1920,1924 a 1938. Argumenty o poľskom 
zábore pohraničných oblastí (s jasnou väčšinou obyvateľstva slovenskej národ
nosti), ktorý bol vo verejnosti vnímaný veľmi citlivo, boli vodou na mlyn pre rôzne 
radikálne vyhlásenia a útoky proti Poľsku a naopak ospravedlňovanie nemeckých 
agresívnych plánov. Najmä keď uvážime, že medzivojnové Poľsko hrubo porušo
valo práva národnostných menšín a v roku 1938 neváhalo využiť oslabenie ČSR po 
Mníchove k ultimatívnemu presadeniu územných požiadaviek. Tie sa dotýkali aj 
niektorých slovenských pohraničných obcí na Kysuciach, Orave a Spiši. Propaganda 
však celý problém zúžila na túto jednu otázku, a z jej pohľadu Slovensko chcelo len 
to, čo mu právom patrí a ostatné okolnosti sa ho netýkajú.

Je otázne, čo si slovenská vláda a predstavitelia armády na čele so samotným 
Čatlošom predstavovali pod vlastnou účasťou vo vojne. Ak berieme do úvahy ofi
ciálnu dohodu s Nemcami z 24. augusta, slovenská armáda mala byť využitá na

16 Slovák, 29.8.1939, s. 1, Nie zo zrady, ale z velkej lásky k národu vznikol Slovenský štát.
17 ВАКА, ref. 2, s. 55-62.
'8 SNA, f. NS, A - 946, Tn ľud 12/47, F. Čatloš, zápisnice z vypočúvania z 9.1., 11. a 12.1.1947.

65



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

ochranu hraníc pod nemeckým velením. Nemecká branná moc zatiaľ operovala len 
v priestore ochranného pásma a mala mať k dispozícii letisko v Spišskej Novej Vsi. 
Slováci za to mali mať garantovanú nedotknuteľnosť hranice s Maďarskom (ktoré sa 
nevzdávalo revizionistických požiadaviek), ako aj návrat území zabratých Poľskom 
v roku 1938. Po zrušení pôvodného dátumu útoku 26. augusta 1939 sa však nástup
ný priestor nemeckej armády rozšíril na celé územie Slovenska, s čím slovenská stra
na súhlasila 27. augusta a ospravedňovala ako opatrenie na ochranu hraníc. Tohto 
rokovania s nemeckým vyslancom H. Bernardom a šéfom Nemeckej vojenskej komi
sie na Slovensku genpor. Franzom Barckhausenom sa zúčastnil aj minister Čatloš.

Ten tri hodiny pred týmto rokovaním obdržal rozkazy k nasadeniu sloven
ských jednotiek, a to v liste, ktorý mu adresoval samotný veliteľ 14. armády gen- 
plk. Wilhelm List. Slovenská armáda mala byť zasadená na zabezpečenie vlastného 
územia pred akýmkoľvek poľským vpádom. Na slovenskej hranici, medzi Vysokými 
Tatrami a Maďarskom, mala viazať čo možno najväčšie poľské sily. V tomto priestore 
mali byť slovenské hranice úplne uzavreté a rozdelené na úseky (s podporou pod
statnej časti slovenského vojska). Slovenská armáda mala tiež prevziať ochranu 
železničnej a cestnej siete, využívanej na prepravu vojenských transportov. Neskôr 
k tomu pribudla tiež ochrana zásob pohonných hmôt, elektrickej siete, podnikov 
dôležitých pre vojenskú výrobu. Čatloš mal osobne riadiť slovenskú armádu z poľ
ného veliteľstva v Prešove, alebo iného miesta na východnom Slovensku. Pri mobi
lizácii sa mala slovenská armáda obmedziť na existujúce jednotky, ktoré mali prejsť 
na vojnové stavy. Spojenie medzi nemeckou armádou a MNO mal zabezpečovať šéf 
Nemeckej vojenskej komisie genpor. F. Barckhausen, medzi vel. 14. armády a slo
venským poľným veliteľstvom genmjr. Erwin Engelbrecht so svojim štábom. Podľa 
hlásenia genpor. Barckhausena prijal Čatloš toto poverenie bez výhrad, len navrhol, 
aby veliteľstvo poľnej armády mohlo byť v Spišskej Novej Vsi, čo odôvodnil výhoda
mi miestneho letiska.19 Podľa nemeckého vojenského atašé mjr. Heinricha Beckera 
gen. Čatloš už s takýmto rozkazom počítal. Tiež upozornil, že požadované nariade
nia už boli čiastočne prevedené.20 V súvislosti s mobilizáciou genpor. Barckhausen 
inštruoval Čatloša, aby využil tri divízie, ktorých základ tvorili tri Vyššie veliteľstvá 
v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove. Tie mali byť posilnené na vojnové stavy.21

15 SNA, f. Alexandrijský archív, IIC - 905, P 1887 b.
20 Archiwum Akt Nowych Varšava, f. Mikrofilmy aleksandryjskie, mf.T 77, R. 878, s. 626452, správa 

č. 2 z 28.8.1939.
2' Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA) Freiburg, Bestandssignatur (Bs.) RH/31/IV, Archivssignatur 

(As.) 2, s. 31-32, hlásenie genpor. Barckhausena pre OKW/Ausland z 27. 8. 1939; Tiež SNA, f. 
Alexandrijský archív, IIC - 905, P 1887 b.
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Všetky tieto opatrenia sa zdôvodňovali uplatňovaním ochrannej zmluvy medzi 
Nemeckom a Slovenským štátom z 23. marca 1939. Postoj SR determinovali tiež ší
riace sa chýry (živené zahraničnou tlačou) o delení Slovenska medzi Maďarsko a Ne
mecko, ako aj obava zo spojenectva medzi Maďarskom a Poľskom.22

V tejto súvislosti začalo velenie 14. armády, ktorej jednotky mali postupovať aj 
zo Slovenska, zvažovať aj možnosti použitia slovenskej armády pri útoku. V rozkaze 
veliteľstva skupiny armád Juh z 30. augusta sa konštatuje, že podľa možností majú 
byť pri útoku na Poľsko nasadené aj slovenské sily. Následný rozkaz vel. 14. armá
dy z toho istého dňa však v súvislosti so slovenskou armádou hovorí len o ochrane 
hraníc východne od 14. armády.23 Kto teda rozhodol ojej postupe do Poľska a akú 
úlohu pritom zohral minister gen. Čatloš? Podľa jeho povojnového svedectva sa 
o postupe slovenských jednotiek dozvedel až o 5 hod. ráno 1. septembra vyslovene 
ako posledný. Iniciovať ho mala nátlakovým spôsobom nemecká strana prostred
níctvom genmjr. E. Engelbrechta, ktorého štáb bol pridelený k veliteľstvu slovenskej 
poľnej armády. Čatloš o tom okamžite sprostredkovane informoval predsedu vlády 
Jozefa Tisu. Ten na to nezareagoval, čo Čatloš chápal ako súhlas.24 Tiso však jeho 
výpoveď pred súdom nepotvrdil, naopak, zodpovednosť preniesol na armádu.25

Čatlošovo tvrdenie však spochybňujú záznamy v denníku Slovenského armád
neho veliteľstva (krycí názov Bernolák), podľa ktorého už krátko pred jednou hodi
nou rannou 1. septembra vyšli rozkazy na uvedenie jednotiek do bojovej pohoto
vosti. Úplne mu však protirečia rádiogramy vel. Bernolák, z ktorých vyplýva, že už 
v noci z 31. augusta na 1. septembra inštruoval náčelník štábu veliteľstva Bernolák 
mjr. gšt. Emil Novotný veliteľov podriadených divízií, ako aj ich náčelníkov štábov, 
aby sa na rozkaz samotného gen. F. Čatloša do 3.45 resp. 4.00 hod. ráno dostavili 
na veliteľstvo poľnej armády do Spišskej Novej Vsi.26 So znením tohto rozkazu ko
rešponduje tiež výpoveď vtedajšieho veliteľa 1. divízie gen. II. tr. Antona Pulanicha, 
ktorý pred Národným súdom tvrdil, že„dňa 1. septembra 1939 okolo 12. hod. v noci 
(myslí sa z 31.8. na 1.9. - I.B.) ma zobudili s tým, že sa mám ihneď dostaviť k velia
cemu generálovi Čatlošovi." Pulanich sa následne podľa tejto výpovede zúčastnil

22 Bližšie pozri ВАКА, ref. 2, s. 41-46.
23 BA - MA Freiburg, Bs. RH/20/14, As. 5; Bs. RH/24/17, As. 4, armádny rozkaz hlavného veliteľstva 

14. armády.
24 SNA, f. NS, Tnľud 12/47, A-946, F. Čatloš, zápisnica z výpovede z 11. a 12.1.1947; Bližšie pozri 

ВАКА, ref. 2, s. 50.
25 SNA, f. NS, Tnľud 6/46, IIA - 887, J. Tiso; ВАКА, ref. 2, s. 50-51.
26 VFIA Bratislava, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 13,15; f. Ministerstvo ná

rodnej obrany (MNO) 1939- 1945, spisy dôverné 1940- 1942,1. časť, škatuľa 53, čj. 155 452.
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porady na veliteľstve poľnej armády, kde obdržal rozkazy na postup do Poľska od 
Čatloša a gen. Engelbrechta.27 Na otázku, kto inicioval postup slovenských jedno
tiek do Poľska, však uvedené dokumenty neodpovedajú.

Tu sa vynára otázka, či postup za hranice nemohlo slovenské velenie realizovať 
v rámci skorších inštrukcií o pútaní nepriateľských síl na hranici. S tými bol gen. F. 
Čatloš inštruovaný veliteľom 14. armády v spomínanom liste z 27. augusta. Túto te
óriu podporuje aj dobová správa, ktorú vypracoval mjr. B. Mládek. Podľa nej síce po
stup iniciovala nemecká strana, na druhej strane medzi úlohami, ktoré cez gen. En
gelbrechta konkretizovala, spomína len uzavretie a bezpečné ubránenie sloven
ských hraníc od Vysokých Tatier na východ. Pritom však konštatuje, že: „...ochranu 
hraníc a pútanie poľských síl riešili sme tak, že do Spiša tohto dňa sme pritiahli na 
front 1. divíziu gen. Pulanicha, aby sa pripravila na útok a na ostatnom fronte na 
východ sme nariadili aktívnu obranu."28

Informácie o nemeckom tlaku sa teda nedajú hodnoverne potvrdiť, nie je jasná 
ani miera vlastnej iniciatívy zo slovenskej strany pred vojnou. S určitosťou sa však dá 
vyvrátiť Čatlošovo tvrdenie, že o nasadení vlastných jednotiek na poľskom území sa 
dozvedel až ráno 1. septembra, vyslovene ako posledný. Na druhej strane veliteľ
stvo 14. armády nevylučovalo poľské útoky na územie Slovenska v prvej fáze vojny, 
aj keď prípravy nepriateľa boli defenzívne, zamerané na obranu krajiny. Možnosti 
poľského útoku však zvažovala aj slovenská strana. S určitými obavami sa slovenské 
MNO pozeralo tiež na postoj Maďarska, ako sa zachová a či sa nepridá na stranu 
Poľska.29

Do armády bolo do 20. septembra povolaných 116 755 záložníkov. Do operujú
cich jednotiek pritom bolo postupne začlenených 51 306 vojakov. Koncom augusta 
vzniklo Veliteľstvo poľnej armády v Spišskej Novej Vsi (od 2. septembra Slovenské 
armádne veliteľstvo) na čele so samotným ministrom Čatlošom, ktorému boli 
podriadené tri pešie divízie a neskôr aj Rýchla skupina. Na poľské územie už 1. sep
tembra prenikla 1. divízia (veliteľ gen. il. tr. Anton Pulanich) vo všeobecnom smere 
Spišská Belá - NowyTarg.

Prvý rozkaz na postup slovenských síl vydal Čatloš ústne už o 5.00. hod. Ten bol 
potvrdený všeobecným operačným rozkazom č. 1 o 8.00. hod.30 Následne Čatloš 
o 15.45. hod. vydal tiež všeobecný rozkaz, ktorý uverejnila aj dobová tlač. Tu sa

27 SNA, f. NS, Tnľud 6/46, II A - 887, J. Tiso, zápisnica z výpovede A. Pulanicha z 15.10.1946.
28 VHA Bratislava, f. 55,55-59-1, materiál pre expozé vlády.
29 Bližšie ВАКА, ref. 2, s. 53.
30 VHA Bratislava, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 13.
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v súlade s dobovou propagandou okrem iného píše:„Dôstojníci, rotmajstri, vojaci! 
Znovu nastala dejinná skúška slovenského národa, slovenského vojska. Naše záuj
my spojili nás s nemeckou armádou a postavili do nepriateľského pomeru s Poľ
skom. Nepriateľstvo sa započalo už dnes! Podľa toho, ako sa naše vojsko v boji za
chová, budú nás posudzovať teraz i v budúcnostĽ.Na našej odhodlanosti, disciplí
ne a rozvahe spočíva teda aj životná otázka nášho jestvovania ako štátu a národa.... 
Odhodlané Nemecko potrebuje odhodlaného spojenca. Spoločnú túžbu oslobodiť 
ujarmených bratov v Poľsku, splníme spoločným úsilím...Nariaďujem: mužne ísť do 
boja, odvážne a energicky plniť vôľu hlavy štátu, slovenskej vlády a celého národa, 
nevyhýbave poslúchať rozkazy moje a mojich predveliteľov, iniciatívne a statočne 
vydobyť slobodu neslobodných Slovákov!"31

Od 2. septembra 1. divízia postupovala smerom na Ochotnicu -Tymbark po 
Zalesie, kde 5. septembra vytvorila hĺbkovo členenú obranu. Väčší bojový stret 
s protivníkom možno konštatovať4. septembra (dovtedy dochádzalo len k menším 
prestrelkám). 3. divízia (veliteľplk. gšt. A. Malár) spočiatku viazala poľské sily na hra
niciach na východe Slovenska (najtvrdšie boje prebiehali pri Czeremche, Čertižnom, 
Duklianskom a Lupkovskom priesmyku).

Aby sa upevnila morálka mužstva, vydal gen. Čatloš 8. septembra dôverný roz
kaz, v ktorom apeloval na poslušnosť každého vojaka. Glorifikoval pritom nemecko- 
-slovenské spojenectvo, ktoré malo byť zárukou budúcnosti slovenského národa. 
Zdôraznil pritom otvorene, že SR v tom čase bola jediným nemeckým vojenským 
spojencom: „...Správny inštinkt a rozumné vývody nášho národa a jeho vedúcich 
činiteľov nás nielen zachránia, ale poistia i zveľadia našu budúcnosť...Sme dosiaľje- 
diným aktívnym spojencom víťazného a velkého nemeckého národa. Jeho pomo
cou sme už oslobodili slovenských bratov od Čadce, z Oravy a Spiša, ktorí úpeli pod 
poľským jarmom...Veľký a víťazný nemecký spojenec nás odmení národným darom 
i na iných poliach nášho slovenského bôľu.... Delba Slovenska už nenastane, ale 
nastane jeho spojovanie: Tomu slúžite, preto bojujete a pre dosaženie tohto musí
te i spoluvíťaziť s nemeckým vojskom a s ním i zvíťaziť!" V uvedenom Čatlošovom 
rozkaze sú obsiahnuté tiež inštrukcie pre postup pri trestaní zbabelosti, kde sa mali 
v zhode s vojenskými predpismi používať exemplárne tresty vrátane trestu smrti.32

31 Slovák, 3. 9., s. 6; Pozri tiež NIŽŇANSKÝ, E.: Slovenská účasť vo vojne proti Poľsku. Občan 
Slovenska v zajatí propagandy vtedajších vládnych predstaviteľov. Úvahy a dokumenty. In: 
Studia Historica Nitriensia, roč. VI, 1997, s. 189; VHA Bratislava, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový 
denník vel. Bernolák, s. 15.

32 VHA Bratislava, f. Bernolák, škatuľa 5, i.č. 36, dôverný rozkaz č. 1 z 8.9.1939.
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Tiež je tu nariadenie o správaní sa armády na dobitom území, (v zmysle exemplár
neho postupu proti „teroristom"): „V obsadenom čisto poľskom území správajte sa 
korektne! Nie slepo panovačneĽ.Nesmie sa však táto ohľaduplnosť zvrhnúť k neo
patrnosti a slabosti. Sú prípady, že do civilu oblečené osoby na poľskom území strie
ľajú do nášho vojska. S takýmito treba ihneď na mieste urobiť poriadok a považovať 
ich za zákerných záškodníkov a vrahov, ktorých nechránia žiadne medzinárodné 
úmluvy a práva."33 Velenie armády na čele s Čatlošom sa však exemplárne opatrenia 
neodvážilo realizovať a takéto osoby boli v skutočnosti odsunuté do zajateckého 
tábora, ktorý sa vytvoril v Oremovom laze pri Lešti.34

Od 10. septembra po ústupe poľských síl postupovala 3. divízia na všeobecnom 
operačnom smere Medzilaborce - Sánok (pri postupe prejavila aj vlastnú iniciatí
vu) a neskôr v rámci „očisťovania" poľského územia (s jednotkami vyčlenenými 
z Rýchlej skupiny) operovala až po čiaru Krosno - Sánok - Lesko. Nasadené bolo 
aj slovenské letectvo. Stíhacie lietadlá Avia B-534 doprevádzali nemecké bombar
déry (operujúce zo slovenských letísk) a chránili územie Slovenska pred poľským 
prieskumným letectvom. Kuriérnu službu a letecký prieskum vykonávali lietadlá 
Letov Š-328. Slovenské letectvo prišlo o dve stíhačky, jedno poľské lietadlo slo
venskí stíhači zostrelili nad územím Slovenska, vylúčiť nemožno ani ďalšie zostrely 
nepriateľských lietadiel.35 Údaje o stratách sa rôznia. Podľa oficiálnych údajov mala 
slovenská armáda 18 mŕtvych, 46 ranených a 11 nezvestných. Iné zdroje však hovo
ria až o 20-24 mŕtvych (vrátane nebojových úmrtí).36

33 Tamže.
34 Zhromažďovali sa sem poľskí zajatci, utečenci a neskôr aj utečenci najmä z armády, ktorí ustú

pili do Maďarska a neskôr sa snažili dostať domov. Neskôr bola časť týchto osôb umiestnená 
aj v Trnave. Slovenské orgány s nimi zaobchádzali viac-menej v zhode so ženevskými dohoda
mi, ktoré sa však nie vždy dodržiavali. Začiatkom roku 1940 bolo na Slovensku najmenej 1209 
zajatcov a utečencov. Vo februári 1940 bol tábor zrušený a väčšina utečencov a zajatcov bola 
odovzdaná Nemecku - bez toho, aby sa slovenská strana zaujímala o ich osud. Na druhej stra
ne slovenská strana vyvíjala velké úsilie, aby od Nemcov získala zajatcov slovenskej národnosti. 
Na Slovensku zostalo len niekolko desiatok osôb pochádzajúcich z územia zabratého ZSSR, 
ktoré sa tiež podieľalo na porážke a delení Poľska. Nakoniec v roku 1942 ich prevzala nemecká 
strana. PEJS, O.: Polští zajatci z války nemecko-polské na Slovensku. In: Vojenská história, roč. 3, 
1999, č. 1, s. 23-24.

35 Bližšie pozri ВАКА, ref. 2, s. 85-116; ŠUMICHRAST, R: Letecké jednotky a protilietadlové delostre
lectvo slovenskej armády v poľskej vojne (september 1939). In: Vojenská história, roč. 12,2008, 
č. 2, s. 113-149.

36 Podľa hlásenia veliteľstva Bernolák z 10. 9. 1939 mala poľná armáda už 20 mŕtvych. VHA 
Bratislava, f. MNO 1939-1945, spisy dôverné 1940-1942,1. časť, škatuľa 53, č. j. 155 452. Podľa
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V hodnotiacich správach o účasti slovenských jednotiek na ťažení nájdeme 
veľa pochvalných vyjadrení. Dokonca nemecký vyslanec musel už 11. septembra 
konštatovať, že predchádzajúce rozkazy o ukončení bojovej činnosti zo strany slo
venskej armády boli prijaté u viacerých vysokých dôstojníkov s nevôľou ako prejav 
znevažovania ich kvalít.37 Šéf Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku genpor. F. 
Barckhausen v tejto súvislosti predpokladal, že aj samotný Čatloš rozkaz prijal ako 
každý iný vojak, kedže ako veliteľ slovenských síl sa už nemohol podieľať na víťaz
nom postupe nemeckej armády. Vláde podľa neho znenie tohto rozkazu vyhovo
valo, kedže účasť Slovenska na vojne interpretovala ako obranu vlastnej krajiny.38 
K vydaniu rozkazu pritom došlo ešte predtým, ako jednotky 3. divízie z vlastnej ini
ciatívy zahájili postup do poľského pohraničia (10. septembra), kedže obránci v dô
sledku príchodu ďalších nemeckých jednotiek tento priestor vyprázdnili. Ich postup 
pritom odobril aj minister Čatloš, pravdepodobne bez konzultácií s Engelbrechtom. 
Výstižný je v tejto súvislosti rádiogram zachytávajúci rozhovor medzi veliteľom 3. 
divízie plk. gšt. Augustínom Malárom a náčelníkom štábu vel. Bernolák mjr. gšt. 
Emilom Novotným z 10. septembra. Malár okrem iného napísal: „...ako vieš včera 
vyrazili sme k postupu v celkovom smeru na Sanok...chceli sme dnes pokračovať 
na Sánok, kde by sme sa boli určite k večeru dostali, na rozkaz p. gen. Engelbrechta 
zostávame však na mieste." Novotný na to reagoval slovami:„...prosím vás zostaňte 
na mieste, celý váš víťazný postup sme s radosťou sledovali".39

V súvislosti s týmto prípadom sa vynára otázka, do akej miery velenie slovenskej 
armády na čele s gen. Čatlošom skutočne len formálne preberalo nemecké operač
né rozkazy cez pridelený štáb genmjr. Engelbrechta.Táto otázka sa zatiaľ nedá uspo
kojivo zodpovedať. V tejto súvislosti však opäť veľmi zaujímavé informácie ponúka 
korešpondencia náčelníka štábu vel. Bernolák mjr.gšt. Novotného so samotným 
ministrom, ktorý vykonával aj funkciu veliteľa poľnej armády. Z týchto dokumen
tov je zrejmé, že Čatloš v prvých septembrových dňoch nebol neustále prítomný 
na veliteľstve v Spišskej Novej Vsi. Pri tejto príležitosti ho zastupoval gen. Engel- 
brecht. Čatloš sa však pravidelne informoval o vývoji na fronte, pričom aj na diaľku

výskumu M. Lacka mala poľná armáda spolu s nebojovými úmrtiami 24 mŕtvych. Lacko, M.(ed.): 
Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády, Bratislava 
2007, s. 229-231.

37 NA Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, škatuľa 31, s. 479 785, správa vyslanca H. 
Bernarda na AA z 11.9.1939.

38 SNA, f. Alexandrijský archív, II C - 905, P 1887 b, hlásenie genpor. Barckhausena pre vel. 14. 
armády z 11.9.1939.

39 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1940-1942, škatuľa 53, č. j. 155 452.
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vydával vlastné rozkazy. V tejto súvislosti je zaujímavým svedectvom o Čatlošovom 
postavení záznam z jeho rozhovoru s mjr. Novotným z 2. septembra: „ak by veliteľ 
Rázusa (krycí názov 3. divízie) potreboval zálohu, nakolko by hrozila nepriateľská 
akcia, tak nech po uvážení predloží žiadosť a pán gen. Engelbrecht by rozhodnul či 
je treba vydať lebo nie, čo viete o úmysloch pána generála pre zajtrajšok???? Niečo 
sme už boli prejednali doobedu...kde sa dostal Jánošík (krycí názov pre 1. divíziu) 
na severe??? Som mu nariadil, aby miesto na Nový Tark šiel radšej k Ochotnici to 
jest na severovýchod. Čo viete o tom??? Čo viete o nemeckých horských brigádach 
v priestore Starej Ľubovni či útočili??? Ak nie tak by VS (veliteľské stanoviště - I.B.) 
včera vydané dispozície pre zjednanie tesného dotyku vystačili i pre zajtrajšok. Ináč 
by sme museli vydať rozkazy pre zahajovací boj..." Z tohto dokumentu vyplýva, 
že o zmene postupu 1. divízie, ktorá ako prvá prenikla na poľské územie, rozho
dol samotný Čatloš. Tiež zvažoval varianty ďalšej bojovej činnosti 3. divízie, (ktorá 
mala viazať nepriateľské sily na hraniciach). Na druhej strane v prvom prípade treba 
mať na mysli aj možnosť, že sa Čatloš svojho podriadeného len snažil presvedčiť 
o svojom postavení najvyššieho veliteľa. Z citovaného dokumentu totiž vyplýva, že 
zmenu všeobecného smeru postupu s Engelbrechtom už čiastočne prejednal. Na 
druhej strane v niektorých rozkazoch veliteľstva 14. armády nájdeme aj stručné in
štrukcie pre slovenskú armádu, bližšie konkretizované však pravdepodobne boli až 
na veliteľstve v Spišskej Novej Vsi.40

Počas vojny sa Čatloš zúčastnil viacerých verejných akcií, ktorých cieľom bolo 
heroizovanie slovenskej armády, ako osloboditeľky ujarmených Slovákov, ako aj 
diskriminovaných národností medzivojnového Poľska, vytváranie kultu hrdinstva 
a obety za vlasť. 3. septembra Čatloš navštívil obec Javorina, ktorú v roku 1938 spo
lu s ďalším pohraničným územím v dôsledku Mníchova získalo Poľsko. Slovenské 
obyvateľstvo tejto obce mu pritom pripravilo slávnostné privítanie, čo samozrejme 
veľmi vďačne využila dobová propaganda. Pri tejto príležitosti vyznamenal povýše
ním v armáde hlavných iniciátorov protipoľskej propagandy A. Macha (na stotníka) 
a šéfredaktora denníka Slovák K. Murgaša (na nadporučíka).41

Dobovej propagande Čatloš poslúžil aj na ďalšom podobnom podujatí, keď 13. 
septembra podnikol v sprievode Macha a Murgaša cestu po obsadenom území na 
severovýchode frontu, pričom sa zastavil v obciach s ukrajinským obyvateľstvom, 
ktoré vzhľadom na predchádzajúcu diskrimináciu zo strany poľského režimu slo
venských vojakov často vítalo ako osloboditeľov. Čo však slovenská armáda robi-

40 Tamže.
41 Slovák, 5.9.1939, s. 3, Lysá Poľana kúpe sa v slobode. 
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la na území, ktoré nepatrilo k spornému slovensko-poľskému pomedziu, už však 
nevysvetlila. A to napriek viacerým vyhláseniam slovenských politikov, že SR na 
nikoho útočiť nebude. Čatloš v tento deň navštívil tiež slovenských vojakov v Kar- 
likówe, ktorým poďakoval v mene slovenského národa„za zaistenie hraníc". Pritom 
vyznamenal 8 vojakov,„ktorí preukázali zvláštnu udatnosť", medzi nimi paradoxne 
aj neskoršieho partizána a Hrdinu Sovietskeho zväzu vtedy poručíka Jána Nálepku. 
Následne v rámci svojej cesty navštívil aj dobytý Sánok.42 Ďalšie vyznamenania 
a ocenenia Čatloš udeľoval aj 20. septembra v Spišskom Podhradí, v Poprade, 
v Spišskej Sobote, Kežmarku, pričom navštívil aj ranených vojakov a na druhý deň 
aj v Zakopanom, kde si prezrel defilé slovenského vojska. Po prehliadke navštívil so 
svojim sprievodom (v ktorom nechýbal Mach s Murgašom) Nowy Targ. V Jurgove 
následne kládol vence na hrob miestneho martýra zabitého v roku 1922.43 Čatloš 
medzitým stihol vystúpiť aj v slovenskom rozhlase, a to 16. septembra 1939 v Pre
šove. Ako príčinu účasti SR vo vojne tu pritom uviedol (v súlade s dobovou pro
pagandou) snahu o „zaistenie severných štátnych hraníc." V zhode s propagandis
tickou obrannou teóriou Poľsko označil za možného agresora, a preto „slovenské 
vojsko v spoločnej operácii zo susediacim nemeckým vojskom zahnalo protivníka 
od našich hraníc."44

23. septembra Čatloš navrhol Tisovi na vyznamenanie tiež mená nemeckých 
dôstojníkov (18 osôb), ktorí „vynikajúcim spôsobom zaslúžili sa o republiku, ojej 
zabezpečenie, o oslobodenie Javoriny, odtrhnutie častí Oravy a okolia Čadce." Na 
druhej strane pocty sa dostali aj jemu samotnému. Za účasť v poľskom ťažení bol 
vyznamenaný okrem iného nemeckým železným krížom. Vyvrcholením celej proti- 
poľskej kampane bola vojenská prehliadka pri Poprade 5. októbra, ktorej sa Čatloš 
zúčastnil spolu s predsedom vlády Tisom, ako aj ďalšími predstaviteľmi vlády.45

Nálada, ktorá panovala medzi vojskom však nie celkom zodpovedala obrazu 
bojovým duchom nadchnutého vojaka vytváraného propagandou. Toto tvrdenie 
možno dokumentovať na príklade nepokojov z 15. septembra 1939, ktoré vypukli 
medzi záložníkmi sústredenými v Kremnici. Príčiny nespokojnosti rukujúcich voja
kov však nespočívali ani tak v uvedomovaní si vlastnej účasti na vojenskej agresii, 
ako v problémoch sociálneho charakteru (zlé ubytovanie, nedostatočná strava, 
strach o doma zanechané rodiny, nedostatok dôstojníkov...) Kremnicu pritom 17.

42 Slovák, 16.9.1939, s. 3.
43 Slovák, 22.9.1939, s. 3, Slovenskí vojaci vyznamenávaní.
44 Slovák, 19.9.1939, s. 4, Slovenská armáda svoj prvý boj statočne bojovala
45 ВАКА, ref. 2, s. 116.
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septembra osobne navštívil samotný minister národnej obrany, nepokoje však už 
v tom čase boli zažehnané.46

S počínaním ministra Čatloša boli nemecké orgány spokojné. Jeho postoj počas 
vojny dokonca vyzdvihli aj agenti viedenského Sicherheitsdienstu. Podlá jednej zo 
správ (ktorú však treba brať s rezervou) sa niektorí slovenskí politici na čele s pod
predsedom HSĽS Jozefom Budayom dokonca snažili rozoštvať Čatloša s Karolom 
Murgašom, ktorí sú tu označení ako„Deutschenfreude". Na rokovaní predsedníctva 
HSĽS Budaj údajne zaútočil na samotného Čatloša, ktorého obvinil z tolerovania 
podradného postavenia slovenských vojakov vedľa nemeckých a rozhorčil sa aj nad 
tým, že slovenská armáda vpochodovala na poľské územie. Čatloš sa údajne obha
joval tým, že armáda sa len snažila brániť poľskej presile, teda v zhode s dobovou 
propagandou o poľskej agresii.47

Možno konštatovať, že využitiu slovenského územia ako nástupného priestoru 
nemeckej armády vláda zabrániť nemohla. Nemožno však povedať, že Slovensko 
nemalo manévrovací priestor v otázke nasadenia armády v Poľsku. Pritom sa nenašli 
dokumenty, v ktorých by nemecká strana túto otázku kládla ultimatívne. V hre však 
boli pohraničné územia na Kysuciach, Orave a Spiši, ktoré Poľsku pripadli v rokoch 
1920,1924,1938. SR ich nakoniec získala zmluvou z 21. novembra 1939. Dodnes sa 
v tejto súvislosti diskutuje o tom, či Slováci mohli dostať viac. Hitler sa touto mož
nosťou zaoberal, na nemeckej strane však boli osoby, ktoré ho od toho odhovárali.48 
Je však pravdepodobné, že slovenská strana aj tak nemala záujem o „neslovenské" 
územie. Postoje však pravdepodobne neboli jednotné. Pritom aj samotný minister 
Čatloš sa pravdepodobne skôr prikláňal k tomu, aby SR participovala na vojenskej 
koristi vo väčšom rozsahu. Nasvedčuje tomu záznam z rozhovoru medzi ním a už 
spomínaným mjr. Novotným: „dnes pán minister Tuka mi hovoril, ako by nechceli 
mať čisté poľské územie v našej správe. Budem však zdôrazňovať vojenský význam 
tohto priestoru a nutnosť, aby sme aspoň do vystriedania Nemcami to držali a o to 
sa aj starali".49

V neposlednom rade si SR účasťou vo vojne chcela zaviazať Nemecko ako jedi
ného garanta hraničných zmien v strednej Európe. To sa jej aj podarilo, vojna posil-

46 Tamže, s. 83.
47 SUŠKO, L. (ed.): Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 - 1945. Dokumente. 

Band I.Von Miinchen bis Salzburg 1938-1940. Dokumente und Essay. Buch 1. Bratislava 2008, 
dok. 365, hlásenie SD z 19.9.1939.

48 ВАКА, ref. 2, s. 164-165.
45 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1940 - 1942,1. časť, škatuľa 53, č. j. 155 452. 
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nila zahraničnopolitické postavenie Slovenska ako vzorového štátu v nemeckej sfé
re vplyvu. Účasť na tejto agresii však pre slovenskú vládu znamenala tiež prehĺbenie 
kolaborácie s Nemeckom a začiatok politiky, ktorá sa postupne ukázala ako bez
alternatívna. Jasným signálom bol už samotný fakt, že so SR už v septembri prerušili 
diplomatické styky západné veľmoci Velká Británia a Francúzsko. Túto skutočnosť 
nevyvážilo ani diplomatické uznanie SR zo strany ZSSR, ktorý sa 17. septembra (na 
základe nemecko-sovietskeho paktu o neútočení z 23. augusta 1939) tiež pripojil 
k protipoľskej agresii.

Samotný minister národnej obrany vystupoval od začiatku konfliktu aktívne 
v prospech nemeckých vojenských požiadaviek. V dochovaných nemeckých hláse
niach nenájdeme ani jednu zmienku o nátlaku, ktorý by voči jeho osobe nemecká 
strana musela vykonať. Naopak, spokojnosť s jeho činnosťou vyslovili okrem ofici
álnych nemeckých orgánov aj príslušníci nacistického Sicherheitsdienstu. Možno 
konštatovať, že pod jeho velením slovenská armáda aktívne participovala na nacis
tickej agresii, pričom pri analýze jej činnosti možno vysledovat' aj prejavy vlastné
ho aktivizmu. Po vojne bol Čatloš dobovou propagandou vykresľovaný ako hrdina, 
ktorý sa výraznou mierou pričinil o „prinavrátenie ujarmených bratov". Na vnútro
politickej scéne sa dočkal najmä podpory príslušníkov radikálneho krídla, naopak, 
niektorí konzervatívci mu vyčítali prílišnú pronemeckú angažovanosť.50

50 ВАКА, I.: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1940. Bratislava 2010, 
s. 168-173.
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OD AGRESIE PROTI POĽSKU 
POTZV. LICHARDUSOV PUČ

Pavol ŠIMU NIČ

Spoluúčasť na agresii proti Poľsku po boku nemeckej armády nakoniec priniesla 
ľudáckemu režimu určité diplomatické úspechy. 21. novembra 1939 slovenský 

vyslanec Matúš Černák a nemecký minister zahraničia Joachim von Ribbentrop 
podpísali v Berlíne zmluvu o pripojení území zabratých Poľskom v rokoch 1920 
a 1938 k Slovensku. 22. decembra 1939 Snem Slovenskej republiky prijal Ústavný 
zákon zo dňa 22. decembra 1939 o inkorporácii územia, ktoré po roku 1918 bolo 
pripojené k Poľsku a 26. januára 1940 vykonávací predpis k nemu.

Je pomerne problematické nielen vysledovat', ale aj zároveň analyzovať miesto 
a úlohu gen. I. triedy Ferdinanda Čatloša v prebiehajúcich rozhodujúcich procesoch 
predmetného obdobia.

Prinavrátenie spomínaných slovenských území nepochybne posilnilo nielen 
Tisovú, ale aj jeho autoritu. Upevnenie svojej osobnej pozície Čatloš potreboval 
i preto, lebo jeho viacerí dôstojnícki rivali boli doteraz u Nemcov viac na výslní.’

Nepochybne si však bol vedomý i rozporuplnosti účasti Slovenska na agresii 
proti Poľsku a všemožne hľadal ospravedlnenie svojho účinkovania v predmetných 
udalostiach. Po vojne si o tom poznamenal:„Aj účasť slovenského vojska v poľskom 
ťažení mi pripisujú za neodpustitelný hriech, lebo som mu stál v čele. Hoci sme boli 
brachiálne donútení bojovať, jednako sme nemohli ujarmených bratov z Oravy 
a Spiša ponechať na pospas osudu. Aj ZSSR si svojich súkmeňovcov z Ukrajiny a Bie
loruska brannou silou takto zachránil. U sovietskych vedúcich to nebola zrada na 
Slovanstve a u slovenských činiteľov áno? Kto to zatracoval, ten neznal slovenskú

’ ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt. Bratislava 1998, s. 42. 
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povinnosť a vlastných bratov obetoval slovanskej chimére. Aj tu som slúžil svojmu 
národu, ktorý mi bol prvoradou slovenskosťou!"2

Zaujímavé v tejto súvislosti je jedno z ocenení jeho zásluh z nemeckej strany. 
Minister letectva a hlavný veliteľ Luftwaffe, vtedajší poľný maršal Hermann Goring, 
ho čestným dekrétom č. 20360/39 z 19. októbra 1939 menoval pilotom a leteckým 
pozorovateľom.3

Všeobecne bol Čatloš v tom čase považovaný za prívrženca radikálneho krídla 
ľudáckeho politického tábora, na čele ktorého stál predseda vlády Vojtech Tuka.4 
Sám o tom v jednom zo svojich mnohých povojnových elaborátov napísal: „Rok 
1940 bol internou medzihrou, keď som ako jazýček na váhach rozhodoval sloven
ským vojskom vec výlučne národnú. Tuka nemeckou pomocou chcel zvrhnúť Tisu 
z prestolu hlavy štátu...Tuka mi predtým vypomáhal proti Tisovi vo vojenských in- 
taknostiach proti klerikálnemu zasahovaniu a tak rátal, že sa ho zastanem... No, pre 
slovenský národ Tukovo panstvo by bolo znamenalo nacistickú nákazu nedozier- 
nych následkov. Preto som aj tu v záujme národa pridal sa kTisovi i ním zachraňoval 
pred Hitlerom, čo sa mohlo".5 O tom však bližšie v inej časti tejto publikácie.

Politická pozícia F. Čatloša bola v tomto období, i neskorších obdobiach pozna
čená základnými predispozíciami, ktoré limitovali nielen vnímanie jeho osoby jed
notlivými súčasťami politickej scény, rodiacim sa odbojom, ale hlavne predstaviteľ
mi nemeckého spojenca. Bol evanjelik a bývalý čs. legionár v Rusku, čo, ak odhliad
neme od odborných predpokladov, nebola práve tá správna politická kvalifikácia na 
zastávanie kľúčového postu ministra národnej obrany v ľudáckom režime. Z tohto 
podhubia rástla i jeho opozícia priamo v armáde, reprezentovaná hlavne neskorším 
generálom II. triedy Štefanom Jurechom. To všetko pod bdelým dohľadom rôznych 
nemeckých expozitúr a spravodajských orgánov, snažiacich sa z každej situácie vy
dolovať nejaký prospech pre nemeckú politiku a jej vojnové úsilie.

Inú, i keď medzinárodne i vnútropolitický determinovanú otázku predstavuje 
jeho vojensko-odborná činnosť ako ministra obrany a hlavného veliteľa sloven
skej armády. Po poľskom ťažení, v druhom expozé pred branným výborom Snemu 
okrem iného povedal: "Terajšia armáda vyšla z revolučného obdobia a práve pre-

2 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. gen. Ferdinand Čatloš 1914- 1971 (pozostalosť), 
škatuľa 4, Čatloš, F.: Priateľstvo v nepriateľstve, s. 1.

3 VFiA Bratislava, f. gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), nezaradené.
4 Bližšie pozri ВАКА, I.: Pozadie neprijatej demisie ministra národnej obrany gen. I. tr. Ferdinanda 

Čatloša v januári 1941. In: Vojenská história, roč. 13,2009, č. 3, s. 4-5.
5 VFIA Bratislava, f. gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa4, Čatloš, F.: Priateľstvo 

v nepriateľstve, s. 1.
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to nesmieme ešte používať pri meraní jej vnútornej hodnoty príliš prísne meradlá. 
Blížime sa ale postupne k už tej dobe, kde aj naša armáda bude musieť vydržať aj to 
najprísnejšie meridlo a čestne obstáť aj proti nepriateľským kritikám našich nepraj
níkov".6 A tých kritík, ku ktorým sa musel vyjadriť bolo nemálo a týkali sa hlavne ne
dostatkov v mobilizácii, v zásobovaní, doprave, nástupe záložníkov, nielen vojakov, 
ale hlavne záložných dôstojníkov, nízkej motorizácie armády, zastaraných spôsobov 
velenia a operačného umenia a pod.

Ako odozva na zistené nedostatky i na stupňujúci sa tlak Nemeckej vojenskej 
komisie, (neskôr nahradenej Nemeckou vojenskou misiou) prispôsobovať sloven
skú armádu nemeckému vzoru, sa na jeseň roku 1939 po ukončení poľského ťa
ženia uskutočnila reorganizácia slovenskej armády. V jej rámci boli sformované tri 
divízie s veliteľstvami v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove. Každá mala mať 3 pe
šie pluky a 1 delostrelecký pluk. Formovali sa i armádne útvary, ako letecký pluk, 
protilietadlové delostrelectvo, pluk útočnej vozby (vznikol v januári, resp. februá
ri 1940), armádne hypomobilné a motorizované delostrelectvo a ústredné sklady 
rôzneho druhu, zároveň i špecializované kurzy a školy jednotlivých služieb a zbraní. 
Súčasťou tohto procesu bola i reorganizácia MNO s cieľom odbremeniť ministra tak, 
aby musel prichádzať do úradného styku s čo najmenším počtom podriadených 
osôb. Hlavným vojenským veliteľom zostal tak ako dovtedy F. Čatloš ako minister 
národnej obrany, jeho zástupcom sa stal generál II. triedy Alexander Čunderlík.7

V spomínanom expozé sa F. Čatloš vyjadril aj k niektorým otázkam, ktoré plá
noval riešiť do konca roku 1939: „Čas využijem k reorganizácii a ukázneniu armády 
za pomoci nemeckej vojenskej misie, ktorá po tieto dni pod vedením gen. leite- 
nanta Otta a nemeckej leteckej misie pod vedením plukovníka Krugera prišli do 
Bratislavy."8 Osobne sa však musel do istej miery vyrovnať s veľkou neznámou, ktorú 
pre neho predstavovala osoba gen. Otta.

S predošlým šéfom Nemeckej vojenskej komisie a krátkodobo i šéfom Nemeckej 
vojenskej misie genpor. Franzom Barckhausenom si vybudoval korektný vzťah. 
Nasvedčuje tomu aj ich osobná korešpondencia. V písomnom pozdrave z 3. decem
bra 1939 Barckhausen okrem iného napísal:„vďačne spomínam na oné krásne dni, 
i keď ťažké na hodiny strávené v služobných i priateľských rozhovoroch... Prosím, 
aby ste láskavé tlmočil príležitostne moje srdečné pozdravy Vašim trom divizio-

6 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-59-1, Materiál pre expozé ministra obrany, s. 24.
7 Bližšie pozri CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 - 1945, Bratislava 

2008, s. 25-27.
8 VFIA Bratislava, f. 55, sig. 55-59-1, Materiál pre expozé ministra obrany, s. 18-19.
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nárom, Vášmu inšpektorovi, pánom Peknikovi, Schneidrovi, Novotnému a iným... 
Uisťujem Vás o svojej trvajúcej úcte... v kamarátskej zaviazanosti Váš veľmi oddaný 
Barckhausen."9

Na tento zdvorilostný pozdrav odpovedal F. Čatloš 12. decembra 1939 v rovna
kom duchu.10

V každom prípade si bol F. Čatloš vedomý, že všetky rozhodujúce otázky sa riešia 
v Berlíne a je potrebné tam mať svojho človeka, ktorý bude zberať a dodávať dôle
žité informácie priamo jemu a zároveň v prípade potreby intervenovať u najvyšších 
vojenských a politických miest. Našiel ho v pplk. deľ Benediktovi Dúbravcovi, ktorý 
bol 15. augusta 1939 vymenovaný za prvého vojenského atašé v Berlíne. Čiže muža, 
ktorý síce nemal spravodajské skúsenosti, ale v ktorého kvalifikačnej listine v po- 
ložke„upotrebiteľnosť" akceptoval Čatloš 25. októbra 1939 takéto hodnotenie:„Pre 
vyjednávanie s civilným úradmi pre jeho známosti v civ. kruhoch".”

Jezaujímavé, že korešpondencia prebiehala formou osobných listov B.Dúbravca, 
s pomerne otvorenými hodnoteniami pomerov Nemecku, bez akéhokoľvek šifrova
nia alebo konšpirácie. To svedčí skôr o kuriérnej doprave, alebo využívaní diploma
tickej pošty.

V jednom z prvých listov zo 14. novembra 1939 B. Dúbravechlásil:„Celková nála
da voči Slovákom je dobrá a veľmi srdečná. Podľa môjho pozorovania regulátorom 
srdečných vzťahov je a ešte dlho bude naša armáda a preto sa nedajte degradovať 
na popelku" a ďalej sa pýtal, čo je nového a ako sa uvádza nový generál (gen. Otto 
- P. Š.).12

F. Čatloš sa pochopiteľne snažil predstaviť seba i armádu v čo najlepšom svetle 
a vyberal taký program, ktorý by na nemeckých predstaviteľov zapôsobil. Patrila 
k tomu aj účasť na slávnostnom otvorení Vojenskej akadémie v Banskej Bystrici 
15. novembra 1939 a následná návšteva práporu slovenských Nemcov v Levoči za 
účasti generála Otta a vodcu Deutsche Partei na Slovensku F Karmasina. F. Čatloš 
k tomu konštatoval, že „táto jednotka vo výcviku veľmi pekne pokračuje" a pripo
menul, že„prítomnosť nemeckej vojenskej a leteckej misie kladie na nás a hlavne

9 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany (MNO) 1939 -1945, fondové oddelenie Kabinet 
ministra 1939 - 1944, škatuľa 1.

'° Tamže.
11 Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv (VÚA-VHA) Praha, zbierka kvalifikačných 

a kmeňových listov, Kvalifikačná listina Dúbravec, Benedikt.
12 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 

4, Berlín, 14.9.39, list F. Čatlošovi podpísaný,, tvoj Beňo".
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na mňa, ako ministra národnej obrany zvláštne reprezentačné výdavky, pre ktoré 
dosiaľ v štátnom rozpočte úhrada nebola, ktorú však musíme do budúceho roz
počtu dať."13

V každom prípade bol vzťah medzi nemeckými misiami a gen. Čatlošom dlho
dobo neuspokojivý. I keď podľa nemecko-slovenskej zmluvy z 9. októbra nemali 
mať misie žiadne veliace právomoci, voči MNO mali mať poradnú funkciu a mohli 
byť kedykoľvek zasvätené do jeho nariadení.14 Ale už takéto vymedzenie v súbehu 
s doterajšími praktickými skúsenosťami dávalo F. Čatlošovi dôvod na obavy s prí
lišného nemeckého zasahovania do kompetencií MNO. Ani do výstavby armády 
striktne podľa nemeckého vzoru sa mu veľmi nechcelo.

Viac, či menej nápadne to vyjadril v prejave pri otvorení Vysokej vojennej školy 
v Bratislave 15. februára 1940: „Ďalej máme tu už vítanú pomoc nemeckej vojen
skej a leteckej misie na Slovensku. Všetko toto nás už uspôsobuje, aby sme čo majú 
Nemci dobrého a osožného, prevzali od nich. Budeme sa na tomto poli snažiť naše 
pomery i naďalej z pochopiteľných príčin prispôsobovať pomerom v nemeckej 
armáde. Táto ...činnosť nesmie ísť, pravda, na úkor stability jednotnosti náhľadov 
nášho dôstojníckeho sboru...Nesmieme sa teda prenáhliť, a naše školy, kurzy, veli
teľské cvičenia, taktické cesty atď. znásilniť pri tvorbe jednotnej doktríny, prípadne 
vniesť do nej časové rušivé momenty".15

I tento Čatlošov počiatočný dištanc od prílišných nemeckých snažení mal v na
sledujúcom období prejsť výraznými korekciami, podobne ako deklarované úvahy 
o apolitičnosti armády. Svedčia o tom i tieto výroky pred branným výborom Snemu, 
keď sa v spomínanom expozé vyjadril, že„musím sa dotknúť aj otázky členstva prí
slušníkov brannej moci v politickej strane alebo jej polokombatantných formácií. 
Požiadavok svetonázorovej jednotnoliatosti je neodvratným požiadavkom našej 
doby pre všetky zložky národného žitia a bytia. Ale vzdor tomu nebolo by vhodné 
pripustiť, aby sa branná moc ako nositelka a nástroj národnej bezpečnosti a cti, sta
la sa súčasne aj nositelkou politickej vôle...Budeme sa pečlive starať o to, aby hlavne 
dôstojníci brannej moci predstavovali dovŕšenie svetonázorové bez toho, aby sa 
ináč miešali do prirodzenej ideovej hry, tvorivých politických síl."16

13 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-59 -1, Materiál pre expozé ministra obrany, s. 19.
'4 ВАКА, I.: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu nemeckých vojen

ských orgánov. In: Vojenská história, roč. 12,2008, č.3, s. 48-49.
,s VHA Bratislava, f. Vysoká vojenná škola (VVŠ), škatuľa 7, Generál Ferdinand Čatloš, minister ná

rodnej obrany, reč prednesená na slávnostnom otvorení Vysokej vojennej školy 15.2.1940.
16 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-59-1, Materiál pre expozé ministra obrany, s. 23.
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Sám sa však od konca roku 1939 výrazne zamiešal „do prirodzenej ideovej hry, 
tvorivých politických síl", čo bdelé nemecké expozitúry nemohli nezaznamenať. 
„V celej výstavbe vojska spolupôsobia politické veci, ktoré podľa nemeckého chápa
nia nie sú únosné. Musia sa tu však predbežne zohľadňovať", hlásil 9. januára 1940 
do Berlína vojenský atašé mjr. Heinrich Becker. Je zaujímavé, že toto hlásenie podľa 
poradia nasleduje po predošlom hlásení z toho istého dňa o návšteve Tukovho dô
verníka, budúceho dezertéra a maďarského špióna mjr. Sznackého, ktorý Beckerovi 
údajne hovoril:,, Priateľstvo voči Nemecku... silne pokleslo. Pripadá mu, že židia opäť 
získali prevahu a zo slov. strany sa proti tomu nič nerobí. Veľmi toho ľutuje, pretože 
za týchto okolností veľmi trpia aj slušní Slováci. Vyjadril obavu, že bez ostrejšieho 
zásahu zo strany ríše je sotva možné čakať zmenu."17

Čatloš, v rozpore s myšlienkami apolitičnosti deklaroval podporu radikálom 
v rámci prehlbujúcej sa politickej krízy predchádzajúcej salzburgským rokovaniam. 
Tá bola dôsledkom prehlbujúcich sa rozporov vnútri ľudáckeho tábora medzi radi
álnym pronacistickým krídlom A. Macha a V. Tuku a umierneným na čele s J. Tisom. 
Prijatie demisie A. Macha z funkcie hlavného veliteľa HG z 21. mája 1940 oslabilo 
„radikálov". V tejto kritickej dobe im Čatloš viacerými spôsobmi vyjadril svoju pod
poru (bližšie pozri nasledujúcu kapitolu).

Pri formulovaní priorít činnosti ministerstva po poľskom ťažení sa Čatloš vyjad
ril, že„môže sa ministerstvo viac venovať aj otázkam celonárodným a otázkam celo
štátnej pospolitosti, nakoľko sú tieto spiate s úlohami, ktoré sveruje nová doba a jej 
nový duch brannej moci... na tomto poli čakajú MNO veľké ale jednako vznešené 
problémy v prvom rade na poli normotvornom, aby sme mohli dostať pod strechu 
aj nový branný zákon, ktorý má trvale vyriešiť pomer brannej moci k národnému 
celku".18

Bližšie to osvetlil brannému výboru Snemu v jednom v mnohých vystúpení 
tohto obdobia v osobitnej stati k brannému zákonu:„Vo forme pridržiavame sa bý
valého branného zákona, ale v podstate náš branný zákon uberá sa novými ces- 
tamĽ.posledný vzťahuje sa nielen na kategóriu vojenskou službou povinných, ale 
obsahuje aj zložku pracovnú t. j. jediným zákonom upravujeme vec vojska i vec 
pracovných útvarov. Budujeme brannú sústavu na všeobecnej brannej a pracovnej

17 Výpisky z National Archives of the United States, Alexandrijský archív, T 77, roll 878, 5626202, 
5626203 209, Hlásenia nemeckého vojenského atašé mjr. Heinricha Beckera na gen. štáb po
zemného vojska-skupina atašé č.10/40.Taj. BA a 11/40 Taj. BA z 9.1.1940 (materiál poskytnutý 
autorovi PhDr. Antonom Hrnkom, CSc.).

18 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-59-1, Materiál pre expozé ministra obrany, s. 22.

81



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

povinnosti, ktorej sa podrobí každý zdravý občan republiky, aby sme predovšetkým 
v konaní povinnosti vypestovali hromadný cit národnej spolupatričnosti spojený 
s citom zodpovednosti a obetavosti".19

Branný zákon č. 20/1940 SI. z. z 18. januára 1940 v § 2, ods. 2 tak definoval, že 
branná moc pozostáva,,a) z vojenských útvarov, ustanovizní a organizácií, b) z pra
covných útvarov, ustanovizní a organizácií," pri čom obe zložky sú vojensky orga
nizované, pod vojenským velením a podliehajú vojenskej disciplinárnej a súdnej 
právomoci. Podľa § 6 tohto zákona sa branná moc doplňovala: a.) odvodom b.) 
dobrovoľným vstupom. Odvodovú povinnosť upravoval § 8, kde sa v odseku 1.) 
hovorilo: „Odvodová povinnosť sa začína 1. januára roku, v ktorom občan dovŕši 
svoj 20. roka končí sa 31. decembrom roku, v ktorom občan dovŕši 21. rok." Zákon 
ďalej delil odvedencov, narodených v jednom roku na I. a II. odvodovú triedu, pri
čom sa ročne mali povolávať obe, ak MNO neurčí inak. Obsahoval poistky proti 
vyhýbaniu sa odvodovej povinnosti, spočívajúce v jej mimoriadnom predĺžení do 
31. januára v roku dosiahnutia 50. roku veku až po policajné predvedenie pred 
odvodovú komisiu. Zároveň určoval rozčlenenie odvodov na hlavné a dostatoč
né. Hlavné sa mali konať vždy od I. marca do 31. mája, dodatočné podľa potreby. 
Predsedom odvodovej komisie bol okresný náčelník alebo jeho zástupca, zloženie 
komisie, spôsob rokovania a hradenie nákladov určovali osobitné predpisy. Podľa 
§ 9, ods. 4 zákona sa proti rozhodnutiu odvodovej komisie nebolo možné odvolať, 
podobne ani proti rozhodnutiu preskúšacej komisie, ktorej činnosť upravoval § 10 
predmetného zákona.20

V každom prípade nový branný zákon bol jedným zo základných predpokla
dov pre reorganizáciu slovenskej armády. Že to bude viac podľa nemeckého vzoru, 
to už modifikoval hlavne sústavný tlak Nemeckej vojenskej misie. Na druhej stra
ne nezanedbateľná bola aj zvýšená prístupnosť gen. I. tr. Čatloša týmto snahám. 
Bola podmienená hlavne hlbokými dojmami z vyspelosti nemeckej armády a jej 
„neporaziteľnosti", získanými zo študijnej cesty na čele skupiny 70-tich slovenských 
dôstojníkov v Nemecku a na obsadených územiach Belgicka a Francúzska.„Ohúriť" 
slovenského ministra a dôstojníkov slovenskej armády, urobiť ich prístupnejšími 
nemeckým snahám, to bol takmer očividný cieľ veľkoryso organizovanej a realizo-

15 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4, Expozé ministra národnej obrany. Stať o brannom zákone, s. 1.

20 Slovenský zákonník, čiastka 5, vydaná 31.1.1940, roč. 1940, Branný zákon Slovenskej republiky 
zo dňa 18.1.1940, s. 21-23.
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vanej cesty, vhodne naplánovanej na august a september 1940, čiže v predvečer 
reorganizácie slovenskej armády.21

Na základe rozkazu MNO z 15. septembra 1940 sa s účinnosťou od 1. októbra 
1940 uskutočnila základná reorganizácia slovenskej armády. V jej rámci bolo okrem 
iného zrušené veliteľstvo 2. divízie v Banskej Bystrici. Zrušené bolo aj HVV a útočná 
vozba (tankové vojsko - P. Š.) sa stala samostatným druhom zbraní.22

Miesto pôvodných 3 sa vytvorili 2 divízie s SV v Trenčíne a Prešove. Na báze zru
šenej 2. divízie sa vytvorilo v Banskej Bystrici Veliteľstvo pozemného vojska (VPV). 
Pôvodne v Bratislave (neskôr v Trenčíne - P. Š.) sa sformovalo Veliteľstvo vzdušných 
zbraní (WZ). Postupne sa dotvárala Vojenská správa (VS), Pracovný zbor MNO (ne
skôr Psb NO) ako samostatná zložka, zborové a armádne jednotky pri jednotlivých 
druhoch zbraní.

V závere reorganizácie, k 25. decembru 1940 mala slovenská armáda 1309 dôs
tojníkov, 1221 rotmajstrov, 2 dost, zástupcov, 477 ďalejslúžiacich, 738 poddôstoj
níkov z povolania, 13 609 mužov prezenčnej služby I. ročníka, 12 836, II. ročníka, 
v pracovnej vojenskej službe slúžilo 50 osôb v I. ročníku, v II. ročníku 1885 mužov, 
v pracovnej povinnosti Cigánov a Židov 405 osôb I. ročníka a 563 osôb II. ročníka. 
Z nich 945 osôb bolo odoslaných na práce k súkromníkom.

Neoddeliteľnou súčasťou života armády bol rozvoj vojenskej výchovy, ale hlav
ne vzdelávania, ako predpokladu ďalšej výstavby a zvyšovania kvality dôstojnícke
ho zboru. Cieľom bola nielen výchova vojenských odborníkov, ale aj, ako sa vyjad-

21 Bližšie pozri ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Správy o študijnej ceste slovenských dôstojníkov po Nemecku 
a okupovaných krajinách v auguste a septembri 1940. In: Vojenská história, roč. 13, 2009, č. 4, 
s. 100-125.

22 Rozkaz v či. XII. nanovo a podstatne širšie ako branný zákon definoval vojenské pojmy, hlavne 
zásadný pojem brannú moc. Spomínaný rozkaz však v časti A, čl. XII. uvádzal, že branná moc sa 
skladá z: 1. armády, 2. žandárstva, finančnej stráže, polície a pod. 3. HG, FS a pod. Na vysvetle
nie tohto širšieho vymedzenia bolo uvedené: „Veliteľom brannej moci je prezident republiky. 
Kedže výraz branná moc dostáva širší význam ako doteraz, lebo zahrňuje v sebe všetky zložky 
našej vojenskej a brachiálnej moci, netreba rozlišovať medzi najvyšším, hlavným a iným veli
teľom brannej moci. Podľa tohto významu môže len prezident republiky byť veliteľom celej 
brannej moci."
V časti B.) Armáda - Ministerstvo národnej obrany rozkaz ďalej upresňoval: „Doterajší hlavný 
vojenský veliteľ bude armádnym veliteľom. Slovo armáda ie konkrétnejší pojem ako vojsko. 
Medzi vojenským a vojskovým pojmom rozoznávame tiež významný rozdiel. Vojensjcý zname
ná všeobecnosť vojskový je konkrétnym označením (plukov a samostatných oddielov)". VHA 
Bratislava, f. WŠ, škatuľa 3, tiež VÚA-VHA Praha, f. Sbírka - Slovenská armáda 1939 - 1945, ška
tuľa 122.
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ril F. Čatloš, vynaloženie maximálneho úsilia „aby dôstojník svojou prácou, svojim 
vzdelaním, spoločenským taktom, ale i tvrdou neústupnosťou sa priblížil k typu ne
meckého dôstojníka.Takého dôstojníka, ktorý majúc na pamäti slovenské špeciálne 
záujmy a potreby bol súcim pilierom, nie nenávideným, ale všade vítaným členom 
našej spoločnosti. Takýto dôstojník vychová i podriadených, rotmajstrov, poddô
stojníkov a mužstvo v duchu, ktorý našu slovenskú reputáciu udrží a povznesie."23 
Súčasťou týchto procesov bolo vybudovanie a činnosť vlastného systému vojen
ského školstva, čo objektívne bolo i prostriedkom na udržanie si vyššej miery samo
statnosti a nezávislosti od nemeckých vplyvov.

V tomto systéme na najvyššom stupni stála Vysoká vojenná škola v Bratislave 
so sídlom v Dunajskej kasárni na Šafárikovom námestí, ktorá bola zriadená vý
nosom ministra národnej obrany s účinnosťou od 15. februára 1940. Výučba na 
VVŠ mala byť trojročná. Škola mala dva študijné smery (oddelenia) - generálne
ho štábu a intendantstva. Podľa oficiálnej publikácie „Armáda v obrane a v práci", 
v prvom oddelení„sa poslucháči štúdiom a aplikáciou zásad vojenskej vedy vycho
vávajú a školia, aby mohli zastávať všetky úlohy dôstojníkov generálneho štábu". 
V druhom oddelení sa „štúdiom a aplikáciou vojenských vied, právnických, náro
dohospodárskych a technických vychovávajú a školia, aby mohli zastávať všetky 
úlohy intendantstva".

Vyššou strednou školou bola Vojenská akadémia (VAK) v Bratislave. Tu sa vycho
vával dorast dôstojníkov pechoty, delostrelectva, letectva, jazdectva, protilietad
lového delostrelectva, pionierskeho (ženijného - P. Š.) a spojovacieho vojska. VAK 
slávnostne otvoril gen. F. Čatloš 15. novembra 1939 v Banskej Bystrici. Táto škola 
mala byť pôvodne dvojročná, ale pre citeľný nedostatok dôstojníkov bolo už v au
guste 1940 vyradených 118 vojenských akademikov.

Typickou strednou školou bola Vojenská reálka v Martine. Mala štyri vyššie triedy 
a bola postavená na úroveň iných stredných škôl s maturitou. Svoju činnosť začala 
zo 120 poslucháčmi a jej úlohou bolo vychovávať poslucháčov, resp. uchádzačov 
pre VAK a Vojenský vysokoškolský internát.

Ďalšími vojenskými strednými školami boli školy na prípravu nižších dôstojní
kov zbraní a správy v zálohe. Jediná spoločná škola bola pre pechotu a delostrelec
tvo a zriaďovala sa vo VAK Bratislava.

Do štruktúry armádneho školstva v rokoch 1939 - 1940 patrili aj nižšie vojenské 
školy. Vo vojskových jednotkách sa pravidelne zriaďovali aj osobitné školy pre hod-

23 VFIA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4, Expozé ministra národnej obrany v brannom výbore snemu, s. 7.

84



Kapitola V.

nostníkov (slobodník, desiatnik - P. Š.). Škola sa obvykle zriaďovala v prvom polroku 
prezenčnej služby, keď už výcvik pokročil a trvala spravidla 5 mesiacov.

Celý systém výcviku a výchovy vo vojenských školách bol doplnený o rozličné 
vojenské kurzy. Patrili k nim veliteľské kurzy pre vyšších veliteľov, kurzy pre veliteľov 
vojskových jednotiek, kurzy pre veliteľov oddielov a stotín, rôzne odborné kurzy 
pre dôstojníkov zbraní a správy z povolania a v zálohe, kurzy pre rotmajstrov, kurzy 
pre poddôstojníkov z povolania pre mužstvo. Tieto kurzy sa podľa potreby zriaďo
vali pri vlastných jednotkách. Okrem nich boli dôstojníci, rotmajstri a poddôstojníci 
z povolania vysielaní do Nemecka, kde sa v rôznych kurzoch oboznamovali s ne
meckým výcvikom.

Mnohé dobové dokumenty nasvedčovali tomu, že velenie slovenskej armády, 
osobitne F. Čatloš, si uvedomovali medzery vo výcviku i vo vzdelávaní. V„Pokynoch 
pre výcvik v roku 1940/41" z 30. novembra 1940 sa okrem iného hovorilo: 
„Najprednejšou úlohou vojskových veliteľov plukov a samostatných oddielov je 
výchova a výcvik dôstojníckeho zboru. Osobitnému školeniu dôstojníckeho zboru 
venujte týždenne určitý čas..."

O význame, ktorý bývalá Slovenská republika prikladala vojenskému školstvu, 
svedčila i štvorročná existencia strešného orgánu - Inšpektorátu armádnych škôl 
v rokoch 1940 - 1943. Inšpektorát bol zriadený 16. októbra 1940 a od toho dňa až 
do odchodu na post vojenského atašé v Nemecku zastával funkciu inšpektora ar
mádnych škôl plk. gšt. Augustín Malár.24

Na záver možno konštatovať, že v priebehu rokov 1939 - 1940 sa položil základ 
funkčného systému slovenského vojenského školstva. A to na rôznych úrovniach, 
od vysokých a stredných škôl až po poddôstojnícke školy a rôzne špecializované 
kurzy. To všetko v podstate vlastnými silami, s maximálne možnou podporou štát
neho rozpočtu a najvyšších politických miest, osobitne ministra národnej obrany 
gen. I. tr. F. Čatloša.

Napriek týmto skutočnostiam sa nepodarilo dosiahnuť kvalitatívnu úroveň vo
jenského školstva predmníchovskej ČSR. Na druhej strane však slovenské vojenské 
školstvo i v neskorších obdobiach dokázalo odolať bezduchému preberaniu ne
meckých vplyvov, i keď sa o to snažila nielen Nemecká vojenská misia a početný 
zbor poradcov priamo v jednotkách, útvaroch a štáboch, ale aj na rôznych stážach 
na nemeckých vojenských školách, ako aj na zázemných a hlavne neskôr fronto
vých veliteľstvách.

24 Bližšie pozri ŠIMUNIČ, P.: Vojenské školstvo na Slovensku v rokoch 1939 - 1944. In: Vojenské 
obzory, roč. 3,1996, s. 82-95.
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V rokoch 1939- 1940 sa F. Čatloš osobne angažoval i o navrátenie muzeálnych 
zbierok a pozostalosti po gen. M. R. Štefánikovi z Protektorátu na Slovensko. A to na 
základe podnetov Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, menovite jej pred
sedu Jozefa Škultétyho, ktorý ho oslovil listom už 16. marca 1939, ďalej 24. marca 
1939, vrátane osobnej návštevy správcu (pravdepodobne Jána Geryka - P. Š).25

Minister Čatloš prisľúbil pomoc v tejto veci a zaangažoval do riešenia v prvom 
rade vojenského atašé v Berlíne pplk. B. Dúbravca, ktorý mu listom z 13. apríla 1940 
oznámil, že ohľadne „pamiatok po gen. Štefánikovi bola včera napísaná verbálna 
nóta. Požiadal som tiež vyslanca Černáka, aby na príslušných miestach informoval 
rozhodujúcich činiteľov o význame Štefánika pre nás Slovákov."26

Toto úsilie bolo nakoniec na jeseň 1940 korunované úspechom, ktorý J. Škultéty 
ocenil slovami:„Ďakujeme Vám, pán minister, za Vaše vzácne úsilie, aby sa pamiatky 
po našom hrdinovi dostali do Slovenského národného múzea. Sme radi, že sú tu, 
že budeme môcť stvoriť z nich druhé posvätné miesto, do ktorého putovať bude 
slovenský národ, aby uctil pamiatku bohatiera nášho."27

Ferdinand Čatloš sa zaslúžil i o položenie základov vojenského múzea. Svoj zá
mer formuloval slovami:„V prízemných miestnostiach Štefánikovho domu zriadi sa 
vojenské múzeum, kde budú umiestnené vojenské pamiatky ako i vojenské zástavy 
tých plukov, ktoré boli na Slovensku dislokované z bývalej ČSR, rôzne ceny, získa
né pri plukovných, divíznych a armádnych pretekoch, obrazy, diplomy a podobne." 
A ďalej pokračoval: „Niektoré predmety sú veľmi zaujímavé a majú hlavne ideálnu 
cenu. O niektoré predmety prejavujú záujem i mestá Protektorátu, naproti tomu 
máme my Slováci záujem o iné predmety, ktoré sú dosiaľ v Protektoráte. Sú to pa
miatky na prvého slovenského generála Dr. M. R. Štefánika, a na listinný materiál 
týkajúci sa bojov na Slovensku v rokoch 1918-1919. MNO statočne chce i na tejto 
stránke plniť svoje povinnosti a zistiť čo je jeho a čo jemu patrí."28

Nakoniec však MNO za osobnej účasti ministra Čatloša odovzdalo celkovo 10 
strieborných predmetov z kategórii cien získaných pri rôznych pretekoch Slovenskej

25 VFIA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939- 1944, škatuľa 4, 
list predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine Jozefa Škultétyho F. Čatlošovi z 27.6. 
1940.

26 VFIA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4.

27 VFIA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939- 1944, škatuľa 4, 
list predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine Jozefa Škultétyho F. Čatlošovi z 1.10. 
1940.

28 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-59-1, Materiál pre expozé ministra obrany, s. 17-18.
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národnej banke na štátny zlatý poklad. Vrátane dvoch strieborných mís, ktoré v ro
ku 1936 venoval pešiemu pluku 41 a delostreleckému pluku 101 vtedajší prezident 
ČSR E. Beneš.29

Boli to všetko v danom historickom kontexte pozitívne, možno povedať i mien- 
kotvorné kroky, objektívne prispievajúce k obrazu činorodého, režimu oddaného 
národne orientovaného ministra a politika. Aby tento obraz nebol ničím narušený, 
musel Čatloš minimálne udržiavať istý odstup od svojich evanjelických „súvercov" 
i niektorých legionárskych„spolubratov".

Po vojne, v jednom zo svojich mnohých elaborátov sa o svojom vzťahu ku svo
jej konfesii vyjadril okrem iného takto:„Z dlhej chvíle uvažujem o svojich bývalých 
luteránskych protivníkoch v politike. Pokladali ma totiž za zradcu preto, že som 
dôsledne stál na línii prirodzeného vývinu slovenského národa...Moji politickí pro
tivníci z vedenia slovenskej ev. a.v. cirkvi svojimi skutkami dokázali, že vzdávajú sa 
práva, vyplývajúceho z príslušnosti k slovenskému národu. Pre nesváry konfesionál
ne s katolíkmi presekli vývojovú dráhu svojho národa a ustálili sa na polceste, kde 
dominuje česká vôľa Slovákom nie vždy a v každých okolnostiach vyhovuje. Ja som 
sa držal začatého smeru a tempa, hoc i cez vnútorné rozopre, ale nevyhýbavo a dô
sledne. Nie ja, ale oni ma pomenovali odpadlíkom!!?...Borili slovenský štát a vojnová 
fortúna ich postavila na nohy...tým, že stáli na strane víťazov oproti nám, ktorí sme 
vraj napomáhali zločinectvu nášho mecenáša (Nemecka - P. Š.)...Národ a štát som 
nezradil! Odpadol som iba od slepých prisluhovačov štátu, ktorí nepoznali skrutku 
časových postulátov a tak vlastne stali sa hrobármi slovenskej štátnosti."30

Mimoriadne sledovanou otázkou v období 1939 - 1941 boli zo štátno-bezpeč- 
nostného hľadiska prechody bývalých čs. dôstojníkov do zahraničia s cieľom dostať 
sa k formujúcemu sa čs. zahraničnému vojsku vo Francúzsku. Práve snaha zadovážiť 
cestovné pasy - juhoslovanské víza niektorým už predtým zadržaným čs. dôstojní
kom z Protektorátu, pozorne sledovaná konfidentmi Ústredne štátnej bezpečnosti, 
viedla nakoniec k zadržaniu a odhaleniu rozsiahlej ilegálnej činnosti Jozefa Dřímala, 
bývalého čs. legionára. Za jeho prepustenie sa pokúsil u gen. Čatloša intervenovať 
bratislavský ev. a.v. biskup Š. Osuský, ktorý sa listom z 3. februára 1941 obrátil na 
ministra Čatloša so slovami:„V mene utrápenej Štefánikovskej rodiny dovoľujem si 
obrátiť sa na Vás s tou zdvorilou prosbou, aby Ste boli láskavý svojim vplyvom po-

29 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
1, List SNB na MNO - správny odbor z 30.11.1939 č. 3723HI.Ú./VI.

30 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Čatloš 1914- 1971 (pozostalosť), škatuľa 4, prírastkové č. 370, 
Čatloš, F.: Stúpli v cene, s. 1.

87



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

môcť Jozefovi Drímalovi, aby sa mohol dostať na slobodu. Ja celú záležitosť bližšie 
nepoznám, ale ak je potreba pomoci a je to možné, srdečne Vás o to prosím."31

Nepochybne bolo v liste skryté očakávanie priaznivého postoja od vysoko
postaveného evanjelika, ale v danom čase už oneskorené. F. Čatloš odpovedal 11. 
februára 1941 s tým, že asi pred pol mesiacom sa na neho obrátila i manželka J. 
Dřímala a ďalej pokračoval:„Keďsom sa o veci informoval, zistil som, že bol už daný 
k dispozícii úradom do Protektorátu, nakolko posudky a pokyny prešli už boli zastu
piteľskými úradmi Juhoslávie i úradom slov. predsedníctva vlády. Na veci nemohol 
som nič meniť, lebo menovaný bol už vtedy v Protektoráte."32 V tomto prípade nešlo 
o neochotu gen. Čatloša sa vo veci angažovať, pretože J. Dřímal bol skutočne 19. 
januára 1941 v Hodoníne odovzdaný gestapu.

Čo sa týka legionárskej predispozície gen. Čatloša, otázka legionárov v sloven
skej armáde bola zo strany Nemeckej vojenskej misie viackrát pertraktovaná. Obavy 
vyvolávali hlavne silné väzby bývalých legionárov na bývalú čs. armádu, nakolko 
v nej tvorili vysoko preferovanú stavovskú skupinu. Nakoniec sa ustálil názor riešiť 
túto otázku počas vojny pokojne, pri čom zavážil i sľub samotného gen. Čatloša, 
že v roku 1942 penzionuje bývalého legionára plk. pech Jána Imra, ktorý bol podľa 
nemeckého názoru „nepoučitelný". Väčšina ostatných legionárov, vrátane Čatloša 
bola hodnotená ako lojálni.33

Pravdou však je, že otázka legionárov nezaujímala len Nemcov, ale z rovna
kých dôvodov aj špičky ľudáckeho režimu, obzvlášť radikálov. Svedčia o tom aj 
v závere roka 1939 spracované zoznamy legionárov. A to osobitne Slovákov, kde 
na prvom mieste figuruje pochopiteľne F. Čatloš, Neslovákov a v ich rámci osobit
ne Čechov, ktoré sa zachovali v spisoch vojenského oddelenia Kancelárie prezi
denta republiky.34

Z hľadiska personálneho a hlavne národnostného zloženia dôstojníckeho zboru 
slovenskej armády bola na prelome rokov 1939- 1940 jednou z najpertraktovanej- 
ších, najsledovanejších, ale aj najcitlivejších otázok otázka odsunu českých gážistov 
do Protektorátu.

31 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
2, List ev. biskupa Š. Osuského z 3.2.1941.

32 VHA Bratislava, f. MN01939- 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939-1944, škatuľa 2, 
Koncept odpovede na list evanjelického biskupa Štefana Osuského z 3.2.1941 datovaný 11.2. 
1941.

33 ВАКА, ref. 14, s. 61.
34 SNA, f. Kancelária prezidenta republiky, škatuľa 101.
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V expozé ministra národnej obrany v brannom výbore Snemu, podľa obsahu 
pravdepodobne na prelome januára a februára 1940, gen. Čatloš okrem iného 
povedal:,, Celý odsun spôsobil vo verejnosti neobyčajný záujem, nakoľko väčšina 
z tých ľudí bola na Slovensku dosť pevne zakotvená, najmä rodinnými zväzkami... 
Všetci do Protektorátu odoslaní dôstojníci a rotmajstri mali už nami zaistené miesta 
v Protektoráte a tak tento odchod zo stránky ľudskej nebol pre nich najhorší. Ich 
rodiny dostali povolenie, aby mohli zostať na Slovensku ešte ďalšieho pol roka."35

Podobné vyjadrenie zopakoval aj v rozhlasovom vystúpení 13. februára 1940. Na 
to reagovali rodiny odsunutých gážistov.Týkalo sa to najmä 110 rotníkov, prepuste
ných z armády na Štedrý deň 1939. V liste rodín odídených gážistov ministrovi z 15. 
februára 1940 sa okrem iného hovorilo: „Prepáčte, pán minister, ale dovoľujeme si 
tvrdiť, že je to nie pravda, gážisti, ktorí boli prepustení dosiaľ umiestnení nie sú. Ich 
rodiny sú v biede, lebo živiteľ bol poslaný preč a rodiny v ťažkých týchto dobách sú 
bez pomoci... Že rodiny majú povolený polročný pobyt, dovoľujeme si pán minister 
podotknúť, že keď nie je o rodiny hmotne postarané, z pobytu nič nemajú."36

V konečnom dôsledku sa neskôr ukázalo, že počet českých dôstojníkov, ktorí zo
stanú v slovenskej armáde bude takmer dvojnásobný. I keď ich počet poklesol z 595 
v marci 1939 na 51 v decembri, slovenské MNO na čele s gen. Čatlošom nebolo ani 
na nátlak Nemcova ľudáckych radikálov ochotné pripustiť tvrdšiu očistu dôstojníc
keho zboru. V tomto prípade neznamenali ani salzburgské rokovania a následná 
„rekonštrukcia" slovenskej vlády zásadný zlom. Spomínaných 51 českých dôstojní
kov a 32 im funkčne na roveň postavených občianskych zamestnancov dostalo 17. 
januára 1941 definitívne umiestnenie v štátnych službách.

Naopak, pre nemeckých dôstojníkov sa už v decembri 1939 určilo smerné číslo 
4,8% z celkového počtu dôstojníkov. To zodpovedalo podielu 130 - tisícovej ne
meckej menšiny na celkovom počte obyvateľstva, pri čom sa vychádzalo z celko
vého počtu dôstojníkov 983 pred začiatkom poľského ťaženia. Predstavovalo to 36 
dôstojníkov a 34 rotmajstrov. Tento stav sa nepodarilo zvýšiť napriek tomu, že v sú
vislosti s ťažením proti ZSSR narástol počet aktívnych dôstojníkov až na 1820.37

35 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4, Expozé ministra obrany v brannom výbore Snemu, s. 1.

36 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4.

37 ŠIMUNIČ, P.: Vojenská politika Slovenskej republiky a výstavba dôstojníckeho zboru jej armády. 
In: Vojenskopolitické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918 - 1945, Trenčín 
1992, s. 99-100.
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Na dokreslenie súvislostí tzv. českej otázky je potrebné spomenúť i Čatlošovo 
koketovanie s myšlienkou pripojenia moravského Slovácka k Slovenskej republike. 
I keď takáto snaha nemohla mať u Nemcov úspech, strategické dôvody - odsunutie 
tzv. Ochrannej zóny zo slovenského územia a možno i pozitívny moment oslobode
nia časti obyvateľstva Protektorátu spod nemeckého jarma sú viac ako zrejmé.38

Na záver možno konštatovať, že do obdobia salzburgských rokovaní a mocen
ského zápasu medzi Tukom a Machom na jednej strane a krídlom prezidenta Tisu 
vstupoval gen. Čatloš ako silný hráč na politickej scéne, ktorého si obchádzali obe 
strany. Nielenže bol ministrom národnej obrany a hlavným vojenským veliteľom, 
členom Najvyššej rady obrany štátu a tým sústreďoval v jedných rukách kľúčové 
právomoci pre disponovanie s najsilnejšou ozbrojenou zložkou - armádou. Na šir
šom zasadnutí predsedníctva HSĽS 25. júna 1940 bolo rozhodnuté i o jeho vyslaní 
do Štátnej rady ako riadneho člena.39Tým jeho atraktivita pre súperiace strany ešte 
viac stúpla. Záležalo na okolnostiach, hlavne však na jeho osobnom postoji, na čiu 
stranu sa v mocenskom strete, ku ktorému sa schyľovalo, definitívne prikloní.

38 Bližšie pozri CHYTKA, S.: Ferdinand Čatloš a slovenské pokusy o pripojenie moravského 
Slovácka. In: Vojenská história, roč. 5,2001, č. 2, s. 94 - 99.

39 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
4, List č. 9834/40/Prez./Dr. K./S. z 13.7.1940.
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POZADIE NEPRIJATEJ DEMISIE 
MINISTRA ČATLOŠA V JANUÁR11941

Igor ВАКА

Okolnosti tzv. Lichardusovho puču (mocenského prevratu v štáte radikálnym 
krídlom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany), ktorý mal prebehnúť v januári 

1941, ako aj úloha ministra národnej obrany gen. Čatloša v celej kauze doteraz ne
boli bližšie objasnené. Rovnako pomerne neznáme je pozadie Čatlošovej demisie, 
ktorú vtom čase podal do rúk prezidenta J. Tisa, a jej súvislosť s pripravovaným pre
vratom. Došlo k nej v čase napätej vnútropolitickej krízy medzi tzv. konzervatívnym 
a radikálnym krídlom v HSĽS. V tejto súvislosti sa často konštatuje, že Čatloš sa svojím 
konaním v konečnom dôsledku priklonil kTisovmu krídlu, kedže ten jeho demisiu 
neprijal, a tým prípravy gardistického puču prekazil. K tejto problematike však zatiaľ 
neboli publikované žiadne relevantné dokumenty, informácie pochádzajú najmä 
z povojnových výpovedí priamych aktérov, a v prípade Čatloša sa (často nekriticky) 
citujú jeho vlastné pamäti.’ V publikovanom príspevku chcem objasniť niektoré okol-

’ Určitú pozornosť venoval tejto otázke F. Vnuk, avšak nepresne. Ako bezprostrednú príčinu 
Čatlošovej demisie uviedol vyšetrovanie podozrenia o príprave gardistického puču (ten mal 
prebehnúť 8.1.) samotným prezidentom Jozefom Tisom. Relevantné dokumenty sa však o tom 
nezmieňujú, aj keď určité súvislosti vylúčiť nemožno. Nesprávne je tiež ďalšie Vnukovo tvrde
nie, že Čatloš odvolal demisiu hneď na prvom stretnutí s prezidentom 11.1. 1941. VNUK, F: 
Mať svoj štát znamená život. Politická biografia Alexandra Macha. Bratislava 1991, s. 240-242; 
Naopak, podlá Ďuricu Čatloš podal demisiu ešte pred pučom, ktorý sa mal podľa neho usku
točniť až 21.1.1941. Tiso ju podľa neho neprijal preto, lebo hrozilo zneužitie armády zo strany 
Tuku, ktorý zastupoval Čatloša, v prospech samotného puču. Čatloš tak podľa Ďuricu zachránil 
Tisu a prispel k znemožneniu Tukových plánov. Ďurica však pri svojej interpretácii nevychá
dza z relevantných dokumentov, ale len zo spomienok bývalého ministra hospodárstva Gejzu
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nosti tejto kauzy, najmä na základe zachovaných dobových dokumentov nemeckej 
proveniencie. Chcem poukázať najmä na skutočnosť, že o Čatlošovej demisii sa ro
kovalo na pozadí vypätej vnútropolitickej krízy, ktorá bola dôsledkom vrcholiaceho 
mocenského zápasu medzi radikálnym a konzervatívnym krídlom v HSĽS. Súčasťou 
tohto zápasu sa do určitej miery stal aj boj o získanie vplyvu nad armádou.

Predovšetkým treba zdôrazniť, že Čatloš nebol len vojak, ale tiež politik. Pritom 
okrem funkcie ministra a hlavného vojenského veliteľa mal tiež ďalšie funkcie. Na 
zjazde HSĽS 1. októbra 1939 bol z titulu ministra zvolený za člena širšieho predsed
níctva HSĽS (či však do strany aj oficiálne vstúpil je otázne), od augusta 1940 do leta 
1943 bol tiež členom Štátnej rady* 2, bol tiež poslancom Snemu SR (od novembra 
1941), členom Najvyššej rady obrany štátu atď.

Samotný Čatloš bol zo začiatku považovaný za prívrženca radikálneho krídla, na 
čele ktorého stál predseda vlády Vojtech Tuka. Dobrým vzťahom medzi ním a Tukom 
sa Čatloš netajil už v roku 1939. Krátko po vojne proti Poľsku dokonca nariadil pre 
vtedajšieho podpredsedu vlády ušiť generálsku uniformu.3 Čatloš mal dobré vzťa
hy aj s hlavným veliteľom HG A. Machom, ktorý ho pred zjazdom HSĽS na prelome 
septembra a októbra 1939 zaradil na svoju kandidátku užšieho predsedníctva HSĽS. 
Zdôrazňoval to Čatlošovými zásluhami v nedávno skončenej „poľskej kampani." 
Paradoxne tvrdil, že v jeho osobe by mali v predsedníctve strany zastúpenie aj evan
jelici. Nakoniec sa mu však pre kandidátku nepodarilo získať dostatočnú podporu

Medrického. ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 1887 - 1947. Životopisný profil. Bratislava 2006, s. 287- 
288; Najnovšie venoval pomerne velkú pozornosť okolnostiam puču P. Sokolovič v monogra
fii o Hlinkovej garde. Autor pritom vôbec nepostrehol, že dostupné pramene sa rozchádzajú 
ohľadne dátumov, kedy sa mal samotný puč konať. Cituje pritom tak F. Vnuka, ako aj spomienky 
G. Medrického. Samotný spor radikálov a konzervatívcov v januári 1941 pritom vôbec neanaly
zoval v širšom kontexte. Rozhodujúci predsa bol postoj Nemcov, tí mali posledné slovo. Vo vzťa
hu k Čatlošovi autor konštatuje, že jeho účasť na sprisahaní nie je možné jednoznačne potvrdiť. 
Na druhej strane jeho proklamovaný podiel na likvidácii puču nespochybňuje. SOKOLOVIČ, P.: 
Hlinková garda 1938- 1945. Bratislava 2009, s. 304-310.

2 K jeho činnosti ako člena I. Štátnej rady pozri KAMENEC, I.: Problematika slovenskej armády na 
pôde Štátnej rady v rokoch 1941 - 1943. In: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspev
kov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 2000 (ed. F. Cséfalvay a M. 
Púčik). Bratislava 2000, s. 217-225.

3 Hotová mala byť 1.10.1939. Na jej príprave sa preto pracovalo „vo dne v noci". Na verejnosti 
sa však v nej nakoniec Tuka pravdepodobne nikdy neukázal. Vojenský historický archív (VHA) 
Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany (MNO) 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet mi
nistra 1939- 1944, škatuľa 4, Denník Kabinetu ministra, s. 5; f. MNO 1939-1945, spisy dôverné, 
I. časť, 1940 - 1942, škatuľa; 53, č. j. 155 452.
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a počas samotného rokovania v pléne ju ani nepredložil.4 Svoju podporu radikálom 
Čatloš deklaroval aj v období vnútropolitickej krízy, ktorá predchádzala známym ro
kovaniam v Salzburgu. Ako príklad možno uviesť jeho účasť na stretnutí veliteľov 
Hlinkovej gardy (HG) v Ružomberku 19. mája 1940.5 Čatloš pritom vystúpil aj s vlast
ným prejavom, ktorý možno chápať ako vyjadrenie podpory radikálov, aj keď viaceré 
jeho formulácie boli diplomaticky dvojznačné, bez otvorenej kritiky jednej alebo dru
hej strany.6 Čatlošova prítomnosť na stretnutí nezostala bez pozornosti nemeckého 
vyslanca Hansa Bernarda:„Zvlášť zaujímavé je to, že na zasadaní sa zúčastnil aj minis
ter obrany Čatloš v civile a v krátkom prejave vyslovil vraj plný súhlas s požiadavkami 
HG."7 Nemecký vyslanec v tejto súvislosti hlásil, že Čatloš v rozhovore s nemeckým 
vojenským atašé mjr. Heinrichom Beckerom tvrdil, že na zasadanie HG v Ružomber
ku prišiel náhodne. Na druhej strane Čatloš sa mal pred ním vyjadriť, že súhlasí so 
sťažnosťami Alexandra Macha (hlavný veliteľ HG) voči Ferdinandovi Ďurčanskému 
(minister vnútra a zahraničných vecí), hlavne pokiaľ ide o otázku riešenia židovskej 
otázky.8 Čatloš sa postavil aj za A. Macha, potom čo Tiso krátko po ružomberskom 
zhromaždení prijal jeho demisiu z funkcie hlavného veliteľa HG. Vyslanec Bernard si 
k tomu poznamenal: „Na otázku o postoji ministra obrany miTuka vyhlásil, že Čatloš 
mu naznačil, že v prípade jeho demisie aj sám podá demisiu. Verí tomuto vyhláse
niu."9 Ako je známe, Tukovu a Čatlošovu demisiu Tiso nakoniec neprijal.10

4 ВАКА, I.: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1940. Bratislava 2010, 
s. 168-169.

5 Čatloš bol pozvaný už na januárové porady so župnými a okresnými funkcionármi HG v Tren
čianskych Tepliciach, na ktorých radikáli koordinovali spoločný postup pri predkladaní svojich 
požiadaviek vláde. Ospravedlnil sa však pre pracovnú zaneprázdnenosť. Gardistov však na diaľ
ku ubezpečil, že „v duchu bude s nami". Slovenský národný archív (SNA), f. Národný súd (NS), 
A 898, Tn ľud 8/46, A. Mach.

6 Prítomným gardistom sa prihovoril okrem iného aj týmito slovami:„...My keď vidíme, že pracu
jete za nový svet, nové slnko, my sa cítime dobre, ako každý človek na slnku. My vojaci sa dnes 
dívame z takéhoto stanoviska na Vás a očakávame, aby ste vydali tón, ktorý nepozná ohľadov, 
ktorý ide napred, lebo nazad ísť nemôžeme. Buďte uistení, že máte celú oporu v slovenskej 
armáde, nakolko sme presvedčení, že ...z takéhoto širokého fóra nemôže vzísť nič špatného." 
SNA, f. NS, IIA -947,Tnľud 12/47, F. Čatloš.

7 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 341514-5, hlásenie nemeckého vyslanca 
na Zahraničný úrad (Auswärtiges Amt - AA) z 21.5.1940.

8 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 371 517, vyslanec H. Bernard na AA 
21.5.1940.

9 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 248389-90, telegram vyslanca Bernarda
na AA z 25.5.1940.
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Napätie medzi obidvoma tábormi sa po salzburských poradách, kde Nemci pre
sadili zmeny v slovenskej vláde v prospech radikálov* 11, ešte vystupňovalo. Koncom 
roka 1940 musel Tiso odrážat'Tukov tlak na personálne zmeny vo vláde, vystupňo
vala sa tiež mediálna vojna, kedže šéfom Úradu propagandy (ÚP) sa po Salzburgu 
stal jeden z popredných radikálov Karol Murgaš. Čatloš sa aj v tomto období pri
kláňal k radikálom. Nemecký vyslanec Manfred von Killinger o ňom dňa 1. októbra 
1940 písal ako o „jednom zo štyroch oporných stĺpov spolupráce s Nemeckom".12 
V ďalšom hlásení z 27. októbra uviedol, že „minister obrany Čatloš je dosť rozum
ný na to, aby rozpoznal, že vlak nových čias nemožno zadržať. Preto sa prispôsobil 
novej línii, hoci predtým ešte kolísal. To isté urobila prevažná väčšina dôstojníkov, 
no hlavne zmýšľanie mladších dôstojníkov možno označiť za národnosocialistické. 
Poddôstojníci a mužstvo, pokiaľ vôbec majú porozumenie pre politické problémy, 
zmýšľajú národnosocialisticky. Všeobecne sa predpokladá, že sa armáda pri tomto 
spore zachová neutrálne."13 Samozrejme, vyslancovo hodnotenie politických nálad 
v dôstojníckom zbore treba brať s rezervou, je zjednodušujúce, pričom nezohľad
ňuje široké spektrum názorov, ktoré tu panovali.

Politické napätie prerástlo v januári 1941 do otvorenej krízy. Tá sa vyhrotila po
tom, čo Tiso dostal informácie, že radikálne kruhy za tichého súhlasu nemeckého 
vyslanca Killingera chystali proti nemu gardistický puč. Tiso v tejto súvislosti vystup
ňoval svoj boj za odvolanie šéfa Úradu propagandy (ÚP) K. Murgaša, ktorý sa podpí
sal pod mediálnu vojnu vnútri ľudáckeho tábora. Tiso tiež žiadal odvolanie náčelní
ka štábu HG Otomara Kubalu, ktorý mal puč priamo organizovať, k čomu však došlo 
až v roku 1942.14 Situácia sa napokon dočasne upokojila, a to za prispenia nového 
nemeckého vyslanca Hansa Ludina.Ten nahradil„neposlušného" Killingera, ktorý sa 
odmietal úplne podrobiť politickej línii Zahraničného úradu,„ktorá spočívala v sna
he nevyvolávať otvorenú vnútornú krízu vo vzťahu Tiso -Tuka".15

Výsledkom krízy bolo opätovné posilnenie Tisovho konzervatívneho krídla. 
Nemecký vojenský atašé v správe z 22. januára 1941 konštatoval, že „propagácia

10 LIPTÁK, Ľ.: Príprava a priebeh salzburských rokovaní roku 1940 medzi predstaviteľmi Nemecka 
a slovenského štátu. In: Historický časopis, roč. 13,1965, č. 3, s. 348.

11 V.Tuka sa stal predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a A. Mach ministrom vnútra.
12 Vedľa Tuku, Macha, Murgaša. VNUK, ref. 1, s. 241.
13 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 338258.
'4 Bližšie pozri VNUK, ref. 1, s. 250-253,0 priebehu krízy pozri Ludinove správy na AAzo 17.1. 29.

1. a 4.2. VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9.
15 HRNKO, A.: Politický vývoj na Slovensku na prelome rokov 1940 - 1941. In: Zborník Múzea 

Slovenského národného povstania, 13,1988, s. 9.
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národnosocialistických myšlienok Tukovým táborom predsa nenašla úplne pôdu 
pod nohami, tak ako by si z tejto strany prial. Keď sa napríklad v Tukovi blízkej tlači 
hovorilo, že vodcovstvo na Slovensku musí učiť a vychovávať k národnému socia
lizmu, reagovali katolícke, Tisoví verné noviny, že na Slovensku je len jeden vodca, 
ktorým je Tiso, ktorý vedie na kresťanských základoch a len jeho slovo má v celej 
krajine platnosť."16

Samotný K. Murgaš síce nebol hneď odvolaný, zo svojej funkcie však musel 
o niekolko týždňov nato predsa len odísť17. Tiso síce mohol počítať s podporou 
Nemecka (ktoré si uvedomovalo jeho podporu zo strany značnej časti verejnosti), 
mal však vývoj v štáte usmerňovať v duchu národného socializmu, čo aj v budúc
nosti čiastočne akceptoval. Na druhej strane musel naďalej rešpektovať pozíciu V. 
Tuku, keďže jeho prílišné oslabenie si Nemci neželali. Pri svojom nástupe do funkcie 
dostal nový nemecký vyslanec H. Ľudin inštrukcie od ministra zahraničných vecí J. 
von Ribbentropa (10.1.) a následne aj od samotného Hitlera (12.1.).Tie boli zhrnu
té do nasledujúcich bodov: 1. Ríša chce udržať úplnú štátnu suverenitu Slovenska: 
„Všetky úvahy o zásadnej zmene sú scestné." 2. Otvorené prejavy mocenského boja 
medzi Tukovou a Tisovou skupinou sú neželateľné. Vyslanec mal byť sprostredkova
teľom medzi obidvoma stranami a mal si vytvoriť dobrý vzťah k Tisoví. 3. Sympatie 
Ríše sú na strane národnosocialistických kruhov (Tuka, Mach, Murgaš). Celková lí
nia, ktorú mal vyslanec sledovať, mala spočívať vo vyrovnávaní vnútropolitického 
napätia a sústredení síl na pozitívnu prácu „...lebo Slovensko ako štát pod ríšskou 
ochranou má byť vzorom".18

Jedným z prejavov januárovej krízy bola aj spomínaná demisia F. Čatloša. V tejto 
súvislosti sa v odbornej literatúre tento ministrov krok často interpretuje jeho údaj
nou účasťou na spomínanom gardistickom puči, čo sa však bližšie neobjasňuje. 
Okrem toho dôvody a okolnosti Čatlošovej demisie sú podávané pomerne nepres- 
ne.Treba povedať, že bezprostredným podnetom Čatlošovej demisie bol pretrváva
júci spor s vtedajším náčelníkom štábu Veliteľstva pozemného vojska (VPV) v Ban
skej Bystrici plk. gšt. Štefanom Jurechom. Š. Jurech bol považovaný po odbornej

16 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 575-583, správa nemeckého vojenského atašé na 
Generaistab des Heeres - Attachéabteilung z 22.1.1941.

17 MICHELA, M.: Miesto a úloha Karola Murgaša v radikálnom prúde slovenskej politiky v období 
rokov 1939 - 1941. In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov I. Zborník 
príspevkov sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCMTrnava Modravá 19. - 20. apríla 
2002, s. 103-104.

18 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 338189-193, Ludinova správa pre AAzo 
17.1.1941.
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stránke za jedného z najschopnejších dôstojníkov, viacerí jeho kolegovia sa však 
sťažovali na jeho komplikovanú povahu. Jurech bol pritom známy svojím ráznym 
vystupovaním a kritickým postojom voči viacerým aspektom pri budovaní armá
dy. Napríklad v októbri 1939 sa veliteľ delostreleckého pluku 51 sťažoval ministrovi 
gen.Čatlošovi na Jurecha na jeho kritické pripomienky na margo účasti SR vo vojne 
proti Poľsku. Ministra iniciatívne informoval, že „za mimoriadnych pomerov stali sa 
určité přehmaty, ktorých peňažitý náklad vypočítal pplk. gšt. Jurech asi na 70 milió
nov, a ktoré ti vraj pplk. Jurech predpíše k náhrade". Na dokumente je pritom rukou 
(pravdepodobne samotným Čatlošom) dopísané, že „mobilizáciu nariadila vláda 
a ňou boli späť vtelené kraje sev. Oravy a Javoriny".19 Jurech sa v tom čase kriticky 
vyjadril tiež na margo zásahov vlády voči Židom a Čechom v armáde.20 V neskorších 
správach pre ministra Čatloša je Jurech podozrievaný tiež z podpory„odporcov slo
venského a nemeckého poriadku" a označovaný za odporcu HG. Na druhej strane 
je známa jeho kritika Čatloša, ktorého sám paradoxne obviňoval z čechoslovakiz
mu.21

Na druhej strane od začiatku sa množila kritika aj na Jurechove povahové vlast
nosti. Napr. ešte v čase, keď vykonával funkciu náčelníka štábu Hlavného vojenské
ho veliteľstva ho velitelia vyšších veliteľstiev (VV) 2 (gen. II. tr. Alexander Čunderlík) 
a 3 (plk. gšt. Augustín Malár) obviňovali, že si privlastňuje právomoci, ktoré mu 
nepatria, pričom nerešpektuje ich postavenie.22 Kritika nerešpektovania nadriade
ných dôstojníkov sa v prípade Jurecha postupne stupňovala. Nešetril ani samot
ného ministra, ktorý sa spočiatku snažil tieto problémy s Jurechom riešiť dohovo
rom. V máji 1940 sa Jurech dokonca musel Čatlošovi osobne zaviazať, že bude voči 
„predstaveným a seberovným vojenským hodnostárom" lojálny. S dodržiavaním 
tohto sľubu si však ťažkú hlavu nerobil, Čatlošovi preto pomaly, ale isto dochádzala 
trpezlivosť. Prekvapujúco, napriek zásadným výhradám, Čatloš s Jurechom naďa
lej počítal na najvyššie funkcie, a to už v súvislosti s reorganizáciou armády, ktorá 
prebehla v októbri 1940. Kedže Čatloš považoval Jurecha po odbornej stránke za 
jedného z najschopnejších dôstojníkov, rozhodol sa ho postaviť na čelo novovy-

19 VHA Bratislava, f. MNO 1939 -1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 -1944, hlásenie 
vel. del. pluku z 20.10.1939.

20 Tamže, hlásenie bez podpisu.
21 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 

4, list Čatloša Tisoví 4.11.1940, príloha č. 6.
22 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 

4, hlásenie plk. gšt. Augustína Malára veliteľa W 3 pre ministra gen. I. tr. F. Čatloša 22.5.1939; 
hlásenie veliteľa VV 2 gen. II. tr. A. Čunderlíka.
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tvoreného VPV v Banskej Bystrici. V praxi išlo o druhú najvýznamnejšiu funkciu 
v armáde po ministrovi. Od tohto rozhodnutia však Čatloša nakoniec odhovoril šéf 
Nemeckej vojenskej misie genpor. Paul von Otto, a to práve pre jeho povahové 
vlastnosti. Súhlasil však s jeho menovaním do funkcie náčelníka štábu VPV, pretože 
„Jurech vedľa skutočne vojenských schopností, je aj mimoriadne činorodý a neú
navne usilovný."23

Treba povedať, že v danej situácii bolo len otázkou času, kedy sa konflikt medzi 
ministrom a Jurechom opäť vystupňuje. Situácia sa vyhrotila už potom, čo Jurech 
podľa Čatloša netaktné a unáhlene vystúpil proti jeho osobe na veliteľskej porade 
29. októbra 1940. Následne ho minister potrestal 14-denným domácim väzením.24 
Treba dodať, že Čatloša urazilo tiež Jurechovo správanie v septembri počas cesty 
do Nemecka, kde sa pred viacerými slovenskými dôstojníkmi vyjadroval urážlivo na 
jeho adresu.25

23 VHA Bratislava, f. Alexandrijský archív, II C 938, dok. č. 627211, správa nemeckého vojenského 
atašé pplk. Beckera z 18.11.1940.

24 Trest Čatloš zdôvodnil v liste Jurechovi v niekolkých bodoch:
„a) Vaším prednesením dvoch požiadaviek, ktoré smerovali k tomu, aby minister NO dobre uvá
žené a nedávno vydané svoje rozkazy rušil, a tým sa zosmiešnil i svoju autoritu naštrboval pred 
vojskom.
b) Zjavným Vaším neuspokojením sa výkladom ministrovým, že Vaša požiadavka je vlastne 
splnená, t. j. Vami požadované zatvorenie goliera na plášťoch je beztak povolené, keď toho 
okolnosti vyžadujú (nad ktorou potrebou bolo uvažované pol roka), a že sťahovanie jazdiaren- 
skej konštrukcie z Bratislavy do B. Bystrice je dvojitým zaťažením štátnych výdajov, keďže do 
Bratislavy bolo by potom treba zase z továrne novú konštrukciu dodávať.
c) Neprípustným domáhaním sa, aby minister dal si rozhodovať čo do zrušenia rozkazov pod
lá Vami požadovaného nástojenia - podriadenými prítomnými osobami, ktorú snahu nazval 
som bolševickou metodou, pravda v prítomnosti len tých vyšších veliteľov, ktorí boli svedkami 
Vášho nemóresného domáhania sa.
d) Ostentatívnym rozčuľovaním sa, že si nedovolíte Vaše požiadavky odmietať a Váš spôsob 
prednesu nazvať bolševickým, ktoré ste však inscenovali už v širšom prostredí, t. j. pri odchode 
zo zasadacej siene neskoršie pozvaných asi 80 dôstojníkov MNO.
e) Nehoráznym vyhrožováním sa mi (keď som na základe v bode d označeného vlastného po
zorovania zase ponechal užší kruh vyšších veliteľov, aby som si dal objasniť Vaše podivné ro
benie scén), že tvorím si vraj okružie donášačov, a že máte proti mne bez tak obsiahly materiál 
kompromitujúcich dát, zakladajúcich sa akoby na mojom čechoslováckom počínaní si...." VHA 
Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, list F. Čatloša 
Š. Jurechovi z 2.11.1940.

25 Išlo o dôstojníkov pplk. gšt. Karola Peknika, pplk. gšt. Viliama Talského a pplk. gšt. Alojza 
Ballaya, ktorí o tom následne podali hlásenie. Krátko pred cestou do Nemecka v septembri 
1940 sa pred ministrom národnej obrany vyjadril aj na adresu gen. II. tr. Alexandra Čunderlíka
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Jurech bol potrestaním rozhorčený. Už 8. novembra 1940 sa obrátil písom
ne na samotného Čatloša, pričom si sťažoval, že nebol ani len vypočutý, aby sa 
mohol brániť.26 Čatlošovu kritiku odmietol, najviac sa ho pritom dotklo obvine
nie z karierizmu. Tvrdil, že sa len usiloval navrhnúť riešenie určitých problémov, 
pritom však nechcel nikoho uraziť.27 O reakciách ministra na Jurechovu odpoveď 
sa môžeme dozvedieť z poznámok, ktoré Čatloš pri tejto príležitosti vypracoval.28 
Na margo Jurechovho tvrdenia o nedôvere voči jeho osobe Čatloš napísal, že vy
soké funkcie, ktoré zastával, to vyvracajú. Naopak, tvrdil, že s Jurechom počítal 
do funkcie veliteľa pozemného vojska:„nebyť dobrozdania šéfa nemeckej vojen
skej misie, bolo by to snáď so súhlasom Prezidenta Republiky aj uskutočnené". 
V závere svojich poznámok Čatloš navrhol, aby „na nejaký čas nechal nás pokojne 
pracovať (Jurech - pozn. I. B.) a odišiel za vojenského attaché. Po náležitom ča
sovom odstupe a životných skúškach, keď bude dielo armády a disciplíny v nej

a gen. II. tr. Antona Pulanicha, pre ktorých použil výrazy„neschopné haraburdy, ktoré sú armá
de len na ťarchu". Na Jurechovo správanie sa sťažoval tiež gen. II. tr. Pulanich. VHA Bratislava, 
f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, zápisnica spísaná vo 
veci jednania plk. gšt. Jurecha pri ceste do Nemecka.

26 Čatloša v tejto súvislosti vyzval, aby sa obrátil aspoň na dvoch vysokých dôstojníkov, nech po
tvrdia dôvody jeho potrestania. V prípade, ak by tak urobili, vyzval ministra, aby mu udelil trest 
dvojnásobný.

27 Na svoju obranu okrem iného povedal: „...Toto je jediná moja vina, že som nemlčal - no musia 
byť aj takí na svete. Pán minister! - jak pohodlné to majú ľudia, ktorým je všetko jedno - ktorí 
nikdy neobťažujú svojich predstavených ničím - majú kľud oni aj ich predstavení - ale má kľud 
aj vec sama! Ja bohužiaľ (ovšem len v danom prípade), nie som taký - ja neznesiem nečinnosť, 
také pohodlie mňa ubíja a to radšej nech sa aj porežem (ako teraz), ale pracovať len tak, abych 
sa predstavenému líškal - to nedostanem zo seba!... Prehlasujem pán minister, že nikdy som 
nebol proti Vašej osobe, ba naopak, mohol bych podať dôkazy - hlavne z doby pred sloven
ským prevratom, že som mal k Vašej osobe tie najlojaélnejšie kamarátske vzťahy. Nechápem 
prečo máte ku mne takú nedôveru..." VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie 
Kabinet ministra 1939- 1944, list Generálneho inšpektora a zástupcu veliteľa pozemného voj
ska plk. gšt. Š. Jurecha ministrovi Čatlošoviz8.11.1940.

28 Tu, okrem iného, napísal: „Som si vedomý správnosti svojho vojenského postupu a nebudem 
ho overovať inými. Ako veliteľ ani ináč nemôžem. Dúfam však teraz, keď som začal s plk. gšt.
Jurechom hovoriť vojensky, že tejto reči porozumie a nebude ma kritizovať....29. októbra 1940
pri vojenskej porade nešlo o jazdiareň a o otvorené plášte, ale išlo o spôsob, akým plk. gšt. 
Jurech chcel vynútiť nevojensky od ministra NO zrušenie už raz vydaných rozkazov. Nakolko pri 
doterajšej nemiestne kritickej činnosti plk. gšt. Jurecha je toto ďalším článkom reťaze výbojov 
a energie namierenej nie na usporiadanie si vecí vo vnútri vlastnej kompetencie, ale - nahor, 
musel som už raz urobiť prietrž zastretej a priehľadnej invektíve."
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pevné a stabilné, môže sa plk. gšt. Jurech vrátiť, hoc aj na vedúce miesto v sloven
skom vojsku".29

Treba povedať, že Čatloš nelenil a už 4. novembra svoj návrh na dočasné od
stránenie Jurecha z armády a jeho vyslanie za attaché predostrel prezidentovi re
publiky J. Tisovi. V tomto liste bol oveľa otvorenejší a „nebral si servítky pred ústa". 
Pritom tu doslova uviedol:„Plukovník Jurech je nespratným elementom a chorobne 
ctibažným. Dokiaľ nenapravia ho životné skúsenosti, je pre kolektívny organizmus 
priamo nebezpečne rozkladnou buňkou. Zneužíva nepovolené prostriedky pre 
jeho nedočkavé karieristické snahy, len aby nevyberaným spôsobom driapal sa 
cez »mŕtvoly« vyššie a vyššie. Nakoľko však nepožíva ani v dôstojníckom sbore po
trebnej dôvery, ukázal sa byť predbežne na vysokom poste nemožným. Pre vojsko 
v terajšom reorganizačnom stave stáva sa nekonsolidačným činiteľom. Povahou 
je neúprimný a obojaký. Na jednej strane využíva Nemcov pre svoje osobné ciele 
a na druhej strane ich ohovára....Neprípustne kritizuje vyšších a iných mu v ceste 
stojacich dôstojníkov, nie pre vecnosť, ale pri svojej sebechvále, najmä pred laickou 
verejnosťou, len preto, aby hriešne vytvořoval všeobecnú mienku o ich neschop
nostiach a o prednostiach svojej vlastnej osoby ako schopnej a jedine vyvolenej." 
Čatloš sa pozastavil tiež pri rozporoch v politických postojoch plk. Jurecha:„...bol za
písaný ... za rodobranca30; to mu však neprekážalo, aby v čase prevratu (14. III. 1939) 
prejavoval odpor proti Slovenskej samostatnosti, staval sa proti HG a udržoval styky 
s odporcami slovenského a nemeckého poriadku... Vyhlasuje svojich konkurentov 
za Čechoslovákov, ačkoľvek podľa činov je ním on sám najväčší". Čatloš zdôraznil, že 
doteraz bol voči Jurechovým prechmatom benevolentný, čo robil preto, aby armá
da nestratila inak odborne kvalitného dôstojníka.31

Dňa 4. januára 1941 bol Jurech vymenovaný za vojenského atašé v Budapešti.32 
S takým rýchlym odstavením, ako aj podľa neho s neoprávnenou kritikou samot-

25 VHA,f. MNO 1939- 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939- 1944, škatuľa 4, poznám
ky ministra NO k súkromnému listu plk. gšt. Jurecha z 8.11.1940.

30 Jurech údajne do Rodobrany vstúpil tajne v roku 1924, k čomu sa priznal po svojom vstupe do 
slovenskej armády v roku 1939. Rodobrana pritom bola fašizoidnou organizáciou Slovenskej 
ľudovej strany (od 1925 Hlinkovej slovenskej ľudovej strany). ČAPLOVIČ, M.: Štefan Jurech 
v službách Československej brannej moci 1918 - 1938. In: Štefan Jurech 1898 - 1945. Zborník 
príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha (ed. 
Miloslav Čaplovič - Mária Stanová), s. 14.

31 VHA, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 4, Čatloš 
Tisovi 4.11.1940.

32 ŠUMICHRAST, P.: Štefan Jurech v slovenskej armáde (1939 - 1944), ref. 30, s. 27.
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ného ministra, sa však nezmieril. Podobne ako Čatloš aj on sa obrátil na prezidenta, 
čo ministra prekvapilo a zároveň zaskočilo. Dodnes nie je známy obsah listu, ktorý 
Jurech Tisoví adresoval, v konečnom dôsledku však mohol zásadne ovplyvniť ďalší 
vývoj v armáde. Čatloša totiž veľmi pobúrila skutočnosť, že Tiso si bez jeho vedo
mia v tejto súvislosti k sebe pozval veliteľa 1. divízie plk. Jozefa Turanca a veliteľa 
pozemného vojska gen. Il.tr. Alexandra Čunderlíka. Spor medzi ministrom a jedným 
z jeho vysokých dôstojníkov tak razom nadobudol politický rozmer. Čatloš totiž ten
to Tisov krok pochopil ako prejav nedôvery k jeho osobe. V januári totiž vrcholila 
už spomínaná vnútropolitická kríza medzi Tisovým a Tukovým táborom, a samotný 
Čatloš ako prívrženec Tuku považoval tento krok za jeden z Tisových protiútokov. 
Vo svojej správe do Berlína zo 16. januára 1941 to konštatoval aj samotný nemecký 
vojenský atašé pplk. Heinrich Becker.33 Bližšie možno tieto udalosti objasniť vďaka 
správam, ktoré vypracovali nemecký vojenský atašé, ako aj šéf Nemeckej vojenskej 
misie. Podľa genpor. OttaTiso využil Jurechovu nespokojnosť na útok proti Čatlošovi, 
ktorý už dlhšie zamýšľal.34 Upozornil, že Tiso dostal od Jurecha list namierený proti 
Čatlošovi, pričom v tomto liste sa mali spomínať aj vyššie menovaníTuranec a Čun- 
derlík. Obidvoch vysokých dôstojníkov si Tiso pozval na audienciu 11. januára 1941. 
Keď sa to Čatloš dozvedel, rozhodol sa už 10. januára podať demisiu. Podľa gen. Otta 
Čatloš konal po dohovore s predsedom vlády V. Tukom. Spolu s nemeckým vojen
ským atašé upozorňovali, že samotný incident s Jurechom bol pre Čatloša len akousi 
poslednou kvapkou, keďže o demisii uvažoval už dlhšie. Pravou príčinou demisie 
bol podľa gen. Otta pretrvávajúci politický tlak, ktorý Čatloš v súvislosti so svojou 
politickou funkciou pociťoval stále intenzívnejšie. Ako vojak už nechcel byť súčasťou 
mocenského zápasu Tuka -Tiso, chcel sa venovať len profesionálnym záležitostiam 
armády. Podobne hodnotil Čatlošove rozhodnutie nemecký vojenský atašé, podľa 
ktorého chcel Čatloš udržať armádu mimo mocenského zápasu v HSĽS.35

33 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 653-655, správa nemeckého vojenského atašé na 
OKH - Attachéabteilung, 16.1.1941.

34 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 621-23, správa šéfa Nemeckej vojenskej misie na 
OKH - Generalstab des Heeres - Att. Abt., 17.1.1941.

35 Čatloš sa bránil zásahom Generálneho sekretariátu, ktorý sa chcel vyjadrovať k návrhom na po
vyšovanie. Predstavitelia armády oponovali tým, že nemajú dostatok schopných a vycvičených 
dôstojníkov.Táto otázka sa v prospech armády vyriešila až v roku 1941. Gen. Čatloš pritom od
mietol tiež žiadosť generálneho sekretariátu, aby aj v jeho rezorte „bral pri povyšovaní ohľad 
na prívržencov HSĽS". VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 28, 
inv. č. 133, obežník Predsedníctva vlády zo 6. 5.1941, žiadosť Generálneho sekretariátu HSĽS 
z 26.5.1941.
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Samotný prezident Tiso si vyhradil čas na zváženie Čatlošovej demisie. Podobne 
ako Tuka aj on sa obrátil na šéfa Nemeckej vojenskej misie, ktorý sa mal k tejto zá
ležitosti vyjadriť. Na Tisovo prekvapenie gen. Otto navrhol do funkcie ministra ná
rodnej obrany V.Tuku.Ten by sa tak okrem funkcie predsedu vlády a ministra zahra
ničných vecí zmocnil ďalšieho významného rezortu, čo by, samozrejme, malo velký 
dopad na priebeh mocenského zápasu. S Čatlošom šéf misie počítal na funkciu 
hlavného veliteľa brannej moci. Otto vlastne počítal s ďalšou čiastočnou reorga
nizáciou brannej moci podľa vzoru nemeckého Wehrmachtu. Nemeckej vojenskej 
misii by takéto riešenie vyhovovalo, kedže cezTuku ako najvernejšieho slovenského 
spojenca Ríše by hladko presadila všetky svoje požiadavky. Podľa gen. Otta tento 
jeho návrh V. Tuka privítal. Podľa hlásenia nemeckého vojenského atašé s týmto va
riantom by súhlasili aj kompetentné miesta v Berlíne, ktoré si v tejto súvislosti želali, 
aby nedošlo k ďalšiemu oslabeniu Tukovho krídla. Je logické, že v situácii, kedy v sú
vislosti s vnútropolitickým zápasom Tuková skupina strácala dych, bola by takáto 
výmena na poste ministra národnej obrany pre toto krídlo velkou vzpruhou (aj keď 
Čatloš bol považovaný za Tukovho prívrženca). Podľa hlásenia gen. Otta, ten, kto ta
kéto riešenie privítal najmenej, bol samotný prezident J. Tiso, ktorý si, samozrejme, 
uvedomoval nebezpečenstvo z toho plynúce. Tiso preto predložil vlastný návrh, 
podobnýTukovmu, len s tým rozdielom, že Čatlošove právomoci by sa presunuli na 
samotného prezidenta a úrad ministra národnej obrany by sa koncentroval priamo 
do prezidentskej kancelárie. Podľa gen. Otta sa Tiso nechal inšpirovať samotným 
Hitlerom.36 Podľa nemeckého vojenského atašé Tiso chcel mať na tomto poste„svoj- 
ho človeka", ktorý by mu bol plne oddaný. Nemci si však veľmi dobre uvedomovali, 
že takýto postup by znamenal ešte väčšie posilnenie Tisovho krídla. Šéf misie pri
tom namietal, že ministrom by nemal byť nejaký civilný úradník, môže ním byť len 
vojak, lebo len ten je zárukou obetavej práce pre armádu. Po rozhovore s ním, ktorý 
prebehol 14. januára, sa Tiso rozhodol svoje rozhodnutie odložiť a vypočuť si ešte 
názor nového nemeckého vyslanca.37

Samotný Tiso si však prekvapujúco ešte v tento deň, teda 14. januára (pravdepo
dobne bez konzultácie s vyslancom38), k sebe pozval Čatloša a oznámil mu, že jeho 
demisiu neprijíma. Tiso sa rozhodol celú záležitosť nekomplikovat’, pod čo sa prav-

36 Ten podobné zmeny vo svoj prospech uskutočnil už v roku 1938.
37 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 653-655, správa nemeckého vojenského atašé na 

OKH - Attachéabteilung, 16.1.1941.
38 O rozhovore s Tisom na túto tému sa vyslanec nevyjadruje ani vo svojich pravidelných hláse

niach do Berlína.
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depodobne podpísala aj obava z ešte väčšej eskalácie vnútropolitického napätia. Aj 
samotný Čatloš sa rozhodol vo svojej funkcii zotrvať. Obsah rozhovoru medzi Tisom 
a Čatlošom nemecké orgány nezachytili. Nemecký vojenský atašé však krátko na 
to hlásil, že Čatloš podlá vlastných slov dostal od Tisu výslovný rozkaz zotrvať vo 
funkcii, čo nemohol ako vojak odmietnuť.

Podľa gen. Otta mal Tiso tri dôvody na odmietnutie Čatlošovej demisie.
1. Jej prijatie by mobilizovalo madärskú propagandu, ktorá začala poukazovať na 

vnútropolitické napätie v SR.
2. Nepodarilo sa mu presadiť tesné pripútanie úradu ministra národnej obrany 

kjeho kancelárii.
3. Neželal si Tukovo posilnenie v prípade, ak by sa stal ministrom národnej obra

ny.
Gen. Otto v konečnom dôsledku uvítal Tisovo rozhodnutie, kedže organi

začné a personálne zmeny v danej situácii mohli viesť k nepokojom v armáde. 
Konštatoval však zároveň, že Tisovo rozhodnutie nijako nezmenilo stanovisko 
samotného ministra národnej obrany gen. F. Čatloša, ktorý výkon svojej funkcie 
v podmienkach vnútropolitického napätia považoval za veľmi ťažký. Na druhej 
strane podľa nemeckého vojenského atašé Čatloš nepovažoval celú záležitosť za 
uzavretú, očakával, že k tomu dôjde po vyjasnení politických problémov. Podľa 
šéfa misie bolo Čatlošovo správanie počas celého konfliktu korektné. Zotrval na 
svojom postoji, napriek všelijakým pokusom z rôznych strán,„až dovtedy, kým mu 
prezident nedal striktný rozkaz zostať na svojom poste". Podľa gen. Otta sa Čatloš 
správal nezištne, nerobila mu problém ani predstava, že novým ministrom, a teda 
aj jeho nadriadeným sa stane gen. II. tr. Anton Pulanich. Naopak, podľa nemecké
ho vojenského atašé Čatloš nemal pravú náturu „bojovníka".39 Upozornil pritom, 
že nebol schopný sa rázne postaviť proti útokom Tisových prívržencov voči svojej 
osobe a radšej chcel uprednostniť pokoj pred zodpovednosťou, z ktorej sa snažil 
vyvliecť.

Situácia okolo Čatlošovej demisie samozrejme neušla ani pozornosti nového 
nemeckého vyslanca, ktorý jej však veľkú pozornosť nevenoval. Vo svojej správe 
do Berlína o vnútropolitickej kríze k tomu napísal: „V tomto verejnom, ale pred
bežne čisto teoretickom spore hrala záležitosť ministra obrany Čatloša iba nepria
mu úlohu.'"10

39 „Čatloš ist keine Kämpfernatur."
40 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 338189-193, Ludinova správa pre AA zo 

17.1.1941.
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V konečnom dôsledku podľa ďalšej správy nemeckého vojenského atašé roz
hodnutie gen. Čatloša zotrvať na funkcii prispelo k celkovému upokojeniu napätia 
na politickej scéne, čo však bližšie neanalyzoval.41

K okolnostiam svojej demisie sa Čatloš vrátil po vojne v svojich spomienkach. 
Tejto udalosti pritom pridal nový politický rozmer, ktorý sa nespomína ani v jednom 
z citovaných nemeckých hlásení. Zvýraznil tu práve svoju zaangažovanosť v poli
tickom boji v HSĽS. Pritom tvrdil, že v týchto preňho pohnutých dňoch práve on 
podržal Tisu a zachránil ho pred tzv. Lichardusovým pučom HG, ktorý pripravoval V. 
Tuka na uchopenie absolútnej moci:„Sledujúc niť tzv. zrady, množím vedome počet 
jej tým, že som sklamal, čiže »zradil«Tuku na rozhraní rokov 1940/1941. Ten chcel 
pomocou nemeckého splnomocnenca von Killingera uskutočniť na Slovensku pre
vrat, aby sa nacizmus rozšíril ďalej na juh a východ.Tuka náročky podporoval aj mňa 
vo vojenských veciach, z vypočítavosti proti Tisoví, okolo ktorého zásahy klerikálne 
do môjho rezortu sa povážlivo stupňovali rozličnými katolíckymi hodnostármi. Bol 
som v stave demisijnom už týždeň, keďsaTiso rozmýšľal, ako má rozriešiť Jurechov 
pamflet na mňa preto, že som - ako sa vyslovil nejedenkrát »súc luteránom a le
gionárom» rozkazoval vojsku v katolíckom štáte. Tento hanopis rozdelili mnohým 
potentátom v politike a vo vedení štátu. Tuka si objednal z Ružomberka Lichardusa 
luterána a mňa tiež luterána, aby sme mu zlikvidovali Tisu ako prezidenta a katolíc
keho farára. Nech už subjektívne výklady o tejto veci vyznievajú akokoľvek (napr. 
aj Tisov pri Nár. súde), historicky sa dá ľahko dokázať, že jazýčkom na váhach tu 
som bol ja so slovenskou armádou. Volil som podržať Tisu i ako môjho protivníka 
v záujme národa, než pripustiťTuku s jeho nacizmom k vláde. Od tých čias sme boli 
s Tukom stále v napínavom pomere a s Tisom začala spolupráca sľubne. Tá trvala 
dotiaľ, kým sme sa na národnom základe dopĺňali i dorozumievali, najmä a často aj 
proti nemeckým pichliačom. Lichardus s Hlinkovou gardou mal Tisu zhodiť zo sedla 
a Čatloš s armádou sa postaviť na jeho ochranu. Keď mi Tiso zjavil, že som mu nápo
mocný práve v politických protivách proti Tukovým nenárodným dobrodružstvám 
a zapredanectvu nacizmu, nuž som sa uspokojil aj s tým, že som akceptoval jeho 
vyhlásenie, že neprijíma moju demisiu. Vymienil som si však, aby Jurech odišiel do 
zahraničnej služby a jeho ľudáckymi protektormi mi postavenie vo vojsku neosla
boval."42 Z uvedeného citátu nie je celkom jasný súvis medzi Čatlošovou demisiou 
a pripravovaným pučom HG. Jeho angažovanosť v ňom sa nespomína v žiadnom

41 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 575-583, správa z 22.1.1941.
42 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914 —1971 (pozostalosť), škatuľa 4, Niečo z mojich 

spomienok. I. kapitola, s. 3.
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relevantnom dokumente. Ten pripravoval náčelník štábu HG O. Kubala spolu s A. 
Machom, ale aj poradcom pre HG Viktorom Nagelerom. Práve ten si údajne vyhlia
dol gardistického funkcionára z Ružomberka, Jozefa Lichardusa, ktorý sa mu pozdá
val ako jeden z najspoľahlivejších gardistických veliteľov.43 Vo svojej výpovedi pred 
Národným súdom Kubala v súvislosti s prípravou puču Čatloša vôbec nespomína. 
Treba povedať, že v čase, keď Čatloš podal demisiu (s podporou Tuku), na Slovensku 
už pôsobil namiesto Killingera nový nemecký vyslanec Ludin. Okrem toho, načo 
by Čatloš podával demisiu, keď by ho Tuka chcel využiť v prospech gardistického 
puču. Problematický je tiež dátum, kedy sa mal puč uskutočniť. Tiso podľa vyslanca 
Ludina vyhlásil, že puč sa pripravoval na 8. januára 1941 (teda ešte pred Čatlošovou 
demisiou), a preto nariadil vyšetrovanie proti Murgašovi. Podľa správy Ludina z 31. 
januára 1941 Tiso žiadal odvolanie Murgaša, šéfredaktora novín Gardista - spiso
vateľa Milá Urbana a Kubalu.44 Ludin veril, že Tiso sa usiluje o dobrý vzťah k Ríši 
a národnému socializmu, je však zatrpknutý a neistý, lebo verí, že garda proti nemu 
chystala puč a Ríša s tým súhlasí a dokonca to podporuje. Preto chcel podľa vyslan
ca Tiso posilniť svoju moc.45 Ak boli Tisové informácie správne, stiahnutie Čatlošovej 
demisie prebehlo v čase, keď už Ríša vymenila vyslanca, čím dokumentovala aj to, 
že žiadne radikálne riešenie situácie na Slovensku nepodporí. Ako príklad možno 
uviesť rozhovor Ludina s Tukom 17. januára, v ktorom predsedu vlády upozornil, že 
„nateraz musí so svojimi požiadavkami ustúpiť. Tuka s tým podstate súhlasil". Na 
druhej strane pôvodné zaangažovanie Čatloša do pripravovaného gardistického 
puča potvrdil pred Národným súdom aj Tisov obhajca E. Žabkay, rovnako tak jeho 
zásluhy na jeho stroskotaní:„zlyhal (puč - pozn. I. B.) iba zásluhou ministra národnej 
obrany Čatloša, ktorý hoci bol doň zapletený, všetko vyzradil Tisovi."46 Samotný Tiso 
však 4. februára pred vyslancom Ludinom tvrdil, že plán prezradil Lichardus„muče- 
ný výčitkami svedomia".47

43 SNA, f. NS, II. A - 920, Tn ľud 13/46 Otomar Kubala, výpoveď O. Kubalu z 31.5.1946.
44 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, 338160-1, hlásenie Ludina Lutherovi 31. 1. 

1941.
45 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 338151-156, Ludinova správa pre AA zo 

4.2.1941.
46 Proces s Dr. J. Tisom. Spomienky obžalobou Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkayho. 

Bratislava 1990, s. 178-179.
47 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 338151-156, Ludinova správa pre AA zo 

4.2.1941.
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Otázny je tiež Čatlošov postoj v súvislosti s jeho tvrdením, žeTiso mu objasnil 
jeho užitočnosť v boji proti Tukoví, kedže dovtedy mu v tomto smere nijako nápo
mocný nebol. Dokonca nemecký vyslanec na Slovensku vo svojej správe z 29. janu
ára 1941 o Čatlošovi v súvislosti s neutíchajúcim napätím napísal: „21.1. ráno som 
mal dlhšiu poradu s generálom Čatlošom, pri ktorej prisľúbil svoju podporu pri akcii 
na upokojenie a svoje sprostredkovanie. Pritom však zdôrazňoval svoje sympatie 
pre vývin v národnosocialistickom zmysle."48 Na inom mieste zase napísal:„Stojí nad 
stranami. Ako statočný vojak je srdcom možno najbližšie k národnému socializmu. 
Ako vyrovnávajúci prvok je užitočný a použiteľný. Pokúsim sa nadviazať s ním lo
jálny a dôverný vzťah."49 Samozrejme, aj tieto Ľudinove slová treba brať s istou re
zervou, kedže k národnému socializmu sa - v snahe zobrať vietor z plachiet Tukovi 
- v konečnom dôsledku hlásil aj samotný J. Tiso. Ľudin predsa len bol na Slovensku 
krátko na to, aby si urobil na všetko reálny obraz.

V súvislosti s Čatlošovou demisiou však treba osobitne vysvetliť už načrtnuté 
nejasnosti okolo údajného dátumu, kedy sa mal puč uskutočniť. Ako som už spo
menul, Tiso udával dátum 8. január. Ako však potom mohol samotný puč súvisieť 
s Čatlošovou demisiou, ku ktorej došlo neskôr? Tu treba upozorniť, že v súvislos
ti s prípravou puču sa uvádzajú rozdielne dátumy. Napríklad podľa historika M. S. 
Ďuricu sa mal puč uskutočniť 21. januára, ten sa pritom odvoláva na spomienky bý
valého ministra hospodárstva G. Medrického. Konštatuje pritom, že v čase príprav 
puču bol Čatloš mimo hry, kedže jeho demisia ležala u Tisu v prezidentskom paláci. 
Tuka s Machom tak disponovali okrem polície aj armádou. Čatloš tu podľa Ďuricu 
zohral dôležitú úlohu, kedže na Tisovú výzvu sa okamžite vrátil do úradu, a tým pre
kazil Tukové plány.50Treba povedať, že tento termín na prípravu puču sa mohol zva
žovať následne po neúspechu s Lichardusom. V konečnom dôsledku však už me
dzičasom došlo k výmene na poste nemeckého vyslanca. Ľudin pritom dával Tukovi 
od začiatku na vedomie, že Ríša s Tisom počíta a jeho odstránenie neprichádza do 
úvahy. Samozrejme, prípravy na prevrat s najväčšou pravdepodobnosťou spočiatku 
pokračovali. Ako príklad možno uviesť vydanie dôverného rozkazu Hlavného veli
teľstva HG z 10. januára, v ktorom sa nariaďovalo, aby všetci okresní velitelia hlásili 
potrebu zbraní na vyzbrojenie gardistov. Tí mali strážiť dôležité podniky na obra
nu štátu, zabezpečiť pre ne vhodnú miestnosť, ako aj personál na cvičenie. Podľa 
hlásenia vojenskej spravodajskej služby z 27. januára „na podklade tohto potom

48 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa 9, dok. č. 338163-167, Ľudin na AA 29.1.1941
49 Tamže.
50 ĎURICA,ref. 1, s. 287-288.

105



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

vznikla zvesť, že medzi gardistami sa rozdeľujú zbrane. Takto sa to stalo v Prievi
dzi, Topoľčanoch a Ružomberku". Treba povedať, že obavy mohli byť oprávnené, aj 
keď samotný Kubala neskôr tvrdil, že zbrane mali byť určené „len pre odvedených 
gardistov k vojsku", na prevádzanie predvojenského výcviku. Toto vysvetlenie však 
podľa hlásenia vojenskej spravodajskej služby už na zjazde HG v Trenčianskych 
Tepliciach 21. januára 1941 spochybnil hned’Kubalov zástupca J. Ďuriš. Bližšie sa 
však táto diskusia v hlásení nekonkretizuje. Každopádne nejasnosti okolo uvedené
ho rozkazu mali na svedomí rôzne chýry, pričom na ich základe niektorí gardistickí 
velitelia predpokladali, že práve v Trenčianskych Tepliciach „dôjde k niektorým radi
kálnym zmenám v našom vnútro-politickom živote".51

Je logické, že tieto informácie sa dostali aj k samotnému prezidentovi, ktorý žil 
v obave a neistote. So svojimi obavami sa zveril aj Čatlošovi počas ich rozhovorov 
o jeho demisii, pričom ho vyzval k lojálnosti. Svoje tu mohla zohrať aj Čatlošova 
ješitnost', keďže na jeho miesto si robil „zálusk" samotný Tuka. Po vojne pred 
Národným súdom k tomu Tiso povedal: „...Trenčiansko-teplický sjazd podľa infor
mácií, ktoré som ja dodatočne dostal, bol už vopred tak organizovaný, že mal byť 
priamo nástupom pre prevzatie moci Tukom a jeho spolupracovníkmi za pomoci 
HG. ...Tuka chcel do tohto svojho pokusu dostať aj gen. Čatloša ako min. národnej 
obrany, ktorého nepriamo vohnal do demisie. Keď Čatloš prišiel podať demisiu, ja 
som demisiu neprijal a rozhodnutie som odložil. O dva tri dni neskoršie z peštian- 
skeho rádia som počul správu, že je v slovenskej vláde kríza, o ktorej už vedia aj 
v Berlíne a výslovne bolo povedané, že je táto kríza medzi prezidentom a minis
trom národnej obrany. Táto správa mi otvorila oči a rozumel som už tomu, prečo 
Čatloš bol do takejto situácie vohnaný Tukom a prečo si žiadal Tuka, aby on mo
hol v neprítomnosti Macha viesť rezort vnútra a zároveň aj chcel mať akési vacuum 
v ministerstve národnej obrany. Preto som Čatlošovi demisiu definitívne odmietol 
a vyzval som ho, aby dekretárne ustanovený zástupca ministra vnútra spravoval aj 
ministerstvo vnútra v neprítomnosti Macha, ktorý práve bol išiel na krátky pobyt do 
Tatier.52 Čatloš mal toto oznámit'Tukovi i úradníctvu v ministerstve vnútra. Po tomto 
odhalení sa Trenčiansko-Teplický zjazd odložil a keď sa potom konal, vystalo z jeho 
programu vopred pripravovaného nastúpenie gardy tak, ako to bolo mne neskoršie

51 VHA Bratislava, f. 55,55-29-1.
52 Je zaujímavé, že Mach bol skutočne v týchto dňoch vo Vysokých Tatrách. Pred Národným sú

dom to zdôvodňoval ako snahu dištancovať sa od Tukových a Nagelerových plánov na prevrat, 
čo je však vzhľadom na jeho postavenie málo pravdepodobné. SNA, f. NS, A 898, Tn ľud 8/46 A. 
Mach, zápisnica zapísaná v dňoch 25.2. - 5.3.1946.
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vyzradené." V ďalšej časti výpovede všakTiso spája tento údajný pokus o prevrat 
s pôvodným plánom, v ktorom sa počítalo s Lichardusom.53 Pritom v dobových do
kumentoch prípravy tohto puču datoval na 8. januára.

Nech už to bolo akokoľvek, neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že by 
Čatloš svojím konaním prekazil mocenský prevrat v štáte, plánovaný radikálnym 
Tukovým krídlom. Aj napriek tomu, že Čatloš pravdepodobne uveril svojej dôleži
tosti v tomto konflikte, jeho postoj mohol byť pomyselným jazýčkom na váhach 
len v prípade ambivalentného postoja nemeckej strany. Ako som už uviedol, stop 
Tukovým plánom urobili samotní Nemci. Na druhej strane prejav Čatlošovej lojál- 
nosti prezidentovi posilnil pozície jeho krídla. V jednom možno s Čatlošom bez 
pochybností súhlasiť, že po januári 1941 sa jeho politické postoje čoraz viac pribli
žovali k táboru J. Tisu. Čatloš bol pravdepodobne zaangažovaný už na vyšetrovaní 
príprav gardistického prevratu, o čom svedčí aj už vyššie spomínaný záznam vo
jenskej spravodajskej služby z 27. januára. Ten mal byť následne zaslaný v jednom 
exemplári ministrovi Čatlošovi a v jednom prezidentovi Tisoví.

To však neznamená, že Čatloš sa okamžite postavil na protinemecké stanovisko, 
ako sa to snažil vo svojich spomienkach prezentovať. Práve naopak, od júna 1941 
aktívne participoval na účasti Slovenska vo vojne proti ZSSR, za čo si vyslúžil ne
jednu pochvalu zo strany kompetentných nemeckých orgánov. Napríklad v správe 
z 18. októbra 1941 Ľudin k osobnosti Čatloša napísal: „...Poznamenávam, že tento 
napriek určitým niekdajším nejasnostiam dnes ďalekosiahle sleduje nemeckú lí
niu".54 Samozrejme, toto jeho hodnotenie sa v priebehu vojny postupne menilo, 
a to úmerne so zhoršujúcou sa situáciou slovenských jednotiek nasadených na 
fronte po prepadnutí ZSSR v dôsledku pribúdajúcich nemeckých porážok.

Možno konštatovať, že okolnosti tzv. Lichardusovho puču (ako súčasti plá
novaného pokusu radikálneho krídla HSĽS), ktorý mal prebehnúť v januári 1941, 
ako aj rola ministra národnej obrany gen. Čatloša v celej záležitosti, neboli dodnes 
preskúmané. V súvislosti s analýzou úlohy Čatloša je treba sledovať okolnosti jeho 
neúspešnej demisie a jej súvislosti s plánovaným pučom. Predovšetkým je treba 
kriticky analyzovať známe tvrdenie, že Čatloš asko prívrženec radikálov sa na po
slednú chvíľu priklonil kTisovmu krídlu a prekazil pripravované gardistické vystú
penie. Tieto tvrdenia je možné konfrontovať so známymi dokumentárni nemeckej 
proveniencie. Podľa nich skutočnou príčinou Čatlošovej demisie bol neustály tlak,

53 SNA, f. NS, IIA 887,Tn ľud 6/46, J.Tiso.
54 Bližšie pozri ВАКА, I.: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu ne

meckých vojenských orgánov. In: Vojenská história, roč. 12,2008, č. 3, s. 47-65.
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ktorý minister pociťoval v dôsledku svojho zaangažovania sa v politickom boji me
dzi prívržencami radikálneho a konzervatívneho krídla v HSĽS. Bezprostredným im
pulzom bol fakt, že Tiso obišiel Čatloša pri vyšetrovaní ministrovho sporu s bývalým 
náčelníkom štábu Veliteľstva pozemného vojska plk. Jurechom. Na pozadí vrcholia
ceho vnútropolitického zápasu sa Čatlošovu demisiu snažili vo svoj prospech využiť 
tak prezident Tiso, ako aj ministerský predseda Tuka a to v snahe ovládnuť silový 
rezort ministerstva národnej obrany. Predstavitelia nemeckých vojenských orgá
nov na Slovensku pritom v tejto snahe podporovali V. Tuku. Jeho vymenovanie do 
funkcie ministra národnej obrany Tiso logicky nemohol akceptovať, z toho dôvodu 
nakoniec neprijal ani Čatlošovu demisiu. Napriek tomu je však nepravdepodobné, 
že Čatloš svojim rozhodnutím zotrvať v úrade následne zabránil radikálnemu pre
vzatiu moci v štáte, tak ako to po vojne tvrdilo viacero priamych aktérov, včítane 
ministra samotného. Z nemeckých dokumentov totiž jasne vyplívá, že nový nemec
ký vyslanec Ludin už krátko po svojom príchode do Bratislavy upozornil V. Tuku, že 
násilné prevzatie moci na Slovensku, je pre Ríšu nežiadúce. Tiso bol pre Nemcov 
naďalej zárukou pokoja a stability a radikáli mali naďalej plniť úlohu akéhosi nátla
kového prostriedku, ktorý Nemci mohli šikovne využívať. Celú situáciu okolo gardis
tického puču však dodnes zahmlievajú aj nejasnosti okolo dátumu jeho plánovanej 
realizácie. V súvislosti s Čatlošom je však isté, že po týchto udalostiach sa postupne 
presunul na pozície podporovateľa Tisovho konzervatívneho krídla.



KAPITOLA VII.

GENERÁL ČATLOŠ A PRACOVNÝ 
ZBOR NÁRODNEJ OBRANY

Peter KRALČÁK

Pod pojmom pracovná služba v armáde si väčšina ľudí predstaví neslávne známe 
pomocné technické prápory z 50. rokov 20. storočia. Málokto však vie, že pra

covná služba v armáde existovala už v období Slovenskej republiky v rokoch 1939 
až 1945 a zastrešoval ju Pracovný zbor národnej obrany’. Pracovný zbor bol veľmi 
špecifickou a v mnohých oblastiach nehomogénnou organizačnou súčasťou slo
venskej brannej moci v rokoch druhej svetovej vojny. Podobnú organizačnú súčasť 
nemala v tom čase žiadna iná armáda. Sám vtedajší prezident Slovenskej republiky 
Dr. Jozef Tiso pri slávnostnom prejave v Malackách 17. novembra 1942 na margo 
PSb MNO povedal:„Pracovný sbor národnej obrany je našou slovenskou špecialitou. 
Nieto doteraz v dejinách iných branných mocí podobne vojensky organizovanej sa
mostatnej zložky, čo by sme ju mohli v kardinálnych ustanoveniach dopodrobna 
porovnať s naším Pracovným sborom národnej obrany."1 2

Pri jeho samotnom zrode a formovaní nestál nikto iný ako sám vtedajší minister 
národnej obrany Ferdinand Čatloš. Hoci oficiálne bolo hlavnou úlohou pracovného 
zboru vykonávať„všeužitočné práce na dobudovaní a zmohutnení brannej moci", 
v skutočnosti predstavoval mocenský nástroj, akým slovenská armáda vyrieši-

1 Pracovný zbor ako samostatná vojenská zložka vznikla dňom 15.1.1941 s názvom Pracovný 
zbor Ministerstva národnej obrany. Oficiálny názov Pracovný sbor MNO a jeho skratka PSb 
MNO sa používal až do jari 1943. Rozkazom ministra národnej obrany generála F. Čatloša z 2. 
4.1943 bol premenovaný na Pracovný sbor národnej obrany (PSb NO). Do roku 1941 je preto 
možné hovoriť len o pracovných jednotkách slovenskej armády.

2 BODICKÝ, L.: Pracovný sbor národnej obrany. VHA Bratislava, Špeciálna zbierka spomienok, ŠZ 
X-438, Armáda v obrane a práci I, II, s. 71.
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la židovskú a rómsku otázku a zároveň i problém, čo s vojakmi „árijcami", ktorí zo 
zdravotných alebo morálnych dôvodov nespĺňali vojenskou propagandou vytvo
rený obraz slovenského vojaka. Totalitný režim Slovenskej republiky totiž používal 
rovnaké metódy a nástroje ako všetky ostatné nedemokratické režimy. Všemožne 
sa snažil svojich oponentov, či už názorových alebo ideologickou mašinériou vy
tvorených, vytlačiť na okraj spoločenského života a pripraviť ich o občianske práva, 
majetok a v mnohých prípadoch aj o to najcennejšie, o ich „holý" život. Tieto snahy 
sa prejavili ihneď po vzniku Slovenskej republiky, kedy sa objavili prvé snahy vyradiť 
osoby cigánskej a predovšetkým židovskej národnosti z verejného života.3

Minister obrany Čatloš a jeho ministerstvo muselo reagovať na spoločenskú 
situáciu a spomenuté diskriminačné zákony a nariadenia dôsledne aplikovalo na 
pomery slovenskej armády. Po vyriešení„českej otázky"4 pristúpil Čatloš k riešeniu

3 V prípade Židov možno hovoriť o štátom organizovanom antisemitizme. V apríli 1939 bola 
prijatá prvá definícia židovského občana, ktorá bola zverejnená vo vládnom nariadení č. 63/ 
1939. Toto nariadenie upravovalo aj počet Židov v niektorých povolaniach. Židia stratili svo
je politické aj občianske práva. Za Žida bol považovaný: kto bol aj v minulosti izraelitského 
vierovyznania, i keď po 30. 10. 1918 prestúpil na niektorú kresťanskú vieru; kto bol alebo aj 
v minulosti bez konfesie a pochádzal aspoň z jedného rodiča izraelitského vierovyznania; kto 
pochádzal z osoby, uvedenej pod bodmi 1 a 2, (vyjmúc takéhoto potomka, ktorý sám prestúpil 
na niektorú kresťanskú vieru pred 30.10.1918); kto uzavrel po dni účinnosti tohto nariadenia 
manželstvo s osobou, uvedenou pod bodmi 1 až 3, po dobu trvania tohto manželstva; kto po 
dni účinnosti tohto nariadenia žil s osobou, uvedenou pod bodmi 1 až 3, v mimomanželskom 
spoločenstve, pričom sa to vzťahovalo aj na potomkov splodených v takomto spoločenstve. 
Výnimku v prípadoch zvláštneho zreteľa hodných stanovila vláda. Slovenský zákonodarný zbor 
na jar 1940 prijal tzv. prvý arizačný zákon č. 113/1940 SI. z. o židovských podnikoch a o židoch 
zamestnaných v podnikoch. Znamenal podstatný zásah do súkromného vlastníctva menšino
vého obyvateľstva. „Árijskí" občania na základe tohto zákona prevzali židovské obchody, firmy 
a pozemky. Spočiatku aspoň s menšinovým podielom „neárijských" spoločníkov, neskôr bol 
židovský majetok vyvlastnený úplne.

4 Podľa oficiálnych údajov k 18.3.1939 bolo v slovenskej armáde 326 dôstojníkov a 269 rotmaj
strov českej národnosti. K 1.7.1939 bolo prevzatých do trvalej alebo dočasnej služby sloven
skej armády 117 dôstojníkov a 139 rotmajstrov českej národnosti. Po 1.1.1940 to bolo už len 
38 dôstojníkov a 15 rotmajstrov. Väčšina vojakov českej národnosti musela opustiť Slovensko 
v marci 1939. Podľa dohody zo 17. 5.1939, ktorou sa upravoval pomer Čechov v štátnych služ
bách na Slovensku, mali byť nenahraditeľní štátni zamestnanci pokladaní za vypožičaných 
od vlády Protektorátu Čechy a Morava. K prepusteniu malo dôjsť vždy k 30. 6. každého roka. 
Okrem toho slovenská vláda rozhodla, aby odborníci, ktorí sa asimilovali a najmä tí, čo mali 
za manželky Slovensky, mohli byť na Slovensku ponechaní natrvalo, pokiaľ voči nim neboli 
námietky policajného charakteru. CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 
(1939-1945). Bratislava 2008, s. 22.
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problému„nechcených občanov II. kategórie" - Židov a„cigánov". K vyriešeniu tejto 
otázky pristúpilo Čatlošovo ministerstvo spôsobom, ktoré svojimi dôsledkami neza
ostávalo za riešením tejto otázky v civilnej sfére. Židia v armáde boli diskriminovaní 
už vládny nariadením č. 150/1939 SI. z. o úprave vojenskej povinnosti Židov z 21. 
júna 1939, ktoré výrazne oklieštilo brannú povinnosť osôb židovskej národnosti. 
Špecifikovalo tak na armádne podmienky vládne nariadenie č. 74/1939 SI. z. z 24. 
apríla 1939 o vylúčení Židov z verejných služieb. Vo vládnom nariadení č. 150/1939 
SI. z. sa uvádza, že všetci Židia - dôstojníci, rotmajstri a mužstvo sa preraďujú z vo
jenskej prezenčnej služby, na čas ich povinnosti k nej, do osobitných pracovných 
útvarov. Sem sa mali zaradiť tiež židovskí záložníci, ktorí budú povolaní na vojenské 
cvičenie. Ďalej bolo stanovené, že Židia prepustení z vojenskej služby podľa vládne
ho nariadenia č. 74/1939 SI. z. nesmú, okrem doby zaradenia do pracovných tábo
rov, nosiť vojenskú rovnošatu ani používať označenie vojenských hodností.

K realizácii niektorých protižidovských opatrení sa pristúpilo už v septembri 
1939 v súvislosti s mobilizáciou do vojny proti Poľsku. Všetci Židia v armáde mali byť 
zaradení do pracovných stredísk a označení 5 cm širokou modrou páskou. Ich vo
jenská rovnošata mala byť bez označenia hodností, bez výložiek a rukávových od
znakov. Židia nemohli vykonávať kancelárske práce, mať vedúce miesta v skladoch, 
byť pomocníkmi vo vojenských zátišiach, tlmočníkmi.5 Minister národnej obrany 
gen. Ferdinand Čatloš komentoval realizáciu protižidovských opatrení v júli 1939 
nasledovne:,,... už v marci tohto roku sme mali túto vec na zreteli. Zistili sme však, 
že pri vojsku dôstojníkov židov mnoho niet a preto sme riešenie nesúrili a vyčkávali 
všeobecné riešenie židovskej otázky v iných rezortoch štátnej správy."6

Podobným spôsobom bola riešená aj „cigánska" otázka. Tu však, na rozdiel od 
Židov, sa „usadení a pracujúci cigáni" mohli prihlásiť k slovenskej národnosti a stali 
sa formálne štátnymi občanmi. Migrujúci „cigáni" (tuláci) nemali žiadnu národnosť 
a boli vylúčení z národnej pospolitosti. Za „cigána" bol považovaný kočovný„cigán",

5 V septembri 1939 prišlo aj k realizácii týchto nariadení a to v rámci mobilizácie v súvislosti 
s protipoľskou kampaňou. Napriek týmto skutočnostiam ešte v čase poľského ťaženia v sep
tembri 1939, v slovenskej armády slúžilo niekoľko dôstojníkov židovského pôvodu, hlavne 
lekárov. Podľa služobných poriadkov ich museli zdraviť i príslušníci nemeckej brannej moci 
s nižšou hodnosťou. Samozrejme Nemci voči tomu dôrazne protestovali. Aj nemecké protesty 
urýchlili vydanie vládneho nariadenia č. 230/1939 SI. z. z 19.9.1939 o úprave vojenskej povin
nosti Židov. Toto nariadenie pozbavilo všetkých Židov v zálohe ich vojenských hodností. Bližšie 
pozri ВАКА, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava 2006, s. 81-82.

6 ВАКА, I.: Postavenie Židov vo vzťahu k slovenskej brannej moci v rokoch 1939 - 1941 (Do vzni
ku VI. robotného práporu). In: Acta judaica Slovaca č. 14, Bratislava 2008, s. 59.

111



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

nie však príslušník tejto rasy, ktorý žil „zriadeným spoločenským životom" a bol „na 
osoh spoločenského života"7. Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej repub
liky č. 18/1940„pod Cigánom má sa rozumieť ...iba ten príslušník cigánskej rasy, po
chádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom kočovným alebo usadlým 
síce, avšak sa vyhýba práci."

I keď Židia i „cigáni" boli de iure vylúčení z brannej moci už v roku 1939, zriade
nie pracovných jednotiek8 sa realizovalo až vydaním Branného zákona Slovenskej 
republiky z 31. januára 19409, v ktorom bola prezenčná služba rozdelená na vojen
skú a pracovnú. V zmysle tohto zákona pozostávala branná moc z vojenských útva
rov, ustanovizní a organizácií a z pracovných útvarov, ustanovizní a organizácií. Obe 
zložky boli vojensky organizované a pod vojenským velením. V zmysle branného 
zákona „branná moc Slovenskej republiky je povolaná obrániť celistvosť štátu a slo
bodu národa, zaistiť vnútorný poriadok a bezpečnosť, zvýšiť pracovnú pohotovosť 
a výkonnosť národa a pestovaťducha národnej pospolitosti." V § 3 ods. 5 citovaného 
zákona sa hovorilo, že branci pracovnej služby konajú prezenčnú službu v pracov
ných útvaroch. Branná povinnosť sa začínala začiatkom roku, v ktorom občan do
vŕšil 20-ty rok a končila sa rokom, v ktorom občan dovŕšil 50-ty rok fyzického veku. 
Prezenčná služba, vojenská i pracovná, mala trvať 24 mesiacov. V diskriminačnom § 
38 sa uvádzalo, že Židia a „cigáni" nemôžu byť príslušníkmi brannej moci (vojenský
mi osobami), a že konajú práce v osobitných skupinách.

Na prijatie branného zákona reagovalo MNO nariadením č. 192.471/15 Dôv. 
1940 z 29. februára 1940, podrobne upravujúcim prepustenie Židov a „cigánov" 
z brannej moci.10 Všetci Židia a „cigáni" mali byť dňom 31. januára 1940 prepustení 
zo všetkých branných pomerov, a to bez ponechania nadobudnutých vojenských 
hodností. Vedení mali byť v evidencii peších plukov 1 až 9." Zavedenie takýchto

7 VHA Bratislava, f. Pracovný zbor národnej obrany (PZNO) 1940 - 1945, škatuľa 21, i. č. 19, č. j. 
90131.

8 Prvé zmienky o židovských pracovných jednotkách sú známe už z augusta 1939. Bližšie pozri 
NIŽŇANSKÝ, E. - ВАКА, I. - KAMENEC, l.(ed.): Holokaust na Slovensku 5. Židovské pracovné tá
bory a strediská na Slovensku 1938 - 1944. Dokumenty. Bratislava 2004, dok. 5, s. 44-45.

9 Slovenský zákonník 1940. Vládne nariadenie číslo 20 z 31.1.1940 Branný zákon Slovenskej re
publiky, s. 21-32.

10 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 21, i. č. 19, č. j. 90 131.
11 V evidencii peších plukov boli vedení nasledovne: príslušníci Doplňovacieho okresného veliteľ

stva („DOV") Bratislava k p. pl. 4, DOV Banská Bystrica k p. pl. 3, DOV Levoča k p. pl. 1 a 9, DOV 
Liptovský Mikuláš k p. pl. 6, DOV Nitra k p. pl. 5, DOV Prešov k p. pl. 2 a 8, DOV Žilina k p. pl. 7. 
Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 21, i. č. 19, č. j. 90 131.

112



Kapitola VII.

opatrení dôrazne obhajoval minister Čatloš pred Branným výborom Snemu SR: 
„Máme možnosť všetky rozkladné živly zadeliť do zvláštnych útvarov..., aby pod ná
ležitým dozorom aj takéto indivídua mohli konať pre štát a verejnosť osožnú prácu 
a neostali i do budúcna len verejnou ťarchou, poťažne, aby neinfikovali nezdravým 
vplyvom zdravé zložky národa. Mám na mysli menovite cigáňov a zločincov. Treba 
riešiť i otázku zamestnania židov, ktorí vo vojsku sú nežiadúcim elementom, ale 
v pracovných táboroch môžu priniesť osohu."12 Branný zákon umožnil ešte jednu 
dôležitú eventualitu. Umožňoval rozšíriť brannú povinnosť aj na tých, ktorí nemohli 
následkom telesných alebo duševných nedostatkov vykonávať riadnu vojenskú 
prezenčnú službu.13

Prví nováčikovia nastúpili do prezenčnej pracovnej služby 12. februára 1940.14 
Boli zaradení do jednotlivých peších plukov, pri ktorých tvorili samostatné adminis
tratívne celky.15 Postupne boli roztriedení do dvoch skupín, a to „árijcov prezenčnej 
pracovnej služby" a „židov a cigánov prezenčnej pracovnej povinnosti". Od januára 
do apríla 1940 nastúpilo do prvého a druhého ročníku prezenčnej pracovnej služby 
4 729 osôb a do pracovnej povinnosti 1 540 osôb židovskej a cigánskej národnos
ti. Hoci sa Čatlošovi myšlienku zaradenia Židov a „cigánov" do zvláštnych útvarov 
podarilo zrealizovať, musel čeliť neustálej kritike, hlavne z nemeckej strany a z ra
dikálneho krídla HSĽS, že tým zneuctieva slovenskú brannú moc. Zaradenie Židov 
a„cigánov"do PSb MNO minister Čatloš vo vtedajšej tlači obhajoval: „Počuť aj hlasy, 
aby Židia a Cigáni svojou príslušnosťou k prezenčnej službe neznižovali úroveň a tak 
neškodili ani menu vojska a nenaštrbovali česť práci v Pracovnom zbore. Preto vraj 
majú patriťinému rezortu.Tento náhľad je logicky neudržateľný, lebo sa stavia proti 
Židom a Cigánom a v skutočnosti im pomáhal. Nijaká civilná organizácia nemohla

12 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany (MNO) 1939 -1945, Fondové oddelenie Kabinet 
ministra 1939 - 1944, škatuľa 4, expozé ministra národnej obrany pred branným výborom.

,3 V životopise mjr. Ing. Kručka sa o odvodoch v roku 1940 píše: „Mužstvo bolo riadne odvedené 
s vojakmi prezenčnej služby, avšak pre nadbytok stanoveného kontingentu a pre telesnú ne
spôsobilosť nosiť zbraň, zaradené do pracovnej služby. Postupne sa ustálili tieto 3 kategórie: 
1) Slováci s klasifikáciou B a C 2.) Židia a 3) Cigáni" VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914 
- 1971 (pozostalosť), škatuľa 5, Spomienkový životopis Ing. Jozefa Kručka, s. 5.

14 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 5, i. č. 22, č. j. 
135 001.

,s V súvislosti s formovaním pracovných jednotiek v slovenskej armáde treba zdôrazniť, že prvé 
pracovné roty v rámci peších plukov vznikali už na základe jesennej reorganizácie armády z ro
ku 1939. Každému z deviatich p.pl. sa znížil počet práporov na tri. Z troch práporov mali mať 
prvé dva pojednej pracovnej rote, kedže sa zavádzala pracovná služba a tretí prápor (od 5.1. 
1940 strážny) mal mať strážne a pracovné roty. Bližšie pozri CSÉFALVAY, ref. 4, s. 26.
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by tak prísne a nekompromisne narábať s nimi ako tá, ktorá to robí na vojenskom 
podklade vojensky! Súc od vojska a od árijských pracovníkov jednotkové i v pome
novaní oddelení, nemôžu im škodiť."16 V citovanom vyhlásení samotný Čatloš apriori 
neodmietol všeobecne akceptovanú tézu, že Židia a„cigáni" neboli hodní zaradenia 
do pracovných jednotiek MNO, že tu boli ako nepriateľský živel len trpení.

V októbri 1940 sa na Židov zatriedených do pracovnej povinnosti sťažoval mi
nistrovi Čatlošovi samotný predseda vlády Vojtech Tuka. 15. októbra ho Čatloš in
formoval, že Židia sú od kresťanov izolovaní„v ubytovaní aj pri pochodoch":„Dozor 
nad nimi majú árijci. Tu pravda nemožno aplikovať stopercentne zásadu izolácie 
Židov, lebo pokusy so židovským dozorom zlyhali."17

Z celkového počtu 6 269 osôb v oboch pracovných formáciách bolo 2 365 osôb 
zaradených u súkromníkov.18 Služba bola dvojročná a až do 3. januára 1941 sa vy
konávala v malých pracovných skupinkách pri rôznych jednotkách. Tieto skupiny 
tvorili pri jednotkách samostatné administratívne celky pod velením dôstojníkov. 
Týchto tzv. stotín bolo asi 30 a nastúpili v nich rôzni špecialisti - kováči, klampiari, 
sústružníci, šoféri, elektrikári a ďalší.19

Podľa pôvodnej organizácie z roku 1940 sa najvyšším orgánom pracovného 
zboru stala Správa pracovného zboru, na čele ktorej stál Správca pracovného zboru, 
ktorým bol mjr. Ing. Jozef Kručko. Podliehal mu správca pracovného úradu, ktoré
mu podliehali všeobecný referát, materiálny referát, hospodársky referát, zdravotný 
referát a pomocný úrad.20

Týmito legislatívnymi úpravami sa vytvorili predpoklady na vytvorenie Pracovného 
zboru MNO. V zmysle novej organizácie slovenskej armády z októbra 1940 bol 15. ja
nuára 1941 vytvorený Pracovný zbor ministerstva národnej obrany a prostredníctvom

16 Slovenské vojsko z 15.2.1942, roč. 2,1941, č. 4.
17 Tuková sťažnosť sa konkrétne týkala Židov zamestnaných na stavbe športového štadióna 

v Bratislave. Samotný prednosta pracovnej služby mjr. Kručko sa pred zodpovedným veliteľom 
roty vyjadril, že„na Židov pracovnej služby sú ponosy priamo od pána ministerského predsedu, 
že viacej sedia v kaviarňach, ako pracujú". Bližšie pozri ВАКА, ref. 6, s. 65.

18 Do 31. 12. 1940 pracovný zbor odpracoval 489 226 dní, tým zarobil 14 019 163 Ks. Vojenskú 
správu jeho činnosť stála 13 403 572 Ks, čo znamená aktívne saldo 615 591 Ks. In: Slovenské 
vojsko z 15.2.1942, roč. 2,1941 č. 4.

19 ŠIMUNIČ, P.: Vznik, organizačný vývoj a činnosť pracovných jednotiek a útvarov slovenskej ar
mády 1939 - 1942. In: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný 
prápor. Bratislava 1996, s. 30.

20 VHA Bratislava , f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1940 - 1942,1. časť, škatuľa 24, i. č. 17, č. j. 
167 000.
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náčelníka štábu podliehal priamo ministrovi národnej obrany.21 V čele Pracovného 
zboru MNO stál Správca Pracovného zboru s právomocou veliteľa divízie. Správcom 
pracovného zboru bol menovaný mjr. Ing. Jozef Kručko, Správcom pracovného úra
du mjr. Ing. František Borský.22 Správcom Západnej pracovnej skupiny so sídlom 
v Turčianskom sv. Martine bol menovaný mjr. pech. Branislav Manica a správcom 
Východnej pracovnej skupiny so sídlom v Sabinove stot. pech. Aurel Ruman.23

Organizačne sa pracovný zbor delil na dve skupiny: na Západnú pracovnú sku
pinu a na Východnú pracovnú skupinu.24 Pod správu Západnej pracovnej skupiny 
podliehali posádky: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Hlohovec, 
Krupina, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Sereď, Trenčín, Trnava, 
Topoľčany,Turčiansky sv. Martin, Žilina, Zvolen, Dolný Kubín, Ružomberok. Pod sprá
vu Východnej pracovnej skupiny podliehali posádky: Bardejov, Humenné, Kežmarok, 
Levoča, Liptovský sv. Mikuláš, Michalovce, Poprad, Prešov, Sabinov, Spišská Nová 
Ves, Trebišov. Západná pracovná skupina bola zložená z troch pracovných práporov, 
ktorých príslušníci boli výlučne „árijského" pôvodu.25 Východná pracovná skupina 
bola zložená z dvoch „árijských" práporov a zo VI. práporu „cigánov" a Židov. V tejto 
súvislosti minister národnej obrany Čatloš nariadil dňa 8. februára 1941, že pracovné 
prápory I. až V. budú mať oficiálny názov „pracovný prápor" a VI. prápor, v ktorom 
budú Židia a„cigáni" pracovnej povinnosti sa bude nazývať„robotný prápor".26

Pracovný zbor ministerstva národnej obrany bol od svojho vzniku organizovaný 
ako samostatná, vojensky spravovaná zložka slovenskej brannej moci. Skladal sa 
z pracovníkov árijcov a Židov a„cigánov" pracovnej povinnosti. Ako som už v úvode 
spomenul jeho hlavným mottom bolo vykonávať„všeužitočné práce na dobudova
ní a zmohutnení brannej moci", čo nevylučovalo to, aby sa jeho príslušníci nezapájali

21 Tamže.
22 Mjr. Ing. Kručko vo svojom životopise spomína: „V roku 1940 mi gen. Čatloš pridelil pplk. gšt. 

Borského s týmto nákazom. Aby židovského pôvodu dôstojník vynikajúcich schopností nebol 
na očiach Nemcom a iným činiteľom, prideľujem ho k Pracovnému sboru a Vy ho schované za
mestnajte s patričnou úctou a ohľaduplnosťou." VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914 
- 1971 (pozostalosti, škatuľa 5, Spomienkový životopis Ing. Jozefa Kručka, s. 5. Pôvodne Čatloš 
žiadal pre Borského prezidentskú výnimku, aleTiso mu nevyhovel.

23 Rozkaz MNO - Správa pracovného sboru č. 1, VHA Bratislava , f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 
148.

24 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, škatuľa 23, i. č. 23, č. j. 234 838.
25 Pracovná rota príslušníkov nemeckej národnosti bola pričlenená k III. pracovnému práporu 

a bola samostatnou jednotkou. VHA Bratislava, f. MNO 1939 -1945, spisy dôverné 1940 -1942, 
I. časť, škatuľa 24, i. č. 17, č. j. 167 000.

26 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, škatuľa 60, i. č. 47, č. j. 250 124.
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aj do iných činností vykonávaných v prospech civilného sektora. Možno spomenúť 
budovanie národného amfiteátra vTurčianskom sv. Martine, reguláciu rieky Morava 
v roku 1941, výpomoc pri žatvách v poľnohospodárstve a pod.27 Do pôsobnosti 
pracovného zboru patrilo jeho usmerňovanie, príprava a štúdium pracovných mož
ností rozličných regiónov štátu za súčinnosti vojenského dopravníctva a stavebnej 
správy, rozhodovanie o naliehavosti požiadaviek pracovných, jednotlivých, samo
správnych a iných korporácií, príprava pracovných úloh a kontrola ich uskutočne
nia, ako aj kontrola finančných nákladov so zreteľom na pracovné oddiely.28 K jeho 
poslaniu sa vyjadril v roku 1942 jeho vtedajší veliteľ plk. Bodický:„Pracovný sbor má 
jednu z najvznešenejších úloh v armáde, lebo pripadá mu starostlivosť o zvýšenie 
pracovnej pohotovosti i výkonnosti národa a starostlivosť o pestovanie ducha ná
rodnej pospolitosti. V rámci vytýčených úloh pracovný sbor MNO ako zložka bran
nej moci je určený v prvom rade k tomu, aby vykonával užitočné práce na prospech 
brannej moci. Rozličnými pracovnými výkonmi v záujme verejnom má pracovný 
sbor vypestovať u občanov zmysel pre verejnú vec a chuť k fyzickej, telesnej prá
ci a tak zlepšiť mravnú a hospodársku situáciu slovenského národa. Ako pomoc
ná služba pomáha pri pohromách ohrozujúcich život a majetok svojich občanov. 
Pracovný sbor je vojenskou organizáciou brannej moci. Jeho branci po vykonaní 
základného odborného výcviku, v ktorom sa zjednotia v súdružný disciplinovaný 
celok, sú schopní všetkých produktívnych podnikaní v práci na prospech brannej 
moci a verejného záujmu."29

Príslušníci PSb MNO árijského pôvodu sa volali „pracovníci", Židia a „cigáni" boli 
„robotníci".301 s tým súvisiace nariadenie Správcu pracovného zboru31, ktorým sa do 
úradného písomného styku zaviedlo heslo„Práca - česť, robota - povinnosť!" malo 
jasný zámer- aj takýmto spôsobom zreteľne „oddeliť" pracovníkov „árijcov" od „ži
dov a„cigánov" prezenčnej pracovnej povinnosti".32

27 Bližšie pozri BODICKÝ, ref. 2, s. 71-83, prípadne BORSKÝ, F.: Rok Pracovného sboru MNO, 
Bratislava: Veliteľstvo pracovného sboru MNO, 1942.

28 VHA Bratislava , f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1940 - 1942,1. časť, škatuľa 24, i. č. 17, č. j. 
167 000.

29 Slovenské vojsko z 1.1.1942, roč. 3, č. 1, s. 7.
30 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 23, i. č. 23, č. j. 231 872. U árijcov prišlo aj k pre

menovaniu hodností z„vojak" na„pracovník",„slobodník" na „predák" a „desiatnik" na„dozorca". 
Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 23, i. č. 23, č. j. 236 512.

31 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, škatuľa 60, i. č. 47, č. j. 250 124.
32 Zavedenie takého hesla obhajovala i dobová tlač: „A preto správne a jasné je naše heslo: Práca 

česť! Česť pre nás, ktorí sme ju ako najdrahocennejší poklad zdedili po svojich pradedoch.
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Velkým problémom pre Čatloša sa ukázala aj otázka vnímania PSb NO verejnos
ťou, kde značná časť obyvateľov považovala túto službu za „trestnú" a jeho prísluš
níkov považovali za menejcenných. Ešte výraznejšie sa to prejavilo od mája 1941, 
keď do pracovnej služby boli zaradení aj vojaci prezenčnej služby, ktorí boli odsú
dení civilnými alebo vojenskými súdmi, pred nastúpením prezenčnej služby boli 
v „polepšovniach" alebo boli zbavení občianskych práv. Po zaradení do pracovnej 
služby boli títo premiestnení k Východnej pracovnej skupine s určením pre VI. ro
botný prápor na vykonávanie najťažších prác. Práve do tohto práporu boli zaraďo
vaní aj všetci Židia bez výnimky. I v samotnej slovenskej armáde sa akosi prirodzene 
vytvoril antagonizmus a pocit nadradenosti príslušníkov prezenčnej služby voči 
príslušníkom PSb NO. Vyskytli sa viaceré prípady, kedy príslušníci armády nerešpek
tovali hodnosti príslušníkov PSb NO a nezdravili ich. Dokonca boli zaznamenané 
aj fyzické strety medzi obidvoma skupinami vojakov. Aj na tieto incidenty reago
val Čatloš v rozhlasovom prejave v predvečer 2. výročia slovenskej samostatnosti: 
„Vojakova služba je čestná. Ale aj služba pracovníkova je rovnako čestná a nesmie 
tu byť rozdielov, závisti a pohŕdania, bo obe služby sa nelíšia v podstate, v cti, ale 
len v povahe, v spôsoboch ich konania. Pracovník nie je menejcenný. Práca za národ 
a štát sa práve tak hodnotí ako vojenčina. Vojenčina má prednosť len vo zvýšených 
povinnostiach v poli, keď bojom sa vystavuje vojak pomerne väčšiemu nebezpečiu, 
ako pracovník pri práci. Ale aj práca si vyžaduje často obete aj na životoch a hrdina 
práce je práve tak hrdinom, ako hrdina na bitevnom poli. A preto nech je každý 
hrdý na svoje poslanie, na svoj údel v konaní národných povinností."33 Preto sa ne
možno čudovať, že príslušníci pracovného zboru sa za svoju uniformu hanbili a boli 
za ňu často terčom urážok aj od ostatných príslušníkov zbraní i radových vojako- 
v".34 Príslušníci pracovného zboru sa za svoju uniformu hanbili. Minister Čatloš to

Robota povinnosť! Zdá sa to byť trochu čudným, lebo práca a robota značí u nás to isté. Je nám 
však všetkým dostatočne známe, že máme ešte v našom štáte druh ľudí, ktorých načim nau
čiť robiť, a ktorým práca nikdy nebola cťou, ale podfukom, okrádaním a vykorisťovaním! Sú to 
Židia a Cigáni. I týchto bolo treba zmobilizovať a zapriahnuť, aby jednak naučili sa poznať zaro
bený každodenný chlebíček slovenského človeka a jednak aby sa odčinily takto aspoň čiastoč
ne krivdy napáchané za dlhé stáročia na slovenskom národe.". Práca česť - robota povinnosť. In: 
Slovenské vojsko, 1942, roč. 3. Pracovný sbor MNO, Príloha č. 2, s 23.

33 Slovenské vojsko z 1.4.1941, roč. 2, č. 7.
34 Árijci" mali rovnošatu farby kaki s kávovým golierom a širokými manžetami rovnakej farby. 

Židia mali rovnošatu farby tmavomodrej a „cigáni" hnedej. Uniforma príslušníkov pracovného 
zboru nemala náplecníky. Bližšie pozri VHA Bratislava, Smernice pre nosenie vojenskej rovno
šaty a rovnošaty pracovného sboru Se-I z roku 1940.
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v mnohých príhovoroch k pracovníkom zľahčoval, avšak samotná skutočnosť, že 
o tejto veci musel nie raz hovoriť sám minister, naznačuje, že išlo o vážny problém: 
„A čo treba nanajvýš zdôrazniť, nikdy sa nehanbite za svoju uniformu.... Nie na kva
lite šiat, ale na ich vyčistení a ustrojení vidieť cenu a hodnotu dotyčnej osobnosti... 
Každý člen brannej moci musí vedieť, že na vojenčine neplatí vkus a záujem jednot
livca, ale treba sa podriadiť predpisu, ktorý obyčajne nariaďuje pre celok a to vždy 
najsprávnejšie."35

Pracovný zbor ako každá nová organizácia musela vo svojich začiatkoch pre
konať viaceré „detské" choroby. Duchovní tvorcovia zboru nemali pred sebou vzor, 
podlá ktorého by organizáciu pracovného zboru mohli vytvoriť. Na Slovensku síce 
existovala Slovenská pracovná služba, ktorá bola organizovaná podľa vzoru Ríšskej 
pracovnej služby, ale samotná „pracovná služba brancov" bola v tomto období oje
dinelým zjavom. Minister Čatloš sa všemožne snažil presvedčiť svojich kolegov vo 
vláde, že Pracovný sbor MNO nemožno prirovnať k Ríšskej pracovnej službe, podľa 
vzoru ktorej Ministerstvo vnútra SR zorganizovalo Slovenskú pracovnú službu na 
Slovensku. Slovenskú pracovná služba bola predvojenskou výchovou, kde hlavným 
cieľom bolo „vštepiť a prehĺbiť v duši každého mladíka zmysel pre telesnú prácu." 
Naproti tomu pracovný sbor hneď od svojho vzniku bol chápaný a i organizovaný 
ako samostatná, vojensky spravovaná zložka slovenskej brannej moci." Zaujímavé 
je aj vyjadrenie Čatloša k úlohám oboch pracovných služieb, ktoré prezentoval 
po skončení vojny vo svojich pamätiach: „Slovenská pracovná služba slúžila vojne 
a Pracovný sbor MNO slúžil vojnou mieru v jeho trvalých hodnotách vykonanej prá
ce. Obe ustanovizne však prospievali svojím príslušníkom, nehľadiac na politiku, vo 
zmysle váženia si telesnej práce a tak aj modelovaniu ľudstva (menovite inteligen
cie) na pracovnú pospolitosť dnešného typu a razenia. V tom sa musí priznať určité 
plus aj zatracovanému spoločenskému poriadku v druhej svetovej vojne u nás."36

Keď v januári 1941 vymenoval minister národnej obrany Čatloš prvého velite
ľa Pracovného zboru MNO, v činnej službe bolo cca 3000 pracovníkov odvodného 
ročníka 1939. Pracovníci boli roztrúsení po väčších či menších skupinách pri jed
notlivých útvaroch slovenskej armády.37 Po ich sústredení do pracovných jednotiek

35 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 5.
36 VFiA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 5.
37 Veliteľ pracovného zboru MNO po zoznámení sa stavom zistil, že počet dôstojníkov a rotmaj

strov postačuje len na obsadenie najzákladnejších funkcii. Preto bolo jeho prvoradou úlohou 
vyškoliť čo najskôr potrebný počet poddôstojníkov. Už vo februári 1941 mal pracovný zbor 120 
pracovníkov - absolventov inštruktorského kurzu. Bližšie pozri BORSKÝ, ref. 27, s 9.
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sa rozvinula činnosť pracovného zboru.38 Jednotky jednotlivých práporov (roty, 
čaty, družstvá) sa spájali na čas potreby do pracovných stotín, oddielov a úsekov. 
Veliteľstvo PSb MNO systematicky prideľovalo mužstvo a dôstojníkov k vybraným 
útvarom slovenskej armády. Od roku 1942 prevzali strážnu službu vo všetkých 
posádkach.39 Slúžili tiež pri poľných jednotkách na fronte.40 V rokoch 1942-1944 
najstabilnejšie a najviac početné pracovné oddiely pôsobili na Lábe, Zohore, Sv. 
Jure, Liptovskom sv. Peter, Kamenici nad Cirochou, Humennom, Novom Meste nad 
Váhom, Zamutove, Podturni, Kojeticiach, Podolínci, Prešove. Predstavovali kvalifi
kované aj pomocné sily na stavbách, pri úprave terénu, no nechýbali ani odborné 
remeselnícke práce v rôznych dielňach. Až v roku 1941 začal pracovný zbor vyko
návať verejné práce.41 Armádna propaganda prostredníctvom tlače „Slovenský vo-

38 Sústredenie pracovníkov sa zdôvodňovalo:„Tým, že pracovníci zastávajú u armády funkcie pi
sárov, spojek, remeselníkov a pod. je nebezpečie, že si mierová armády nevycvičí zo svojho 
stavu potrebný počet takýchto osôb, čo môže mať v mob. priamo katastrofálny následok, na
koľko je tým pohotovosť mob. jednotiek ohrozená. Armáda svojich špecialistov mať nebude 
a pracovníci nemôžu byť do poľných jednotiek pridelení." Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, škatuľa 58, i. č. 41, č. j. 250 404.

39 Strážnu službu, ktorí vykonávali tvorníci, si Čatloš cenil a vyzdvihoval ich nebojácnosť a spo
ľahlivosť: „Veru celkom právom a pyšne môžeme vyhlásiť, že pracovníci v strážnych oddieloch 
plnili si a plnia svoje povinnosti nad očakávania statočne. Doteraz sa nevyskytol ani jeden prí
pad, žeby bol pracovník na stráži sklamal alebo niečo podobné. Ba pravý opak nám priniesla 
nedávna minulosť. V Banskej Bystrici a v Trenčíne naši chlapci tak svědomitě a presne vykoná
vali svoje povinnosti v strážnej službe, že so zbraňou zneškodnili osoby, ktoré neprávom přišly 
do vojenských objektov". VHA Bratislava, f. Kabinet ministra, škatuľa 5.

40 Podľa rozkazu ministra národnej obrany z 27. 5.1943 postavil pracovný zbor pre potreby RD 
a ZD pojednej pracovnej rote, motorizovanú pracovnú rotu 45 pre RD postavila Východná pra
covná skupina a pešiu pracovnú rotu pre ZD postavila Západná pracovná skupina. Bližšie pozri 
VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, škatuľa 130, i. č. 135, č. j. 415 175.

41 Existencia pracovného zboru predstavovala pre slovenské hospodárstvo značnú pomoc, hlav
ne v období po zapojení sa Slovenska po boku Nemecka do vojny proti Sovietskemu zväzu 
v júni 1941. Príkladom je výpomoc pracovného zboru pri žatve v lete roku 1941, keď 2 706 
príslušníkov pracovného zboru za 17 dní odpracovalo 46 002 pracovných dní. Hodnota tejto 
práce bola vyčíslená na 1 550 070 Ks. MNO za pridelenie pracovníkov na poľné gazdovstvá uro
bilo výnimku a nevyberalo od roľníkov poplatky. Majitelia prideleným pracovníkom poskytli 
iba stravu a denný žold s pracovnými prídavkami. Je veľmi pravdepodobné, že bez pomoci 
pracovného zboru by prišlo k značnému znehodnoteniu úrody obilia, čo by vážne ohrozilo 
celé hospodárstvo krajiny. Druhým príkladom je pomoc pracovného zboru pri regulácii rieky 
Morava po povodniach v roku 1941. Za dva roky tu viac ako 2 000 príslušníkov pracovného 
zboru odpracovalo 1 004 987 pracovných hodín. Hodnota pracovných výkonov prevyšovala 
sumu 4 000 000 Ks. Za ten čas vykopali 428 706 m3 zeme, ktorú museli odvážať až na 50 metro-
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jak'42 s veľkým pátosom vyzdvihovala význam PSb MNO pre hospodárstvo krajiny43, 
ale akosi „pozabudla", že cenou bola nesloboda a strata občianskych práv časti prí
slušníkov zboru, hlavne Židov a „cigánov".44

Príslušníci pracovného zboru vykonávali všetky tieto práce často vo veľmi zlých 
pracovných podmienkach bez základných ochranných pomôcok. Čatlošovo minis
terstvo nedokázalo zabezpečiť vyhovujúce šatstvo a ubytovanie.45 Hygiena bola 
na absolútnom minime. V roku 1944 prišla na MNO dokonca sťažnosť z Vojenskej 
nemocnice 1 v Bratislave, že vojaci a tvorníci PSb NO prichádzajú na liečenie,,... ná
padne často zavšivavení, zasvrabení, znečistení, prádlo špinavé a roztrhané, špatné 
obutí a oblečení."46 O rok neskôr bola situácia neúnosná a vojenská práva bola při

vé vzdialenosti,„odhumusovali" plochu 90 000 m2 a obložili mačinou niekolko tisíc m! plochy. 
Bližšie pozri: Slovenské vojsko z 15.10.1941, roč. 2, s. 19-20.

42 Bola to iniciatíva samotného ministra obrany F. Čatloša, ktorý nariadil intenzívnu propagačnú 
kampaň v tlači. V časopise „Slovenské vojsko" bola vytvorená príloha „Pracovný sbor" a správ
covia pracovných jednotiek boli povinní zasielať správy o pracovnej, kultúrnej, osvetovej 
a športovej činnosti pri svojich jednotkách. Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, 
škatuľa 32, i. č. 34, č. j. 240 367.

43 Pri vytváraní PSb NO nebola jeho hospodárska funkcia prvoradá, tou samozrejme bolo vyrieše
nie židovskej a cigánskej otázky v armáde, no i tak otázka efektívnosti jeho činnosti nebola dru
horadou záležitosťou. Počínajúc 1.2.1941 mala Správa pracovného zboru za pridelenie každé
ho príslušníka pracovného zboru na prácu účtovať poplatok podľa mzdovej úpravy schválenej 
ministerstvom vnútra. Pre každú jednotku bolo vytvorené samostatné konto a vyúčtovanie sa 
vykonávalo vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Velitelia útvarov, pri ktorých boli zaradení 
vojaci pracovnej služby, museli podávať pravidelné mesačné hlásenia o výkonoch. I v rozpočte 
MNO sa pri kreovaní rozpočtovej kapitoly Pracovný zbor priamo počítalo s príjmami z pride
lenia pracovných jednotiek na verejné práce. Tieto príjmy tvorili takmer tretinu rozpočtu pra
covného zboru. Príkladom je rok 1942. V rozpočtovej kapitole Pracovného zboru na rok 1942 
sa rátalo s výdavkami 21 523 100 ks a s príjmami cca 8 000 000 Ks. VHA Bratislava, f. PZNO 1940 
- 1945, škatuľa 58, i. č. 42, č. j. 250 464.

44 Je zaujímavé ako vysoko bola hodnotená kvalita práce vojakov - „cigánov". Mnohí velitelia 
útvarov si na práce pri úpravách ciest, pri reguláciách, v kameňolomoch žiadali práve voja
kov -„cigánov". Dokonca boli hojne využívaní aj v strážnej službe. Bližšie pozri BORSKÝ, ref. 
27, s. 57-58.

45 Mužstvo chodilo v obnosených šatách, bez gombíkov, často aj v deravých a roztrhaných. Veľa 
ich bolo aj bez topánok. Buď sa im rozpadli alebo ich jednoducho sami vymenili s civilným 
obyvateľstvom za tabak, alkohol či potraviny.

46 Nemocnica žiadala o okamžitú nápravu danej veci, lebo tvorníci takto nakazia celú nemocnicu 
všami a plošticami. VHA Bratislava, f. Vojenská nemocnica (VN) 1 Bratislava, spisy dôverné, ška
tuľa 47, č. j. 21 064 /dôv. 1944.
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nútená vydať pokyny na zamedzenie šírenia tejto infekcie.47 Smernica vyšla v roz
kaze Veliteľstva Pracovného zboru národnej obrany číslo 6 dňa 9. februára 1945. 
Obsahovala okrem iného príkazy o„každotýždennej výmene spodného prádla", či 
pokyny pre veliteľov, aby umožnili mužstvu „kúpanie sa a opratie vlastného prádla 
aspoň raz za 14 dní".

V roku 1942 prišlo aj k zmenám v označeniach hodností príslušníkov PSb MNO. 
Už koncom novembra minister Čatloš súhlasil, aby pre pracovný zbor boli prijatí 
poddôstojníci z povolania (hodnosti - čatník, rotník, zástavník).48 Bolo to potreb
né, pretože prvé dva roky od vzniku si PSb MNO necvičil vlastný dôstojnícky káder. 
Nemal ani vlastných aktívnych dôstojníkov. Vojenskí gážisti, ktorí boli k zboru pri
delení dočasne i natrvalo, zostávali naďalej príslušníkmi svojich zbraní. Mnohokrát 
to boli gážisti, ktorých sa chcel ich materský útvar„zbaviť", hlavne z disciplinárnych 
dôvodov.49 Túto situáciu pozorne sledoval aj sám Čatloš: „K PS (pracovnému zboru 
- poznámka autora) sa dostali aj velitelia s chorobným zjavom, alkoholizmus, kto
rých sa nadriadení chceli zbaviť. Preto boli kde-tu aj nemilé následky."50 Tento stav 
sa vyriešil až v roku 1943, kedy rozhodnutím prezidenta republiky bola dňom 1. 
februára 1943 vytvorená stavovská skupina dôstojníkov a rotmajstrov Pracovného 
zboru národnej obrany. Súčasne sa vytvorili oddelene aj skupiny dôstojníkov a rot
majstrov správy Pracovného zboru.51

Samostatnou kapitolou v štruktúre pracovného zboru bol VI. robotný prápor52. 
Tvorili ho 3 židovské roty, jedna „cigánska" a jedna „trestanecká"53. Tie sa členili na

47 Pracovníci boli totiž ubytovaní v hromadných barakoch a škvrnitý týfus bol prenášaný všami 
a preto predstavoval pre príslušníkov PSb NO v ich neutešenej situácii skutočné riziko. Jeden 
prípad ochorenia by mohol ohroziť činnosť celej roty.

48 V tom čase totiž pracovný zbor zápasil s nedostatkom dôstojníkov (mal ich 27), ako aj rotmaj
strov (mal ich 82). Bližšie pozri CSÉFALVAY, ref. 4, s. 104.

49 Zaujímavosťou je i to, že Čatloš využíval pracovný zbor aj ako akúsi úschovňu pre „problémo
vých" vojenských gážistov:„Pracovný sbor, Nemcami nekontrolovaný, skýtal možnosti vytvoriť 
si z neho slovenskú rezervu i pre vojenské, i pre všeobecné národné osobitosti. To sa aj sta
lo. Ba bol aj vhodným azylom pre dôstojníkov, ktorí sa znemožnili u Nemcov". VHA Bratislava, 
f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4.

50 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosti, škatuľa 4.
5' VHA Bratislava, fond 53, škatuľa 43, zložka 82/2-117. Dôverný vecný vestník MNO č. 2 zo dňa 

1.6.1943.
52 Hoci bol názov „robotný" zmenený na„pracovný" až v roku 1943, oba názvy sa striedavo použí

vali po celé obdobie trvania VI. práporu.
53 Do trestaneckej roty boli na základe § 14 branného zákona zaradení branci, ktorí boli odsú

dení civilnými alebo vojenskými súdmi pre zločiny k nepodmienečnému trestu na slobode vo
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čaty, ktorých velitelia museli byť árijci, prezenčne slúžiaci vojaci pracovnej služby. 
Ubytovaní a zamestnávaní mali byť Židia, ako aj„cigáni" izolovane od ostatného muž
stva.54 Vo všeobecnosti boli ich životné podmienky horšie ako u „árijských" vojakov.55

K 10. septembru 1941 bolo v VI. robotnom prápore 885 Židov a 470„cigánov". 
K 16. máju 1942 tu bolo už 1 325 robotníkov, z toho 1 062 Židov a 263 „cigánov". 
Okrem nich v rámci 24 B roty (trestaneckej) bolo zaradených ďalších 169 osôb. K 31. 
decembru 1942 mal VI. robotný prápor 1 312„robotníkov", z toho 876 Židov a 436 
„cigánov".56

V roku 1943 bol pracovný zbor v rámci brannej moci plne organizovaná vojen
ská jednotka. Ako IV. zložka bol podriadený Štábu ministerstva národnej obrany.

výmere 1 roku a vyššie, ak bola v rozsudku zároveň vyslovená strata občianskych práv alebo tí 
branci, ktorí boli pred nastúpením prezenčnej služby „v donucovacích pracovniach alebo po
lepšovniach“. Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 23, i. č. 23, č. j. 237 711.

54 Príslušníci VI. práporu boli pri nástupe v Čemernom ubytovaní v starých, drevených barakoch 
a dokonca i v kinosále. Spalo sa na slamníkoch. Podobné ubytovanie bolo aj na ostatných 
miestach. Vyskytlo sa síce i„honosnejšie" - napríklad v Prešove na periférií kasární - v bývalých 
konských stajniach, ale i neuveriteľné - v bývalej márnici, kde boli predtým dva týždne týfu- 
sové mŕtvoly! Spalo sa opäť na slamníkoch položených priamo na betónovej podlahe. Neskôr, 
keď si príslušníci sami postavili drevené budovy, mali už pohodlie - vlastné prične a slamníky. 
Aj tie však boli preplnené všami, plošticami a iným hmyzom, ktorému sa proste v takýchto pod
mienkach nedalo vyhnúť. V Liptovskom Hrádku bolo asi 100 príslušníkov 21. roty ubytovaných 
na kraji tohoto mestečka v opustenej, nepoužívanej budove označenej ako kinosála. Mala iba 
jedny dvere a okná vôbec nemala. Jediným zdrojom vody bol blízky potôčik. Záchod, alebo 
obyčajná suchá latrína sa nikde nenachádzali, tak si príslušníci vybavovali svoje ľudské potreby 
v blízkej opustenej kolkárni. Za týchto okolností je priam zázrak, že nevypukla žiadna epidé
mia. Iná skupina, prevažná časť 23. roty, bola ubytovaná v barakoch na okraji dediny Sv. Peter. 
Ďalšia skupina bola ubytovaná v barakoch na okraji obce Jamník. V Jamníku v pastierni bola 
ubytovaná aj 22. (kóšerácka) rota.Vjednej budove určenej pre cca 60 ľudí sa natislo vedľa seba 
asi 200 členov tejto roty, dokonca aj s batohmi! Pracovali na stavbe cestného násypu k letisku 
a na samotnej stavbe letiska Sv. Peter. V krutých mesiacoch zimy 1941/1942 sa v ubikáciách 
nedalo kúriť, alebo iba slabo, núdzovo. V kinosále „Pod skalou" sa obloky zakryli celtovinou 
a muži museli spávať oblečení ešte aj v plášťoch. Na oblečenie nemali ani zimné rukavice ani 
čiapky a dennodenne museli pochodovať do práce, hoci mužom omrzali uši, palce na nohách 
a niektorým i nosy. Podobne to bolo i v Kuchyni pri Malackách, vo Svätom Jure, v Zohore, Labe 
i Hochštetne. LACKOVIČ, J.: Bulletin o úsilí odstrániť „biele miesto" histórie z obdobia dru
hej svetovej vojny, týkajúce sa vzniku, existencie a zániku bývalého VI. pracovného prápora. 
Bratislava 1993, s. 13-14.

55 Napr. nemohli písať listy po hebrejsky, nemali nárok na žiadny pohrebný sprievod, podobne 
ako„cigáni" nezapísaní v matrike.

56 Bližšie pozri CSÉFALVAY, ref. 4, s. 105.
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Jeho výkonným orgánom bolo Veliteľstvo PSb NO, pod ktorý spadali hospodársky 
úrad, technický úrad, zememeračský úrad, úrad pracovného zbor (pomocný) a po
mocná rota. Pracovný zbor MNO mal k 15. januáru 1943 10 680 príslušníkov. Pre 
potreby armády bolo pridelených 4 709 osôb (vojenská správa budov, strážne od
diely, armádne útvary, východný front), pre vojenské pracovné oddiely vo vlastnej 
réžii 471, civilný sektor 695, kúpeľné a rekreačné ústavy 133, vojenské hospodárske 
majetky 363, letecká továreň v Trenčianskych Biskupiciach 1 200, vlastný zbor 3109. 
Západná pracovná skupiny mala k 30. augustu 1943 41 dôstojníkov, 46 rotmajstrov, 
9 poddôstojníkov z povolania a 3 901 hodnostníkov. Východná pracovná skupina 
mala v tom čase 13 dôstojníkov, 41 rotmajstrov, 10 poddôstojníkov z povolania, 
2 555 hodnostníkov a 328 robotníkov„cigánov".57

Ministerstvo národnej obrany plánovalo už začiatkom roka 1943 hlbšiu reorga
nizáciu Pracovného zboru MNO. Dôvodom bolo, že sa stále rapídnejšie začal pre
javovať nedostatok mužstva a ani odvody brancov nepriniesli očakávaný početný 
nárast mužstva. Zároveň vystupoval i problém, že neustálym fluktuáciou z dôvodu 
prevelenia na východný front trpela i kvalita dôstojníckeho a poddôstojníckeho 
zboru samotného pracovného zboru. Problémom boli i prevelenia „nechcených" 
vojenských gážistov od vojenských útvarov a zariadení k pracovnému zboru. 
Čatlošovi sa pravdepodobne už nedarilo odolávať nemeckému tlaku na vylúčenie 
„neárijských elementov", hlavne Židov z PSb MNO.58 Táto otázka bola vyriešená 
v novom brannom zákone z 26. marca 1943, podľa ktorého sa branná povinnosť 
začínala už rokom, v ktorom občan mužského pohlavia dosiahol 19 rokov, u dob
rovoľníkov dňom odvedenia po 17 roku života a končila sa v roku, v ktorom dovŕšil 
50 rokov. Branná moc sa podľa neho skladala z vojenských jednotiek, ustanovizní 
a organizácií Pracovného zboru národnej obrany. Tento zákon sa už nevzťahoval 
na Židov. Minister obrany preto nariadil prepustiť dňom 1. júna 1943 robotníkov 
Židov (okrem výnimiek pre 49 mužov) z pracovnej povinnosti v VI. robotnom prá
pore.59 Takto prepustení Židia boli hromadne prevzatí ministerstvom vnútra, ktoré 
ich okamžite nasadilo na práce do židovských pracovných táborov a stredísk. Časť 
Židov medzitým dezertovala. Svoj diskriminačný charakter však VI. robotný prápor

57 Tamže.
58 Nemecký veľvyslanec v Bratislave Hanns Elard Ludin žiadal niekolkokrát predsedu vlády Tuku, 

aby naliehal na Čatloša v súvislosti s prepustením Židov z brannej povinnosti. Bližšie pozri 
TÔNSMEYER, T.: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939 - 1945. Politischer Alltag zwischen 
Kooperation und Eigensinn. Paderborn 2003, s. 272.

55 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 123, i. č. 125, č. j. 500 877.
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ani potom nestratil. Na základe § 38 branného zákona boli do Pracovného zboru 
preradené všetci „cigáni" vojenskej prezenčnej služby a v činnej vojenskej službe za 
brannej pohotovosti štátu60, ktorí boli preradení к VI. robotnému práporu, kedže už 
nemohli konať službu vo vojenských jednotkách. Nový branný zákon sa nakoniec 
premietol aj do zmeny názvu pracovného zboru. Oficiálny názov a skratka„Pracovný 
zbor MNO" sa používali do jari 1943. Generál Čatloš ich svojím rozkazom č. 14 z 2. 
apríla 1943 pozmenil na „Pracovný zbor NO".61

Ďalšiu etapu zmien zahájil minister národnej obrany Čatloš svojím rozkazom 
z 25. septembra 1943. S účinnosťou od 1. októbra 1943 boli zrušené veliteľstvá 
Západnej a Východnej pracovnej skupiny a pracovný zbor bol zreorganizovaný na 
6 samostatných práporov.62

Rok 1944 možno nazvať rokom začiatku rozpadu pracovného zboru, ktorý za
nikol takmer nepozorovane v rušnom víre končiacej sa vojny. K najväčšej zmene 
prišlo vo februári 194463, keď bolo dovtedajších 6 práporov zlúčených do troch 
a dvoch samostatných rôt.64 Po reorganizácii zostal pracovný prápor 1 v Pezinku, 
pracovný prápor 2 v Podolínci a pracovný prápor 3 v Čemernom. Následne priamo 
z iniciatívy ministra národnej obrany bolo v máji 1944 zriadené Poľné veliteľstvo 
pracovného zboru v Zamutove na čele s mjr. Aurelom Rumanom65. Jeho zriadenie 
malo pomôcť pružnejšie prideľovať pracovné sily pre veliteľstvo opevňovacích prá
ce na budovanie obranného pásma vo východných Karpatoch, s dôrazom na oblasť 
Duklianskeho a Lupkovského priesmyku. Nemenej dôležitou súčasťou bolo plynu
lé organizovanie železničných transportov prevážajúcich pracovné roty do poľa, 
či už k jednotkám Východoslovenskej poľnej armády alebo k divíziám v zahraničí. 
Poľné veliteľstvo bolo v lete 1944 premiestnené do Čemerného, kde vyvíjalo čin
nosť pod krycím názvom „Brydlica". V júni 1944 sa uskutočnil aj posledný nástup

60 Teda nie iba tí príslušníci„cigánskej rasy" čo podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR z 18.6.1940 
pochádzali "z nej po oboch rodičoch" a žili „životom kočovným lebo usadlým síce, avšak sa 
vyhýbali práci." Na druhej strane tí čo nespadali pod uvedenú vyhlášku mohli nosiť „árijskú" 
uniformu, ak sa chovali disciplinovane.

61 Rozkaz MNO - Správa pracovného sboru č. 14 z 2.4.1943, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, 
škatuľa 148.

62 KORČEK, J.: Vojensky organizované pracovné formácie v pôsobnosti MNO a MV Slovenskej re
publiky 1942 -1945. In: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný 
prápor. Bratislava 1996, s. 51.

63 K 1.2.1944 mal pracovný zbor 6 416 príslušníkov.
64 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, škatuľa 131, i. č. 136, č. j. 420 125.
65 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, škatuľa 131, i. č.136, č. j. 421 220.
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brancov do prezenčnej služby v pracovnom zbore.66 V tomto období už organizácia 
PSb NO zboru stála na vratkých nohách, čo sa prejavilo v septembri 1944 keď sa 
väčšina mužstva a časť dôstojníkov pridala na stranu povstalcov. Celkový rozpad 
pracovného zboru sa zintenzívňoval rýchlosťou, s akou sovietska Červená armáda 
oslobodzovala územie Slovenska. Hoci pracovný zbor oficiálne zanikol až v marci 
1945, jeho faktický rozpad nastal v januári 1945, keď boli jednotky pracovného zbo
ru preradené do rámca Technického zboru

V auguste 1944 prišlo aj k zmene veliteľa Pracovného zboru národnej obrany, 
keď sa ním stal 15. augusta 1944 pplk. prac. zboru Ing. J. Kručko. Dovtedajší veli
teľ plk. L. Bodický bol vymenovaný za veliteľa Divíznej oblasti 2 v Liptovskom sv. 
Mikuláši. Zo spomienok samotného Ing. Kručka však vyplýva, že veliteľom bol mini
málne od 1. augusta 1944. Zároveň nám podáva význam augustových udalostí pre 
PSb NO zo svojho pohľadu:„Ako veliteľ PS 1. augustom 1944 dostal som4-týždňovú 
dovolenku. So svojou rodinou som bol v Ružbachoch až do konca augusta. 27. au
gusta som sa vrátil do Bratislavy, aby som 28. augusta nastúpil svoj úrad. Na stole 
v mojej kancelárii ma už čakal služobný list asi tohto znenia: PS sa vyníma z priamej 
právomoci MNO a podriaďuje sa veliteľovi Brannej výchovy v B. Bystrici. Hláste sa 
28. augusta 1944 u jeho veliteľa plk. gšt. Kanáka.Vaše veliteľstvo však ostáva i naďa
lej v Bratislave."67 Plukovníka Viliama Kanáka však 29. augusta 1944 v podvečerných 
hodinách zatkli banskobystrickí povstalci. Piateho septembra 1944 Ferdinanda 
Čatloša na poste ministra národnej obrany vystriedal Štefan Haššík, čím Čatloš stra
til možnosť ovplyvňovať ďalšie smerovanie PSb NO.

Pracovný zbor bol skutočne veľmi pozoruhodnou zložkou slovenskej brannej 
moci. Čatloš sa výraznou mierou pričinil o jeho vznik a charakter a po celú dobu 
jeho existencie sa intenzívne zaujímal o jeho osud. Vtedajší veliteľ pracovného zbo
ru pplk. Kručko vo svojich pamätiach uvádza, že počas úradovania ministra Čatloša 
musel takmer denne podávať podrobné správy o stave pracovného zboru priamo 
ministrovi.

Na povojnové obvinenia, že sa podieľal na vzniku organizácie, ktorá diskrimino
val vlastných občanov len na základe rasy Čatloš reagoval:„Kto nebol schopný nosiť 
zbraň a s ňou narábať v poli, ten sa preradil do Pracovného zboru. Ako dôvažok sme 
dostali do Pracovného zboru nacizmom presadenú diskrimináciu tzv. Neslovákov:

66 Stalo sa tak 56. vyhláškou MNO zo dňa 26. 5. 1944. Slovenský zákonník, roč. 1944, zák. č. 30 
z roku 1943, ods4, § 14, čiastka 16 zo dňa 6.6.1944.

67 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 5, Spomienkový ži
votopis Ing. J. Kručka.
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Židov a Cigánov. Čistá rasa mala bojovať a ostatní iba pracovnú službu vykonávať 
vo vojsku. Prakticky vzato bola to výhoda v rušných časoch druhej svetovej vojny. 
Príslušníci Pracovného zboru si zachraňovali životy a tí, čo v civile telesne chúlosti
veli, nadobudli manuelnou robotou svojej fyzickej zdatnosti a fondu do budúceho 
života."68 Toto vyjadrenie však pôsobí arogantne, pretože v tom čase ani Židia ani 
„cigáni" do poslednej chvíle nevedeli, aký osud ich čaká po splnení si pracovnej 
povinnosti v slovenskej armáde.Takže Čatlošovo konštatovanie, že ich zaradenie do 
pracovného zboru bolo „výhodou" je veľmi nepresvedčivé.

Čatloš po vojne svoje počínanie vo funkcii ministra obhajoval aj tým, že práve 
príslušnosť к VI. robotnému práporu Židov zachránila od deportácii v roku 1942. Je 
pravdou, že Čatloš sám 1. apríla 1942 svojím rozkazom zrušil plánovaný transport 
príslušníkov VI. práporu do koncentračného tábora v Poľsku, ktorý bol plánovaný 
na 11. apríla 1942. V dokumente o stanovisku Čatloša k deportáciám sa doslovne 
uvádza: „Pán plukovník Bodický telefonicky hlásil dnes o 11.15 hod. transport pre
zenčne slúžiacich Židov z rozhodnutia ministra obrany generála Čatloša nemôže 
byť pripravený na 11. apríla 1942, lebo tento transport bude zaradený ako posled
ný transport odsunu Židov."69 Skôr ako úmysel „záchrany" sa vynára otázka, či toto 
jeho rozhodnutie nesúvislo skôr s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR z 1. apríla 1942 
o zriadení židovských pracovných táborov v Seredi, Novákoch a Vyhniach.

Nasvedčovala by tomu aj žiadosť na Predsedníctvo vlády SR, ktorú v mene mi
nistra obrany podpísal veliteľ Pracovného zboru MNO plk. pech. Bodický 28. júla 
1942. V tejto žiadosti o skrátenie prezenčnej služby Židov sa uvádza:„pri Pracovnom 
sbore MNO toho času koná prezenčnú pracovnú povinnosť 993 robotníkov - Židov, 
ktorí majú byť v smysle ústavného zákona čísi. 68/1942 čiastočne vysťahovaní z úze
mia Slovenskej republiky a čiastočne preradení do pracovných skupín Ministerstva 
vnútra".70 Na základe tejto žiadosti mali byť Židia na konci augusta 1942 prepustení 
mimo činnej služby. Ihneď by tým boli odsúdení na deportáciu, respektíve v prípa
de Židov minimálne podrobeniu hanebným príkazom židovského kódexu.

K prepusteniu Židov z pracovnej povinnosti prišlo až 1. júna 1943. Sám Čatloš 
k tomu po vojne poznamenal: „Nie je náhoda, že príslušníci Pracovného sboru boli 
prepustení do civilu (u nás pravda nie domov, ale do pracovných jednotiek podlie
hajúcich min. vnútra) 1. júna 1943. Vtedy už bola deportácia zastavená! Nuž, preto 
som Židov už nedržal u seba, lebo to príliš kričalo. Mali väčšinou odslúženú brannú

68 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4.
69 Bližšie pozri ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava 1998, s. 56.
70 Bližšie pozri NIŽŇANSKÝ, ref. 8, s. 148.
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povinnosť zákonom stanovenú a ich vrstovníci - kresťania boli demobilizovaní. Iba 
zo záložníkov sa povolávali pre zvláštne účely tí, ktorí podliehali ako bojovníci a vo
jaci vojnovým formáciám aktivovaným. Aj tak som zadržal určitý počet Židov pri 
vojsku, pokiaľ Nemci ich stratili z dohľadu".71

Netreba však zabúdať na sociálny rozmer deportácii. V prácach uznávaných 
slovenských historikov nachádzame zaujímavý aspekt deportácií, že slovenská vlá
da vyviezla Židov, ktorí jej boli na príťaž. Poukazuje na to napr. historik Nižňanský. 
Svedčí o tom aj porovnanie počtov, ktoré boli plánované - napr. Tukom uvádza
ný počet 60 000 a počet pauperizovaných židovských občanov, t.j. 64 000 i viac. 
Deportácie teda prestali vtedy, keďs tento problém vyriešil. Sociálna analýza zbytku 
židovskej komunity ukazuje, že väčšina z tých, ktorí mali výnimky, boli hospodárski, 
prípadne profesne potrebný (lekári, inžinieri a pod.), alebo boli v židovských pra
covných táboroch (Nováky, Vyhne, VI. robotný prápor), kde prinášali štátu nemalé 
zisky.72 V tomto kontexte už tvrdenia Čatloša o nezištnej záchrane Židov nevyznie
vajú tak jednoznačne.

Čatloš sám po vojne priznáva, že jeho rozhodnutia ako ministra vyvolávajú rôz
ne otázniky:,, A koľko ešte vecí bolo by bývalo horších, než za Čatlošovho vedenia 
vojska v rokoch 1941 - 1944? Áno, zodpovednosť, ale i rozvaha a porovnanie medzi 
možnosťou a skutočnosťou. Nuž pre podobné príčiny som ťahal káru aj zodpoved
nosti vo vojne, aby národ sa nemal ešte horšie, ako bezo mňa."73

Zostáva teda nezodpovedanou otázkou, či niektoré jeho rozhodnutia a tvrdé 
výroky hlavne na adresu Židov a „cigánov" boli len poplatné dobe a režimu alebo 
boli aj jeho vnútorným presvedčením. Rovnako ťažko zodpovedanou otázkou zo
stáva, či jeho neskorší postoj k pracovnému zboru, hlavne voči Židom a „cigánom" 
nevyplýval len z čistého politického pragmatizmu a „pudu sebazáchovy" v súvislos
ti s obratom vývoja na frontoch druhej svetovej vojny.

71 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4.
72 Bližšie pozri NIŽŇANSKÝ, E. - ВАКА, I. - KAMENEC, I. (ed.): Holokaust na Slovensku 6. Deportácie 

v roku 1942. Bratislava 2005,84.
73 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4.
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GENERÁL ČATLOŠ A SLOVENSKÁ 
ARMÁDA NA VÝCHODNOM FRONTE 

V ROKOCH 1941 -1942

Igor ВАКА

Na jar 1941 na nemeckej strane vrcholili prípravy operácie Barbarossa, teda na
cistickej agresie proti ZSSR. Samozrejme v nastávajúcom konflikte Slovensko 

nemohlo zostať neutrálne. Pre Nemeckú ríšu malo velký strategický význam svojou 
polohou. Nemci mohli cez jeho územie presúvať svoje jednotky z juhu na sever, 
bolo spojnicou pre nemecký zbrojný priemysel so surovinovými zdrojmi na oku
povanom území ZSSR. Uvedeným vojenským cieľom zodpovedal spôsob, akým sa 
na Slovensku pod nemeckou taktovkou už v rokoch 1939 - 41 upravovali komuni
kačné spoje. Tie smerovali na sever (protivníkom bolo najskôr Poľsko potom ZSSR), 
slovenský vojenský záujem, ktorý bol obrátený na juh sa nezohľadňoval. Podobné 
princípy sa zohľadňovali pri budovaní telekomunikačnej siete. Na budovaní tele
fónnych a telegrafných spojení a uzlov spojenia sa podieľala aj slovenská armáda. 
Dňa 30. apríla 1941 bola medzi nemeckou a slovenskou stranou podpísaná Dohoda 
o prechode a pobyte nemeckých vojsk na Slovensku. Riešila problémy, ktoré vyvsta
li v súvislosti s prítomnosťou nemeckých jednotiek presúvajúcich sa z balkánskeho 
bojiska na východné Slovensko a odtiaľdo Generálneho Gouvermentu. 1. mája bol 
podpísaný tiež dodatok, ktorý upravoval otázky finančného zabezpečenia, stravo
vania a ubytovania.1

Vzhľadom na prípravy nemeckej armády, keď jej transporty prechádzali aj cez 
Slovensko, predstavitelia SR o prípravách na vojnu vedeli s určitým predstihom.

' Slovenský národný archív (SNA), f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627368-376, dohoda z 30. 
4.1941 o prechode nemeckých transportov cez SR; D 5 627 377-379, dodatok z 1.5.1941.
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Samozrejme o činnosti nemeckej armády bol na slovenskej strane veľmi dobre 
informovaný najmä gen. Čatloš. Týmto skutočnostiam od začiatku prispôsobil via
ceré svoje rozkazy, vydané v súvislosti so snahou o zabezpečenie obrany vlastného 
teritória.2 Slovenská strana dokonca niekolko týždňov pred začiatkom vojny pre
javila vlastnú iniciatívu smerom k aktívnej účasti vlastnej armády na nemeckom 
útoku. Dôležitú úlohu tu hrala maďarská karta. Nemci totiž úplne nezavrhli nádej, 
že za plnenie nemeckých žiadostí môže v budúcnosti prísť odmena v podobe re
vízie v prospech územných požiadaviek Slovenska (podobne sa stavali tiež k iným 
satelitom v juhovýchodnej Európe). Dôkazom je iniciatíva samotného ministra 
národnej obrany. Ten už na prelome apríla a mája 1941 navštívil vojenského atašé 
nemeckého vyslanectva pplk. Heinricha Beckera. V rozhovore s ním konštatoval, že 
existuje možnosť ozbrojenej akcie proti ZSSR (túto skutočnosť vydedukoval na zá
klade presunov nemeckých transportov cez Slovensko), na ktorej sa pravdepodob
ne zúčastní aj Rumunsko a Maďarsko. V tejto súvislosti pplk. Beckera poprosil, aby 
kompetentným nemeckým miestam oznámil, že v prípade spoluúčasti Maďarska sa 
vojny chce zúčastniť tiež slovenská branná moc.3 Čatlošova žiadosť zároveň jasne 
dokumentuje vlastnú iniciatívu slovenskej vlády (je málo pravdepodobné, že by išlo 
o jeho vlastnú iniciatívu) pri zapojení sa Slovenska do vojny.

Nemecká vojenská misia pôvodne nerátala s nasadením slovenskej armády do 
vojny proti ZSSR, keďže na to ešte nebola pripravená a to ani z hľadiska výzbroje. 
V tomto zmysle bol informovaný aj samotný minister F. Čatloš.4 Ako jeden z argu
mentov uvádzala, že do vojny slovenská armáda vstúpila so starými nemodernými 
čs. zbraňami. V prípade základnej výzbroje pechoty sa však s týmto tvrdením dá po
lemizovať.5 Pritom sa predpokladalo jej prezbrojenie modernými nemeckými zbra
ňami až v čase mieru po skončení vojny. Nemecká vojenská misia (DHM)6 pritom 
poukazovala nato, že pre výcvik a výstavbu armády sa plánovali ciele v dlhšom ča
sovom horizonte. Príprava armády na blížiaci sa konflikt sa pritom nezohľadňovala. 
Podľa DHM dokonca ani predstavitelia slovenskej armády na čele s Čatlošom s jej 
účasťou na ťažení nepočítali. Ako príklad sa v správe DHM z októbra 1941 uvádza, 
že prebiehajúca reorganizácia doplňovacej správy mala byť ukončená až 1. apríla

2 Bližšie pozri KATREBA, Z.: Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu SR do vojny proti 
Sovietskemu zväzu v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 2, s. 36-56.

3 Archiwum Akt Nowych (AAN) Varšava, f. Mikrofilmy aleksandryjskie, mf.T-77, R 879, s. 615238; 
SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 384-385.

4 Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA) Freiburg, Bs. RW 5/As. 8, správa o činnosti Nemeckej vojen
skej misie na Slovensku za obdobie 22.6.- 1.10.1941 z 10.10.1941.
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1942.5 6 7 Prebiehali tiež zmeny vo výcviku za pomoci nemeckých inštruktorov a ne
meckých vojenských predpisov.8

O využití SR sa rozhodlo tesne pred 22. júnom 1941.„Hitlerovo želanie" sloven
ská strana (na čele s premiérom Vojtechom Tukom a prezidentom Jozefom Tisom) 
prijala hladko a bez nátlaku. Pritom V. Tuka od začiatku vystupoval iniciatívne bez 
toho, aby počkal, kým nemecká strana svoje predstavy o účasti SR vo vojne kon
kretizuje.9 Cieľom bolo predbehnúť Maďarsko v snahe o naklonenie si Nemecka 
pre požiadavku revízie Viedenskej arbitráže. Podľa hlásenia SD Tuka sa domáhal 
účasti SR na vojne po boku nemeckého Wehrmachtu už v súvislosti s predchádza
júcim balkánskym ťažením. Na rokovaní vlády v apríli 1941 údajne navrhoval dať 
Nemcom k dispozícii jednu slovenskú divíziu. Minister národnej obrany gen. Čatloš 
bol však údajne proti.10

V súvislosti s následnou mobilizáciou a nasadením slovenských jednotiek na 
fronte je treba uviesť na správnu mieru niektoré povojnové svedectvá, ktoré sa ešte

5 Ide najmä o pušku vz. 24, ľahký guľomet vz. 26, ťažký guľomet vz. 37, ale aj 10, 5cm kanón 
vz. 35.

6 Deutsche Heeresmission in der Slowakei - termínom Heer sa v nemčine označuje pozemné 
vojsko, v dobových dokumentoch sa však doslovný preklad nepoužíval.

7 Bližšie pozri KATREBA, Z.:„Skrytá" mobilizácia na Slovensku v roku 1941. In: Vojenská história, 
roč. 4,2000, č. 3-4, s. 87-100.

8 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8, správa o činnosti Nemeckej vojenskej misie na Slovensku za 
obdobie 22.6. - 1.10.1941 z 10.10.1941. BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8.

9 19.6.1941 utajene pricestoval na Slovensko (po návšteve Bukurešti a Budapešti) náčelník ne
meckého generálneho štábu (Fllavného veliteľstva pozemného vojska) genplk. Franz Haider. 
Na bratislavskom letisku Vajnory sa stretol s vedúcim predstaviteľom Nemeckej vojenskej 
misie na Slovensku genpor. Paulom von Ottom a s vojenským atašé nemeckého vyslanectva 
v Bratislave pplk. Heinrichom Beckerom. Genpor. P. von Otto dostal inštrukcie, že má informo
vať (pravdepodobne prostredníctvom nemeckého vyslanca) slovenskú vládu o nastávajúcom 
útoku na ZSSR, ako aj o Hitlerovom želaní, aby sa aj slovenská armáda zúčastnila na eventu
álnej akcii proti ZSSR. 21.6. nemecký vyslanec Hans Ludin Hitlerovo želanie na neformálnom 
stretnutí (bez predchádzajúcich inštrukcií Zahraničného úradu) oznámil prezidentovi J. Tisoví 
a predsedovi vlády V. Tukoví, kedže v tomto prípade nešlo podľa neho len o čisto vojenskú, ale 
aj politickú záležitosť. Obaja to podľa neho jednoznačne schválili. Vojna bola pre nich vhodnou 
príležitosťou na prezentáciu svojej oddanosti Nemecku, s ktorým spájali ďalšiu existenciu SR. 
Zároveň vstup do vojny ešte pred Maďarskom považovali za osožný z hľadiska územných po
žiadaviek Slovenska voči svojmu susedovi. Bližšie pozri ВАКА, l.-TULKISOVA, J.: Vstup Slovenskej 
republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveniencie. In: Historický časopis, 
roč. 58,2010, č. 3, dokumenty číslo 2-5, s. 541 -545; Národní archiv (NA) Praha, f. Zahraniční úřad 
Berlín 1932-1945, škatuľa 17, č. 548625,248 627,248 626.

’° Bundesarchiv (BArch) Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 136, hlásenie agenta SD z 28.4.1941.
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aj v novších prácach nekriticky preberajú. V tejto súvislosti je nevyhnutné tieto vý
povede konfrontovať s počínaním predstaviteľov vlády a armády v prvých týždňoch 
vojny, keď sa viedla diskusia o postavení slovenských jednotiek. V tomto kontexte 
je treba upozorniť najmä na spomienky samotného F. Čatloša.Ten po vojne tvrdil, 
že rozhodnutie ísť do vojny ho prekvapilo (rátal len s účasťou na spôsob „poľskej 
kampane"), pričom sa snažil (v prítomnosti nemeckého vyslanca Hansa Ľudina!) 
oponovať tvrdením, že „sovietske letectvo nástupový priestor i s vojskom môže 
zničiť ešte pred príchodom na front". Vo svojich spomienkach sa dokonca zdôveril, 
že zvažoval demisiu." Samozrejme Čatlošovo tvrdenie je v úplnom rozpore s vyššie 
spomínanou iniciatívou, ktorú ešte pred vojnou vyvinul pred nemeckým vojenským 
atašé pplk. Beckerom. Čatlošove argumenty napriek tomu akceptoval vo svojej kni
he o účasti slovenskej armády na ťažení proti ZSSR historik Pavel Mičianik. Následne 
sa Čatloš podľa vlastných slov snažil minimalizovať účasť armády vo vojne, čo sa mu 
podarilo reorganizáciou armády koncom júla a v auguste 1941. Aj túto argumen
táciu viac či menej akceptovali viacerí historici. Spochybnili ju až najnovšie práce, 
avšak nie dôsledne.12 Nejde pritom ani tak o to, za každú cenu vyvrátiť Čatlošove 
sebaobranné argumenty, avšak povinnosťou každého historika je tieto tvrdenia 
podrobiť serióznej kritike a konfrontovať s dobovými prameňmi.

V súvislosti s Čatlošovým postojom v čase pristúpenia SR do vojny stojí za 
zmienku hlásenie nemeckého vojenského atašé pplk. H. Beckera z 24. júna 1941: 
„Nemecký vyslanec oficiálne oznámil 22. 6.1941 ráno predsedovi vlády nastúpený 
vojnový stav Nemecka so sovietskym Ruskom. Nielen predseda vlády Dr.Tuka, ale aj 
minister obrany Čatloš a neskôr i prezident žiadali, aby i slovenská branná moc te
raz smela pozdvihnúť zbraň."13 Záležitosti ohľadne mobilizácie malo Čatlošove MNO

11 F. Čatloš sa cítil osobne dotknutý najmä výpoveďami Jozefa Tisu pred Národným súdom po 
druhej svetovej vojne. Tiso sa snažil zbaviť zodpovednosti za vstup SR do vojny, pričom túto 
prenášal nielen na vtedajšieho predsedu vlády Vojtecha Tuku, ale aj na neho. Vojenský histo
rický ústav (VHA) Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 (pozostalosť), škatu
ľa 4, Pravda a deformácie skutočnosti, august 1970. Proces s dr. Tisom. Spomienky obžalobou 
Antona Rašlu, obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava 1990, s. 194.

'2 P. Mičianik síce konštatuje, že F. Čatloš chcel všetky jednotky koncentrovať pod svoje velenie, 
a to priamo na fronte, čo však nemecká strana odmietla v dôsledku ťažkopádnosti väčšiny 
z nich. Následnú reorganizáciu slovenskej armády a odoslanie značnej časti vojska domov 
však interpretuje ako vynútený ústupok z nemeckej strany. MIČIANIK, P.: Slovenská armá
da vtažení proti Sovietskemu zväzu i. (1941 - 1944). V operácii Barbarossa. Banská Bystrica 
2007, s. 182-184.

13 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 9, dok. č. 8, s. 547-551.
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dohovoriť priamo s Nemeckou vojenskou misiou.’4 Táto však navrhovala nasadiť 
slovenskú armádu len na krycie a zaisťovacie úlohy. Využiť ju na plnenie zložitej bo
jovej činnosti pre jej nepřipravenost' neodporúčala. Rozkaz pre čiastočnú mobilizá
ciu vydal F. Čatloš už 22. júna 1941. Zároveň vydal rozkaz na postavenie Rýchlej sku
piny pod velením plk. gšt. Rudolfa Pilfouska, ktorá mala byť nasadená v prvej línii 
(do bojov na fronte sa postupne zapojila aj časť slovenského letectva). Mobilizáciou 
sa mala mierová armáda (jej pešie zložky sa skladali z 2 divízií, z armádnych a zbo
rových jednotiek a útvarov) posilniť na vojnové stavy. Podľa gen. Otta však F. Čatloš 
túto dohodu nedodržal, keď mobilizáciu realizoval vo väčšom rozsahu.15 Spolu do 4. 
júla do armády nastúpilo 56 858 mužov, pričom samotná armáda mala na východ
nom fronte v tom čase vyše 50 tisíc vojakov.

Prvé slovenské jednotky Rýchlej skupiny prekročili hranice SR 24. júna 1941. 
Samotný minister Čatloš opustil Slovensko spolu s Armádnou skupinou, na čelo 
ktorej sa postavil. Už 24. júna pritom vydal armádny rozkaz k začiatku útoku na 
ZSSR a k účasti slovenskej armády na tomto ťažení. Jeho znenie zapadá do kontex
tu vtedajšej propagandy, ktorá samotný útok na ZSSR ospravedlňovala bojom proti 
boľševizmu za oslobodenie Ruska, čo, samozrejme, neodzrkadľovalo realitu vyhla
dzovacej vojny. V rozkaze otvorene ospravedlňoval agresiu proti ZSSR zo strany na
cistického Nemecka a jeho spojencov ako preventívny krok proti pripravovanému 
útoku boľševikov: „...červený boľševizmus, ktorý zotročil veľký ruský národ a pod 
rúškom falošných hesiel o rovnosti krvavo potlačuje i najprimitívnejšie požiadavky 
osobnej a náboženskej slobody, chcel sa pustiť na výboj do Európy, aby nad ňou 
uplatnil moc židovských červených komisárov. Vodca Velkonemeckej ríše Adolf 
Hitler videl toto nebezpečenstvo a nariadil svojej armáde, aby ho zdolala a priniesla 
Európe a nešťastnému ruskému národu vykúpenie. Už niekolko dní sú v boji spoje
necké vojská, ktoré prekročili ruské hranice. Takmer všetky národy Európy s úľavou 
prijali dejinný skutok Adolfa Hitlera a postavili sa za jeho rozhodnutie. Slovenské 
oddiely prekročili hranice, aby sa spojili s nemeckými kamarátmi v boji. V tomto boji 
ide o to, aby sme si vieru slobodne vyznávať mohli, aby sme zabezpečili trvanlivý

'4 Tamže, dok. č. 11, s. 554-559; NA Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, škatuľa 17, 
č. 248 628, telegram Joachima von Ribbentropa 22.6.1941 nemeckému vyslanectvu v Brati
slave.

15 Nemecký vojenský atašé v tejto súvislosti vo svojej správe z 5. 7.1941 predpokladal, že na slo
venskej strane existuje zámer postaviť v rámci mobilizácie aj tretiu divíziu:„V tomto názore ma 
posilňuje zistenie, že z 3. divízie sú už postavené: 3 pešie pluky po 2 prápory, 1 del. pluk po 3 od
diely a 1 spojovací prápor." ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 9, dok. č. 11, s. 554-559; SNA, f. Alexandrijský 
archív, II.C - 938,5 627 303 - 5 627 306.
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pokoj pre náš národ, čo i nám i celej Európe prinesie požehnanie práce, blahobytu 
a šťastia."16

Samozrejme zostáva otázne, do akej miery Čatloš týmto tvrdeniam o oslo
bodzovacej vojne naozaj veril. Nemecké plány predsa A. Hitler celkom explicitne 
prezentoval už vo svojej knihe Mein Kampf. Čo sa týka argumentov o preventívnej 
vojne, tie aj v súčasnosti oživujú viacerí historici, Čatloš však sotva mohol dispono
vať konkrétnymi informáciami o sovietskych útočných plánoch. Tieto tvrdenia jed
noducho prevzal z nacistickej propagandy. Zverstvá, ktoré boľševický režim páchal 
boli neodškriepiteľné, toto však nebola skutočná príčina nemeckého útoku, podob
ne ako podozrenie zo sovietskych útočných úmyslov. Nacistická zahraničná politika 
predsa mala kontinuitu a svojim úmyslom na ovládnutie ZSSR sa ani samotný Hitler 
v predchádzajúcich rokoch nijako netajil. Samozrejme radovým slovenským voja
kom postupujúcim v prvej línii sa argumenty propagandy mohli javiť logické, keďže 
boli priamymi svedkami zverstiev páchaných ustupujúcim mocensko-represívnym 
aparátom bolševického režimu na vlastnom obyvateľstve.17 Neskôr však vytriezveli, 
a to v dôsledku priamej konfrontácie so skutočnosťou, keď na okupovanom území 
jeden teror vystriedal druhý, a to ešte horší.

Samotný gen. Čatloš na fronte od začiatku vyrukoval s vlastnou iniciatívou a po
žadoval zlúčenie slovenských jednotiek pod jeho velením a ich presun priamo do 
prvej línie.18 V skutočnosti totiž väčšina slovenských peších jednotiek (okrem Rýchlej 
skupiny, neskôr brigády) pre svoju ťažkopádnosť postupovala v tyle bojujúcich ne
meckých útvarov.

Išlo o Armádnu skupinu (armádne veliteľstvo, dve pešie divízie, dva del. pluky, 
armádne jednotky), postupujúcu na čele s ministrom gen. Čatlošom v tyle nemec
kej armády. Výnimku predstavovali jednotky vzdušných zbraní, ktoré od začiatku vy
víjali aj bojovú činnosť s protivníkom na fronte.19 Slovenské velenie muselo uznať, že 
jednotky Armádnej skupiny, ktorým chýbala moderná technika, boli ťažkopádne, na 
fronte nepoužitelné. Samotný minister sa s tým však zmieriť nechcel. V prehľade čin-

16 Slovenské vojsko, roč. II, č. 13,1.7.1941, Armádny rozkaz.
17 Porovnaj LACKO, M. (ed.): Dotyky s bolševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armá

dy (1940 - 1941). Bratislava 2009.
18 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatu

ľa 5, inventárne číslo 3/9, prehľad činnosti slovenskej armády v poli 23. 6. - 25. 7.1941; SNA, 
f. Alexandrijský archív, II.C - 906, fólia 429, správa kapitána Elgera z 8. 7. 1941 o rozhovore 
s pplk. gšt. Štefanom Tatarkom.

19 Bližšie pozri MIŮANIK, Slovenská armáda...l, ref. 12, s. 166-171; ŠUMICHRAST, P.: Slovenské le
tectvo na východní frontě 1941 -1943. Cheb 2006, s. 29-85.
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nosti slovenskej armády na fronte sa v tejto súvislosti konštatovalo:„(„.) Očakávalo sa, 
že veliteľslovenskej armádnej skupiny dostane úlohu pri operáciách proti Sovietom 
a túto bude uskutočňovať so všetkými slovenskými prostriedkami sám. Miesto toho 
boli mu postupne brané prostriedky a sám musel zostať v akejsi viac menej pasívnej 
činnosti, ačkoľvek sa o to všemožne domáhal". Podlá citovaného prehľadu to bola 
paradoxne práve Nemecká vojenská misia, ktorá prekazila presun divízií na front.20 
Možno konštatovať, že tieto formulácie odporujú Čatlošovmu povojnovému tvrde
niu o vlastnej iniciatíve na minimalizáciu slovenských jednotiek na fronte. Čatloš 
však svoju iniciatívu v prvých týždňoch vojny nakoniec paradoxne nepriamo priznal 
aj pred Národným súdom:„Bol som ovplyvnený nemeckými plánmi a myslel som, že 
vojna proti ZSSR sa do troch mesiacov skutočne skončí. Chcel som preto, aby národ 
pomocou účasti na vojne pri najmenších obetiach čo najviac vyťažil."21

Nemecká vojenská misia, ktorej príslušníci sa presunuli na front, skutočne ne
podporovala Čatlošovu snahu, vyžiadalo by si to totiž akceptáciu rozsiahlych po
žiadaviek na modernizáciu výzbroje slovenskej armády. Pre OKW bolo však výhod
nejšie udržať chod vojenských zbrojoviek na Slovensku s dostatočným počtom pra
covných síl a na fronte zabezpečiť len symbolickú účasť slovenskej armády.22

Čatlošove ambície nasadiť na fronte všetky slovenské poľné jednotky však ne
zdieľali ani viacerí predstavitelia slovenskej armády. Vtedajší náčelník štábu veliteľ
stva Armádnej skupiny pplk. gšt. Štefan Tatarko už 6. júla prosil nemeckého spojo
vacieho dôstojníka pri veliteľstve kapitána Elgera, aby sa v tejto záležitosti priho
voril u náčelníka Nemeckej vojenskej misie genpor. Paula von Otta. Rýchlu brigádu 
(vznikla reorganizáciou Rýchlej skupiny 7. júla 1941) navrhoval dať priamo k dispo
zícii veliteľstvu 17. armády na front. Ostatné slovenské jednotky mali byť poverené 
krycími a bezpečnostnými úlohami. Elgera upozornil, že o nedostatkoch Armádnej 
skupiny vie aj minister Čatloš, avšak o zastavení jej postupu nechce nič počuť. Podľa 
hlásenia, ktoré Elger z tohto stretnutia vyhotovil, sa so stanoviskom Tatarka stotož
nil a prisľúbil pomoc.23

20 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
5, i. č. 3/9, prehľad činnosti slovenskej armády v poli 23.6. - 25.7.1941.

21 SNA, f. Národný súd (NS), F. Čatloš, A - 946, Tnľud 12/47, zápisnica z vypočúvania F. Čatloša z 11. 
a 12.1.1947.

22 BAKA.TULKISOVÄ, ref. 9, dok. č. 11, s. 554-559; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C - 938,5 627 303 
- 5 627 306, správa nemeckého vojenského atašé nemeckému Generálnemu štábu pozem
ných vojsk 5.7.1941.

23 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 9, dok. č. 11, s. 554-559; SNA, f. Alexandrijský archív, II. C-906, fólia 429, 
správa kapitána Elgera z 8. 7.1941 o rozhovore s pplk. gšt. Š. Tatarkom.
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Nespokojnosť nakoniec prejavili aj velitelia obidvoch slovenských divízií (plk. Jo
zef Turanec a plk.gšt. Augustín Malár). Tí v rozhovore s Čatlošom 16. júla navrhovali 
ponechať na fronte len Rýchlu brigádu a na stráženie v zázemí 2-3 prápory. Zbytok 
jednotiek mal byť odoslaný domov, keďže začínali žatevné práce.24

Nemecké vojenské orgány na Slovensku samozrejme zvažovali príčiny prehna
nej iniciatívy Slovákov. Poukazovali na snahu uplatniť sa, precenenie vlastných síl 
ako aj snahu posilniť sa v prípade, že by Maďarsko využilo odvelenie časti sloven
ských jednotiek na front.25 Prekvapený bol aj nemecký vojenský atašé, ktorý v tejto 
súvislosti upozornil aj na Čatlošove požiadavky ohľadne výzbroje. Tie podľa neho 
ďaleko presahovali potreby zmobilizovaných jednotiek. Čatlošova snaha vytvárala 
u neho dojem, akoby počítal s neobmedzeným nasadením svojich oboch divízií, 
ktoré chcel pripraviť na potenciálne výpadky. Zároveň si chcel takto od Nemcov 
zabezpečiť muníciu a výzbroj, ktorú OKW nepovolilo pri rokovaniach v roku 1939. 
Tiež sa nevedel ubrániť dojmu, že Čatloš chce postaviť 3. divíziu. Prehnaná mobili
zácia sa podľa Beckera veľmi negatívne prejavila na poli hospodárstva a ohrozila aj 
produktivitu zbrojárskych podnikov pracujúcich pre Ríšu.26

Čatloš však nakoniec zmenil svoje rozhodnutie, a to ešte pred krvavou bitkou 
Rýchlej brigády pri Lipovci 22. júla 1941, ktorá si vyžiadala na slovenskej strane veľké 
straty.27 Spolu s predsedom vlády V.Tukom 21. júla oznámili nemeckému vyslancovi 
Ludinovi úmysel reorganizovať s nemeckým súhlasom Armádnu skupinu. Predseda 
vlády v tejto súvislosti vyslancovi oznámil, že Armádna skupina sa nachádza 10-12 
dní pochodu od nepriateľa, kde plní bezpečnostné a strážne úlohy. Poukázal tiež 
na zhoršujúcu sa morálku slovenských vojakov, ktorí podľa neho nechápu, na čo 
boli zmobilizovaní, keď nie sú nasadení na fronte. Upozornil, že v dôsledku technic
kých príčin (transport na front) a nedostatočného výcviku nebolo možné nasadiť

24 VHA Bratislava, f. Rýchla divízia, škatuľa 7, denník Jozefa Turanca. Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 12, 
s. 182-190.

25 ВАКА,TULKISOVÄ, ref. 9, dok. č. 18, s. 570-574; BA-MA Freiburg, f. RW 5, As. 8, správa o činnosti 
Nemeckej vojenskej misie na Slovensku od 22.6. do 1.10.1941 zo 7.11.1941.

26 ВАКА,TULKISOVÁ, ref. 9, dok. č. 11, s. 554-559.
27 Oficiálne bolo 75 padlých, 167 ranených, 2 zajatí a 17 nezvestných. Všetci nezvestní boli v so

vietskom zajatí, preto počet zajatých bol 19. MIČIANIK, Slovenská armáda...!, ref. 12, s. 132. 
K dispozícii sú však aj iné údaje, na nezrovnalosti poukázal T. Klubert, podľa ktorého si bitka 
pri Lipovci vyžiadala 71 životov slovenských vojakov. KLUBERT, T.: Boj pri Lipovci. In: Vojenská 
história, roč. 7, 2003, č. 1, s. 31. Nemecké dokumenty, ktoré analyzujú priebeh a výsledky tej
to bitky pozri SNA, f. Alexandrijský archív, II.C - 906, č. 000654-655, 000656-57, 000658-659, 
000660-663,000675-76.
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obidve slovenské divízie ako celok na fronte. Tuka prosil, aby z dvoch slovenských 
divízií bola sformovaná jednotka v sile brigády, ktorá by bola vybavená všetkými 
dostupnými prostriedkami. Mala sa tak stať okamžite bojaschopnou, následne mala 
na fronte posilniť samotnú Rýchlu brigádu. Zvyšok jednotiek navrhoval (v prípade, 
ak nebude potrebné ich využitie na plnení bezpečnostných úloh v tyle) poslať do
mov. Ľudin v hlásení pre Zahraničný úrad odporúčal Tukovu žiadosť posunúť na 
nemecké Hlavné veliteľstvo brannej moci (OKW - Oberkommando der Wehrmacht) 
s pozitívnym odporúčaním. Ľudin pritom vyjadril súhlas s Tukovým tvrdením, že 
spôsob využitia slovenských jednotiek má na ne zlé psychologické účinky, a že ich 
preto treba vo väčšej miere nasadiť na fronte.28 Slovenská žiadosť sa nakoniec do
stala k samotnému Hitlerovi, ktorý privítal želanie Slovenska ďalej aktívne prispie
vať k boju proti ZSSR. Súhlasil s materiálnou výpomocou novovytvorenému útvaru. 
Počítal však so znížením početných stavov armády na 32-tisíc mužov plánovaných 
v mierovom rozpočte.29 Tieto snahy Hitler podporoval vzhľadom na potreby voj
nového hospodárstva; chcel, aby boli prepustení muži, ktorí nie sú využiteľní či už 
priamo v prvej línii, alebo ani pri plnení bezpečnostných úloh.30

Výsledkom bolo vytvorenie Rýchlej divízie (RD), ktorá mala byť využitá v prvej 
línii na fronte a Zaisťovacej divízie (ZD), ktorá mala plniť bezpečnostné funkcie na 
okupovanom území. Na Slovensko sa v auguste vrátilo vyše 35 tisíc mužov a s nimi 
aj príslušníci nemeckých misií. Niektorí ich členovia zodpovední za výcvik však pri 
slovenských jednotkách pôsobili aj nadälej.V skutočnosti efektivita účasti na voj
ne sa reorganizáciou armády ešte zvýšila. Priznal to aj samotný minister Čatloš vo 
svojom vystúpení v sneme 7. októbra, kde prítomných poslancov ubezpečil, že„... 
skutočná účasť našich branných síl v bojoch za hranicami sa však nezmenšila..."31

Na východnom fronte pôsobili od začiatku tiež jednotky slovenských vzdušných 
zbraní (letectvo, protilietadlové delostrelectvo, vzdušné spravodajstvo).32 Podľa hlá-

28 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C - 938, 5 630 084, správa vyslanca Ludina Zahraničnému úradu 
21.7.1941; Bližšie pozri ВАКА, I.: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z po
hľadu nemeckých vojenských orgánov. In: Vojenská história, roč. 12,2008, č. 3, s. 53.

29 Tieto plány sa však nerealizovali. Ešte začiatkom roku 1942 mala armáda 46-47 tisíc mužov, ne
skôr ešte viac. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939- 1944, škatuľa 21, č. j. 4370.

30 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C - 938,5 630 081 -5 630 082, záznam Keitela 28.7.1941 o Hitle
rových rozhodnutiach vo veci reorganizácie slovenskej armády.

3' Tesnopisecké správy zo zasadnutí Snemu Slovenskej republiky (ďalej len TS SSR), 71. zasadnu
tie zo 7.10.1941.

32 Veliteľstvo vzdušných zbraní (VVZ, veliteľ gen. II. tr. Anton Pulanich) sa na okupované územie 
presunulo už začiatkom júla. Z letectva malo k dispozícii 2 stíhacie (tretia stíhacia letka 11 zo-
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senia Nemeckej leteckej misie (Deutsche Luftwaffenmission - DLM, doslovný pre
klad sa však nepoužíval) sa v čase vypuknutia vojny „slovenské vzdušné zbrane na
chádzali vo výstavbe, výcvik podlá nemeckého vzoru ešte nebol ukončený, výstroj 
a výzbroj zastaraná. Stíhacie letky mali vo výzbroji staré české lietadlá, ako napríklad 
Avia B 534 a pozorovacie letky Letov S 328." Nedostatkom bola aj „prekonaná for
málna a tážkopádna taktika".33 Naopak, s iniciatívou velenia slovenských vzdušných 
zbraní DLM komplikácie nemala, a to aj vdáka svojmu „blahosklonnému" prístupu: 
„Je potrebné uviesť, že slovenské vedenie bolo tiež neustále pripravené pristúpiť 
na nemecké rady, pokiaľ sa tieto predkladali vo vhodnej podobe berúcej do úvahy 
pocit ich nezávislosti. Slovákom je treba dať popud, no zároveň ich ponechať vo 
viere, že rozhodujú oni sami. Počas vojny potom aj minister národnej obrany, ako

stala chrániť slovenský vzdušný priestor), 3 pozorovacie a jednu kuriérnu letku. Priamych bojo
vých operácií sa v júli zúčastnili len stíhacie letky 12 a 13 ako ochrana nemeckých prieskumných 
letiek v južnom úseku frontu. Realizovali tiež nálety na ustupujúce sovietske jednotky, ako aj 
letecký súboj s protivníkom. Avie B-534 pritom utrpeli straty pri stretnutí so sovietskou proti
vzdušnou obranou. V priebehu augusta zostala na fronte len pozorovacia letka 1 a stíhacia let
ka 12 a časť príslušníkov pozorovacej letky 2, ktorí zabezpečovali kuriérnu službu. V dôsledku 
reorganizácie a odsunu časti mužstva peších jednotiek na Slovensko došlo 21.8. aj k zrušeniu 
WZ a vznikol Štáb vzdušných zbraní pod vedením pplk. gšt. Emila Novotného. Ten pôsobil 
v rámci Veliteľstva poľného zboru (veliteľ- gen. II. tr. A. Pulanich), ktoré výrazne oklieštilo jeho 
kompetencie (20. 9. v dôsledku ďalšej reorganizácie bolo VVZ obnovené). Letky 1 a 12 sa zú
častnili obkľučujúcej operácie pri Kyjeve. Letka 12 chránila mosty cez Dneper, vzdušné krytie 
nemeckých prvosledových jednotiek a absolvovala dokonca niekolko vzdušných súbojov so 
sovietskymi stíhačkami. Pozorovacia letka 1 (chránená lietadlami Avia B-534) vykonávala le
teckú podporu slovenskej Rýchlej divízii, ako i nemeckým jednotkám počas bojov južne od 
Kyjeva. Na ochranu letísk boli nasadené batérie delostreleckého protilietadlového pluku. Po 
dobytí Kyjeva 19. 9. sa slovenskí letci podieľali na bombardovaní a ostreľovaní ustupujúcich 
sovietskych jednotiek a následne vykonávali leteckú podporu pre Rýchlu divíziu a nemecký 
XXXIV. zbor. Pre problémy so zásobovaním, opotrebovaním lietadiel, ich nízky počet a zimné 
počasie, sa v októbri letky spolu s VVZ stiahli na Slovensko. Pozorovacie letky mali z 38 lietadiel 
z bojového použitia vyradených 18. Spolu absolvovali 73 pozorovacích letov nad frontom, 7 
bombardovacích náletov, 5 bojových útokov a 1 letecký súboj. Stíhacie letky 12 a 13 okrem 
množstva sprievodných a hliadkových letov absolvovali 14 bombardovacích útokov, 14 bo
jových náletov, 58 leteckých súbojov, zostrelili 3 sovietske lietadlá. Z 39 lietadiel bolo z boja 
vyradených 29, zostrelené z toho boli 2, havarovaných po poškodení v boji 6. Bližšie pozri 
ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006.

33 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, D 5 627 775-96, správa Nemeckej leteckej misie o čin
nosti slovenských vzdušných zbraní v lete 1941; slovenský preklad dokumentu pozri: ВАКА, I. 
- MEŠKO, M.: Vstup slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach nemeckej 
leteckej misie. In: Vojenská história, roč. 14, č. 1,2010, s. 99-100.
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aj veliteľ vzdušných zbraní prichádzali opakovane aj z vlastnej iniciatívy, aby si prišli 
po radu od DLM."34

V dôsledku reorganizácie Armádnej skupiny sa Čatloš rozhodol vrátiť v auguste 
1941 na Slovensko. Túto príležitosť využil na poďakovanie sa hlavnému veliteľovi 
17. armády gen. pechoty H. Stulpnagelovi, pod ktorého velenie spadali aj slovenské 
jednotky. Zároveň ho požiadal, aby formujúca sa Rýchla divízia v budúcnosti bola 
vždy nasadená ako „nedeliteľná jednotka a rozkazy jej uložené dostal na vedomie 
veliteľ slovenského zboru, generál Pulanich, aby sa eventuálne, ak by bolo nutné, 
vopred požadoval aj jeho súhlas ohľadne možností nasadenia slovenských jedno
tiek."35 Je pochopiteľné, že táto žiadosť bola nielen pre Čatloša prioritou z hľadiska 
štátno-bezpečnostných potrieb SR. Slovenská vláda si nemohla dovoliť stratiť právo 
kontroly pri rozhodovaní o spôsobe nasadenia vlastných jednotiek, ak chcela upev
ňovať zahranično-politické postavenie SR v nemeckej sfére vplyvu a deklarovať 
zdanie jej vlastnej suverenity. Okrem toho neprimerané straty na životoch a tech
nike, ktoré by nebolo možné len tak ľahko nahradiť, by aj široká verejnosť vnímala 
ako ohrozenie bezpečnosti SR, najmä v kontexte napätých madärsko-slovenských 
vzťahov. Celá otázka však mala aj morálny rozmer, slovenská vláda (a zvlášť minister 
národnej obrany) bola zodpovedná aj za životy svojich vojakov, ktorých osud jej ne
mohol byť ľahostajný. V prípade samotného Čatloša treba brať do úvahy aj otázku 
vlastnej veliteľskej prestíže. Ako minister a hlavný vojenský veliteľchcel mať celkom 
logicky posledné slovo v rozhodovacom mechanizme ohľadne nasadenia vlastných 
jednotiek.

Možno konštatovať, že zapojením SR do vojny proti ZSSR sa ešte prehĺbila jej 
kolaborácia s nacistickým Nemeckom. Svoju účasť vo vojne na strane Nemecka 
pritom SR v roku 1941 ešte ďalej (aj keď len formálne) rozšírila. 12. decembra z ini
ciatívy predsedu vlády V. Tuku vyhlásila vojnu aj USA a Veľkej Británii. Tento akt bol 
protiústavný (podobne ako vstup do vojny proti Poľsku a ZSSR), pričom prezident 
Tiso vyhlásenie podpísal až 15. decembra.36 Samotný minister národnej obrany 
gen. Čatloš vystupoval od vypuknutia vojny iniciatívne, za čo si vyslúžil aj uznanie 
nemeckej strany.

34 Tamže, s. 100.
35 Archiv bezpečnostních složek (ABS) Praha, H-502-1, list Čatloša Stulpnagelovi z 12.8.1941.
36 KORČEK, J.: Slovenský štát vo vojnovom stave so západnými spojencami. In: Vojensko-politické 

a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945. (Zborník referátov a vybraných 
diskusných príspevkov prednesených na vedecko-vojenskej konferencii v Trenčíne v dňoch 15. 
- 16. januára 1992.) Trenčín 1992, s. 103-117.
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Pritom aj v nasledujúcich mesiacoch po vypuknutí vojny na východe bola 
spolupráca medzi nemeckými vojenskými orgánmi a velením slovenskej armády 
uspokojivá, k čomu prispeli pomerne dobré bojové výsledky slovenských jedno
tiek na východnom fronte. Za svoju ochotu participovať vo vojne proti „boľševiz
mu" si slovenské vládne a armádne špičky vyslúžili uznanie v podobe oficiálnej 
návštevy v Hitlerovom hlavnom stane Wolfsschanze vo Východnom Prusku (dnes 
poľský K^ntrzyn) v októbri 1941.37 Na túto návštevu bol pozvaný aj Čatloš38, kto
rého okrem vysokých dôstojníkov slovenskej armády sprevádzal aj šéf Nemeckej 
vojenskej misie na Slovensku gen. Otto a vojenský atašé pplk. Heinrich Becker. 
Čatlošove pozvanie odporučil aj nemecký vyslanec Ludin, ktorý v správe z 18. 
októbra 1941 konštatoval, že nemecká strana v predchádzajúcom období minis
trovi národnej obrany nie príliš dôverovala. Zároveň však upozornil, že už dlhší 
čas je u neho zreteľná zmena kurzu v smere nemecko-slovenského spojenectva. 
Predpokladal pritom, že Čatloš svoje pozvanie využije na opätovné nastolenie 
požiadavky na prezbrojenie slovenskej armády. Vyslanec v tejto súvislosti vyjadril 
pochopenie pre slovenské požiadavky a odporúčal, aby v tomto duchu prebiehali 
aj samotné rokovania.39

Počas návštevy Wolfsschanze 20. októbra 1941 Čatloš absolvoval rokovanie 
s náčelníkom OKW poľným maršalom Wilhelmom Keitelom v mapovej miestnos
ti, a to o zotrvaní slovenských divízií na fronte v zimnom období. Podľa očakávania 
pritom upozorňoval na nevyhnutnosť okamžitého prezbrojenia slovenskej armády 
modernými nemeckými zbraňami. Gen. Otto pri tejto príležitosti dokonca navrhol 
(pravdepodobne po predošlej konzultácii s Čatlošom) stiahnutie Rýchlej divízie do 
priestoru východného Slovenska, kde by bola doplnená materiálom a čiastočne 
prezbrojená.Tento návrh však podľa nemeckej zápisnice z rokovania nenašiel u prí
tomných žiadnu odozvu. Keitel pritom poukázal na problémy s transportom pri 
spätnom presune divízie na Slovensko. Čo sa týka Zaisťovacej divízie, tu sa konšta
tovalo, že pravdepodobne zostane v dovtedajšom priestore. V otázke prezbrojenia 
síce Keitel súhlasil s tým, že slovenskej armáde musia byť dodané nemecké zbrane,

37 Služobná cesta slovenských politikov a vojakov na čele s prezidentom J. Tisom a predsedom 
vlády V. Tukom sa uskutočnila v dňoch 19. - 22. 10. 1941, v Hitlerovom hlavnom stane vo 
Východnom Prusku však boli len 20.10.1941.

38 NA Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945,136-17/11, č. 248 686-687, inštrukcie AA pre 
Ludina zo 14.10.1941.

39 NA Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932- 1945,136-17/11, č. 248 695-7, Ľudinov telegram z 18. 
10.1941.
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tak ako to bolo dohodnuté už v roku 1939.40 Na druhej strane upozornil, že v danej 
situácii sa musia uprednostniť požiadavky nemeckej armády, ktoré sú vzhľadom na 
neutíchajúce boje obrovské. Čatloš v tejto súvislosti žiadal najmä prezbrojenie slo
venského letectva. Náčelník OKW ho však v súvislosti s touto požiadavkou odkázal 
na veliteľa Luftwaffe ríšskeho maršala Hermana Gôringa.

V ďalšej diskusii Čatloš otvoril tiež otázku klesajúcich zásob munície, musel sa 
však zatiaľ uspokojiť so starými zásobami po čs. armáde. Rokovalo sa tiež o velkosti 
slovenskej armády. Gen. Otto v tejto súvislosti upozornil, že na základe rozhodnu
tia samotného A. Hitlera sa počíta s tridsaťdva tisícovou armádou, ktorá však bola 
v dôsledku povolania odvedencov a záložníkov početnejšia o 16 800 mužov. Keitel 
voči tomu nemal žiadne pripomienky.4’ Prejednávala sa tiež otázka postavenia ne
meckej menšiny v slovenskej armáde, hovorilo sa najmä o probléme, ktorý vyplýval 
z velkého nedostatku poddôstojníkov nemeckej národnosti (keďže veľa ich slúžilo 
vo Waffen SS).42 Čatloš navrhoval, aby aspoň časť týchto osôb (asi 60) bola vyňatá

40 Toto bolo dohodnuté už v auguste 1939 v súvislosti s rokovaniami o velkosti slovenskej armá
dy. V tom čase došlo k dohode, pravdepodobne v súvislosti s blížiacou sa vojnou proti Poľsku, 
ponechať zbrane pre 125 tisíc mužov slovenskej armády a pre ďalších 25 tisíc ako náhradu 
úbytku. 18. 8. túto požiadavku schválil samotný predseda vlády J. Tiso. Spolu s tým sa doriešili 
tiež otázky výzbroje slovenskej armády. Nadpočetná vojenská výzbroj nachádzajúca sa na slo
venskom území mala slúžiť na zásobovanie slovenskej armády, v budúcnosti sa už čs. zbrane 
nemali vyrábať a slovenská armáda sa mala prezbrojiť nemeckými zbraňami. O všetkých tých
to dohodách z 18. 8. sa spísal protokol, ktorý bol podpísaný s malými zmenami 23. 8. 1939. 
TULKISOVA, J - NIŽŇANSKÝ, E.: Pôsobenie Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku v roku 
1939. In: Vojenská história, roč. 11,2007, č. 4, s. 52-53.

41 Podľa štvrťročnej správy Nemeckej vojenskej misie (1.10. -31.12.1941) mala slovenská armá
da 45 765 mužov. Poľná armáda mala 16 747 mužov.

42 Vládne nariadenie z 24. 2. 1939 oslobodilo karpatských Nemcov od vojenskej služby v rámci 
československej armády. Po vzniku Slovenského štátu sa situácia zmenila a s vojenskou služ
bou karpatských Nemcov súhlasila aj Nemecká ríša, avšak vytváranie osobitných nemeckých 
jednotiek považovalo Hlavné veliteľstvo brannej moci za neúčelné. Podobne odmietavo sa spo
čiatku k tejto otázke stavala tiež slovenská vláda, svoj postoj zmenila pod nemeckým tlakom. 
Pôvodne sa počítalo s existenciou nemeckého pluku. V júli 1939 sa na príslušníkov nemeckej 
menšiny opäť začala vzťahovať branná povinnosť. Počas vojny proti Poľsku sa príslušníci ne
meckej menšiny (boli to najmä členovia Freiwillige Schutzstaffel - polovojenská organizácia 
Nemeckej strany na Slovensku) organizovali najskôr v strážnom prápore Spiš, ktorý podliehal 
šéfovi Nemeckej vojenskej komisie v Bratislave, od polovice septembra tvorili I. prápor pešie
ho pluku 35. Časť Nemcov slúžila aj v iných jednotkách. Počiatočnú snahu sústrediť Nemcov 
do jednotiek s vlastným statusom však MNO oklieštilo. Na jeseň 1939 sa vytvoril „nemecký" 
peší prápor v Spišskej Novej Vsi (od leta 1940 v Kremnici) a „nemecký" delostrelecký oddiel
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z Waffen SS a začlenená do slovenskej armády, k čomu sa však Keitel vzhľadom na 
ich potreby staval skepticky, prisľúbil však, že sa o tom porozpráva s ríšskym vod
com Heinrichom Himmlerom. Rokovanie následne pokračovalo u hlavného veliteľa 
pozemného vojska poľného maršala Walthera von Brauchitsch.Tu dostali prítomní 
krátky prehľad o situácii na fronte, ktorý predniesol zástupca náčelníka generálneho 
štábu v sekcii riadenia bojových operácií Hlavného veliteľstva pozemného vojska 
(Oberkommando des Heeres - OKH) genpor. Friedrich von Paulus, neskorší velitel'6. 
armády obkľúčenej pri Stalingrade.

Medzi rokovaniami sa Čatloš spolu s celou delegáciou zúčastnil aj slávnost
ného stretnutia s A. Hitlerom. Pri tejto príležitosti ho nacistický Vodca osobne vy
znamenal Veľkokrížom záslužného radu nemeckého orla s mečmi. Nebol to však 
pravdepodobne len prejav zdvorilosti, ale vzhľadom na charakter návštevy a jej 
hodnotenie nemeckými orgánmi aj vyjadrenie spokojnosti nemeckej strany s po
čínaním slovenského ministra národnej obrany pri vedení slovenských jednotiek 
na fronte. Naopak poľný maršal Keitel dostal Slovenský vojenný víťazný kríž I. stup
ňa s hviezdou.

Na slávnostnú večeru s Hitlerom Čatloš nebol pozvaný, zúčastnili sa jej len Tiso 
s Tukom. Následne spolu s delegáciou zvláštnym vlakom opustil Hitlerov hlavný 
stan (asi o 22.00 hod.). Na druhý deň vlak zastavil v Romintene (dnes Kradsnolesje 
v Kaliningradskej oblasti) na severe Východného Pruska, kde mal svoje sídlo ríšsky 
maršal Hermann Goring. Tu sa však delegácia dlho nezdržala. Celá návšteva pozo
stávala zo slávnostného obeda a následnej Goringovej prednášky o„leteckej vojne". 
Na záver ríšsky maršal prevzal z rúk J. Tisa vyznamenanie Slovenský vojenný víťaz
ný kríž s pozlátenou reťazou a hviezdou. Čatloš pritom ani len nepredniesol svoje 
požiadavky na prezbrojenie slovenského vojnového letectva. Po skončení návštevy

v Žiline (od polovice decembra do februára 1940 načas v Kežmarku). Obidve jednotky sa od 
začiatku potýkali s nedostatkom nemeckých dôstojníkov a hlavne rotmajstrov, neskôr pod
dôstojníkov z povolania. Veliaca a služobná reč týchto oddielov však bola slovenská. Aby sa 
odlíšili, nosili ich príslušníci na golieri blúzy a plášťa malý odznak (na mieste, kde sa nosilo číslo 
útvaru) vo forme malého plechového štítku s hákovým krížom. Príslušníci nemeckej menšiny 
však mohli byť zaradení aj do iných útvarov. Napríklad časť Nemcov prezenčnej služby bola 
už v roku 1940 zaradená aj do pracovnej služby. Mnohí karpatskí Nemci sa už od roku 1939 
dávali ilegálne naverbovať k SS. Do konca roku 1941 si túto cestu vybralo bezmála 600 dob
rovoľníkov zo Slovenska. Dobrovoľný nábor sa však čoskoro zmenil, prostredníctvom rôznych 
nátlakových prostriedkov, na priame odvody brancov. SCHVARC, M.: Správa Franza Karmasina 
pre Volksdeutsche Mittelstelle o jeho pobyte na východnom fronte v dňoch 1.-14. júla 1941. 
In: Vojenská história, roč. 9,2005, č. 4, s. 102-108.
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delegácia v popoludňajších hodinách odcestovala na Slovensko, kam prišla na dru
hý deň 22. októbra.

Okrem úradného záznamu o priebehu návštevy sa v dokumentoch OKW/ 
Ausland zachovali tiež hodnotenia viacerých slovenských predstaviteľov. Pri hod
notení ministra gen. Čatloša sa síce konštatujú jeho jednoznačné „československé 
väzby", na druhej strane sa upozorňuje, že pri jeho hodnotení treba brať s rezer
vou predsudky niektorých slovenských kruhov, ktorým vadil jeho protestantizmus. 
Čatlošov postoj k účasti Slovenska vo vojne je hodnotený veľmi pozitívne: „Už dlh
šiu dobu stále jasnejší posun smerom k vyslovene pronemeckej orientácii bezpeč
ne zodpovedá jeho vnútornému vývoju. Dnes, zvlášť od vstupu Slovenska do vojny, 
(proti ZSSR - I.B.) patrí Čatloš nepochybne k v náš prospech pracujúcim vedúcim 
osobnostiam."43

Vysoké hodnotenie armády z úst najvyšších predstaviteľov Tretej ríše samozrej
me zvýšilo prestíž samotného ministra a jeho osobne s najväčšou pravdepodob
nosťou aj motivovalo. Činy armády v tomto kontexte hyperbolizovala dobová pro
paganda, ktorá zdôrazňovala ich význam pre zabezpečenie slovenskej samostat
nosti a nezávislosti. Prispel k tomu aj samotný Čatloš, ktorý okamžite po návrate od 
Hitlera vydal 24. októbra mimoriadny rozkaz, v ktorom slovenskej armáde tlmočil 
slová chvály:„S pocitom zadosťučinenia a hrdosti som vzal na vedomie, že o činoch, 
udatnosti, svedomitosti a spoľahlivosti slovenského vojaka majú najpovolanejšie 
a najvyššie kruhy nemeckého vojenského a leteckého vedenia najlepšiu mienku 
a vyjadrujú sa o nich výrazmi najvyššieho uznania." Čatloš pritom v zhode s dobo
vou propagandou mytologizoval poslanie slovenskej armády na východnom fron- 
te:„Vy vojaci, bojovníci, ste už vyorali svoju brázdu na poli vojenskej udatnosti, slávy 
a obetavosti. Vyorali ste takú hlbokú brázdu, ktorá bude trvalým základom celého 
vývinu slovenského života i pre našu ďalekú budúcnosť, v nej sa ujme každé se
meno našich podujatí a prinesie bohatú úrodu." V zhode s ubezpečeniami, ktoré si 
spolu s ostatnými členmi delegácie vypočul z úst samotného Hitlera, presviedčal 
slovenských vojakov, že čas konečného víťazstva sa blíži: „Blíži sa čas konečného 
víťazstva, keď spoločne s nemeckými kamarátmi dobojujeme tento velký boj proti 
nesmiernemu zlu, ktoré ohrozovalo najušľachtilejšie ideály ľudstva."44

Na základe uvedeného neprekvapuje, že v tomto čase sa výrazne zlepšili vzťa
hy medzi Čatlošom a nemeckými orgánmi na Slovensku. Vyplýva to z koncoročnej 
správy Nemeckej vojenskej misie, v ktorej je minister národnej obrany hodnotený

43 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, Alexandrijský archív, IIC 898, č. 5 630 019-28.
44 SNA, f. NS,Tnľud 12/47, F. Čatloš, škatuľa 140.
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veľmi pozitívne. Spoluprácu s ním považovala misia za úspešnú a dôveryhodnú. 
Konštatuje sa tu pritom, že Čatloš nadobúda ako politik čoraz väčší vplyv, pričom 
je pozitívne naladený a pracuje s veľkou energiou. Jeho rozhodnutia sú však často 
unáhlené. Napríklad, keď sa z ničoho nič rozhodol cestovať na front, neinformoval 
o tom ani svojich spolupracovníkov. Kritiku si vyslúžil tiež jeho údajný nezáujem 
o výcvik vojska. Na druhej strane misia Čatloša kritizovala za neriešenie „legionár
skej otázky", aj keď v praxi ju navrhovala riešiť pokojne. Odvolávala sa pritom na 
sľub samotného Čatloša, že v roku 1942 penzionuje bývalého legionára plk. pech. 
Jána Imra, ktorý bol pre Nemcov „nepoučitelný". Väčšina bývalých legionárov sa 
podľa misie správala navonok lojálne, sem zaradili aj samotného Čatloša.45

Na druhej strane, aj napriek podpore nemeckej misie, ani v tejto situácii nebo
li akceptované jeho požiadavky na prezbrojenie slovenskej armády. A to napriek 
tomu, že prezbrojenie sľúbil samotný Hitler, a to počas návštevy V. Tuku v Berlíne 
koncom novembra 1941.46 Bol to pritom hlavný predpoklad ďalšej úspešnej účasti 
slovenskej armády na fronte. Pritom velenie armády na čele s Čatlošom potrebova
lo udržať bojaschopné aj jednotky na Slovensku a novú výzbroj plánovalo v budúc
nosti využiť aj proti permanentnej hrozbe zo strany Maďarska. Podľa predstaviteľov 
misie odmietaním slovenských žiadostí na prezbrojenie nemecká strana hazardo
vala s úprimnou ochotou SR participovať ďalej na vojne. OKW si samozrejme uve
domovalo, že neplnením sľubov v tejto oblasti pokúša úprimnú ochotu k spoluprá
ci zo slovenskej strany na čele s Tisom, Tukom a Čatlošom. V tomto duchu bol kon
com januára 1942 informovaný aj samotný náčelník OKW poľný maršal W. Keitel.47 
Slovenské žiadosti pritom priamo podporil aj nemecký vyslanec v Bratislave H. E. 
Ludin. V rozhovore s vojenským atašé pplk. Beckerom 12. decembra upozornil, že 
ak počas návštevy v Hitlerovom hlavnom stane Slováci dostali sľub na prezbroje
nie, tak ho treba aj splniť, pretože odmietnutie by mohlo mať zlé psychologické 
následky.48 Aj samotný Becker si veľmi dobre uvedomoval, že bez nových zbraní nie

45 BA-MA Freiburg, RW 5, As. 445, štvrťročná správa od 1.10. do 31.12.1941.
46 Tuka počas inak veľmi krátkeho rozhovoru s Hitlerom 29. 11. dostal uistenie, že „Nemecko 

bude v otázke vyzbrojenia slovenskej armády postupovať mimoriadne velkoryso." LETZ, R.: 
Rokovania nemeckých a slovenských politikov v rokoch 1939 - 1945. In: Historický zborník roč. 
13, č. 1 -2,2003, dok. 4, s. 111, záznam z rozhovoru z 30.11.1941.

47 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, OKW/Ausland W. Keitelovi z 28.1.1942.
48 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, záznam rozhovoru medzi Beckerom a Ludinom z 21.1.1942. 

V oficiálnej správe vojenského atašé z tejto návštevy však o tom nie je ani zmienka. Je možné, 
že vyslanec sa pomýlil, kedže dokázateľne sa Hitler k tejto téme vyjadril pred Tukom počas 
spomínaného rozhovoru 29.11.1941.
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je možné zvyšovať podiel Slovenska na „boji proti boľševizmu." Tu je veľmi dôležitá 
Beckerova poznámka, že slovenská strana by na túto požiadavku pristúpila, všetko 
však závisí od nemeckej strany.

Pri celkovom hodnotení dovtedajšej slovenskej účasti vo vojne zdôraznil, že 
„vedúce miesta na Slovensku sa snažia nasadením brannej moci a hospodárstva 
naplniť svoj podiel na obrannom boji proti boľševizmu. Zdá sa, že s tým, čo sa už 
podarilo dosiahnuť existuje uspokojenie, obzvlášť keď sa národ stotožnil v obecnej 
rovine s doterajšími opatreniami. Napriek tomu chýbajú schopnosti a činorodosť, 
možnože dokonca aj vôľa pripraviť národ na ďalšie obmedzenia, či dokonca obete.... 
Nebezpečenstvo zhoršenia nálad voči Ríši, ktoré hrozí pokiaľ bude Slovensko náhle 
výraznejšie vtiahnuté do užších vojenských a hospodárskych vzťahov, by nemalo 
ostať úplne nepovšimnuté."49

Aktívny bol tiež slovenský vyslanec v Berlíne Matúš Černák, ktorý upozorňoval, 
okrem iného, aj na zlý psychický stav jednotiek, ktoré neboli dlho vystriedané a ich 
postupnú demoralizáciu. V rozhovore so štátnym tajomníkom Zahraničného úra
du Ernstom von Weizsäckerom zo 14. januára 1942 okrem iného vyhlásil:„Pokiaľsa 
však nič nestane, potom bude treba rátať s výskytom takých nálad u vojakov, ktoré 
by boli nemecko-slovenskej spolupráci na škodu." Zároveň predniesol návrhy slo
venskej vlády presadzované samotným Čatlošom, ktorých realizáciou by sa tomuto 
načrtnutému scenáru predišlo. Tá chcela rýchlu divíziu buď stiahnuť prostredníc
tvom reorganizácie, čo pôvodne navrhoval poľný maršal von Rundstedt (do decem
bra hlavný veliteľ Skupiny armád Juh), v rozhovore s ministrom Čatlošom, alebo as
poň vystriedať inou jednotkou, ktorá je k dispozícii. Zároveň slovenská vláda ústami 
svojho vyslanca zopakovala požiadavky na materiálne zabezpečenie slovenských 
jednotiek, ktoré boli OKW známe.50 Na ďalšom rokovaní so štátnym tajomníkom, 
ktoré sa uskutočnilo 23. januára, Černák dokonca na základe Tukových inštrukcií 
pripomenul sľub, ktorý predseda vlády ohľadne prezbrojenia armády dostal z úst 
samotného Hitlera v novembri 1941. Zdôraznil, že slovenská vláda za žiadnych 
okolností nemôže pripustiť, „aby bojovnosť našej jednotky bola takto podstatne 
ohrožená..."51

Keďže žiadosti na prezbrojenie neboli uspokojivo realizované, muselo Čatlošovo 
MNO už v januári 1942 konštatovať, že„bez splnenia minimálneho požiadavku pre

49 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, správa vojenského atašé z 15.1.1942.
50 SNA, f. Alexandrijský archív, II C-938, správa E. Weizsäckera zo 14. 1. 1942; SNA, f. NS, Tnľud 

12/47, F. Čatloš, škatuľa 140, správa Černáka pre MZVzo 14.1.1942.
51 SNA, f. NS, Tnľud 12/47, F. Čatloš, škatuľa 140, správa Černáka pre MZVz 23.1.1942.
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Slovenskú armádu nie je možné rátať s úspešným aktívnym zasahovaním sloven
skej armády do operačných akcií v tejto vojne." Trpezlivosť došla už aj samotnému 
ministrovi, ktorý sa 2. marca 1942 obrátil na predsedu vlády V. Tuku. Upozornil ho 
pritom, že najmä v dôsledku nedostatku motorových vozidiel musel už v auguste 
1941 zredukovať slovenskú armádu v poli. Opäť pritom pohrozil, že bez splnenia 
aspoň minimálnych požiadaviek nie je možné rátať s úspešným zasahovaním slo
venského vojska do operácií už na jar 1942.52

Čatloš sa samozrejme, aj napriek týmto nenaplneným sľubom, v prvom rade 
snažil udržať morálku slovenských jednotiek na fronte. V decembri 1941 jednotky 
osobne navštívil, čím sa ich snažil povzbudiť.53 Na veliteľstve Rýchlej divízie, ktorá 
držala líniu na rieke Mius západne od Rostova, (asi 60 km severne od Taganrogu) 
10. decembra 1941 pritom okrem iného pateticky vyhlásil:„Národ sa vami hrdosťou 
pýši, keď konáte v kromobyčajnom čase skvelé dejinné skutky, národ by sa musel 
hanbou pýriť keď by ste v zodpovednej vašej službe a jedinečnej úlohe sklamali 
jeho sväté, osudové a najvýznamnejšie očakávanie. Dnes dejiny hľadia na vás, te
rajšieho i budúcich vašich pokolení a preto každý váš krok i čin i keby to stálo tie 
najväčšie obete i trampoty, je a bude viditeľný. Je krokom a činom celého národa..." 
Podobné slová predniesol aj na veliteľstve Zaisťovacej divízie.54

Vo februári 1942 Slovensko navštívil šéf OKW poľný maršal W. Keitel. Gen. Čatloš 
chcel aj jeho prítomnosť využiť na opätovné urgovanie svojich žiadostí na pre
zbrojenie armády. Zvažoval tiež alternatívu stiahnutia Rýchlej divízie v prípade jej 
neuspokojivého prezbrojenia podobne ako to počas návštevy u Hitlera predostrel

52 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939- 1944, škatuľa 18, inv. č. 71.
53 Rýchla divízia pod velením plk. Jozefa Turanca bola v auguste 1941 podriadená skupine armád 

Juh a v rámci nej, v septembri, 6. armáde. Do bojového nasadenia sa dostala už v septembri 
južne od Kyjeva pri zaisťovaní západného brehu Dnepra. Následne pôsobila v podriadenosti 
veliteľstva 1. tankovej skupiny (zakrátko armády), usilujúcej sa dobyť Donbas a Krym. Zúčastnila 
sa manévru obkľúčenia namiereného proti dvom sovietskym armádam v priestore severne od 
Azovského mora. Následne absolvovala náročné presuny a epizodické boje. Do konca októbra 
1941 nemecká skupina armád Juh prenikla na prístupové cesty k Roštovú. RD preto prevzala 
ochranu nad úsekom severne od Azovského mora (vrátane pobrežia), kde musela odrážať ne
priateľské útoky. 27.11. prevzal velenie plk. gšt. Augustín Malár. V decembri musel ustúpiť za 
rieku Mius, kde RD prešla do pozičnej obrany asi 60 km na sever od Taganrogu. Vtedy už mala 
84 mŕtvych, 378 zranených a 26 nezvestných a 11 zajatých.

54 Podľa denníka Slovák bol na východnom fronte od 8. do 15.12. Tento denník uverejnil aj obi
dva jeho rozkazy-armádny pre RD a osobitný preZD. Slovák, 18.12., s. 3; Armádny rozkaz pre 
RD pozri tiež VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 
- 1944, škatuľa 5, Armádny rozkaz z 10.12.1941.

145



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

gen. Otto a neskôr v Berlíne vyslanec Černák.55 Túto požiadavku počas spoločného 
rokovania s Keitelom 23. februára (ktorého sa zúčastnil aj Čatloš) predostrel pred
seda vlády V.Tuka. Argumentoval pritom tým, že ak nedôjde k náprave, nezostane 
na Slovensku dostatok vojenského materiálu, čo dal do súvislosti s pretrvávajúcimi 
obavami z postoja Maďarska v takejto situácii. Keitel však tieto obavy zmietol zo 
stola ako neopodstatnené, pričom zdôraznil, že Nemecko na 100 percent garantuje 
nezávislosť Slovenska. Tuka však išiel v návrhoch ešte ďalej. Aby sa aspoň čiastočne 
odstránili problémy s transportom a zásobovaním slovenských jednotiek, opýtal sa 
Keitela, či by nebolo možné uvažovať o tom, že by územie, kde pôsobili slovenské 
jednotky, mohla slovenská strana sama obhospodarovať a spravovať. Keitel však na 
túto otázku nevedel (alebo nechcel) dať odpoveď a slovenskú stranu odkázal na 
ríšskeho ministra pre okupované východné územie Alfreda Rosenberga.56

Možno konštatovať, že Keitelova návšteva pre slovenskú stranu nepriniesla výsledky, 
ktoré do stretnutia s náčelníkom OKW vkladali. Na druhej strane Čatloš s Keitelom do
jednal organizačné zmeny v zastúpení OKW na Slovensku. Zmeny inicioval samotný mi
nister, ktorý chcel zjednotiť a sprehľadniť zastúpenie vojenských orgánov na Slovensku. 
Po vzájomnej dohode sa mala vytvoriť funkcia nemeckého generála pri veliteľstve slo
venskej brannej moci, cez ktorého sa mali riešiť všetky požiadavky nemeckej strany.57

Slovenské požiadavky na prezbrojenie nakoniec boli realizované len v minimál
nej podobe, slovenské jednotky na fronte však zotrvali. Rýchla divízia bola dokonca

55 Černák túto žiadosť predostrel aj pred samotným Keitelom, a to už 6. 2.1942, keď s ním pre
jednával modality jeho návštevy na Slovensku. SNA, f. NS, Tnľud 12/47, F. Čatloš, škatuľa 140, 
hlásenie Černáka na MZV 6.2.1942.

56 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, f. Alexandrijský archív, II C 938, 5 627 896-98, správa 
o rozhovoroch z 23.2.1942; O tom, že to slovenská strana myslela vážne svedčí žiadosť sloven
ského vyslanca v Berlíne Matúša Černáka z 11.3., v ktorej prosil štátneho tajomníka AA Ernsta 
von Weizsäckera o možnosť vstúpiť do rokovania s Rosenbergovým ministerstvom ohľadne 
pridelenia 10 000 ha pôdy pre Zaisťovaciu divíziu. NA Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 
- 1945, 136-18/71, hlásenie von Weizsäckera z 11. 3. 1942. Zahraničný úrad síce súhlasil, ale 
ďalšie rokovania sa napriek tomu mali viesť len cez neho. K rokovaniu slovenského vyslanca 
so zástupcami Rosenbergovho ministerstva síce skutočne došlo v júni 1942, nemecká strana 
však s touto požiadavkou nesúhlasila, pričom argumentovala tým, že „obrábanie pôdy musí 
byť z vojensko-hospodárskych dôvodov pevne podchytené z jedného centrálneho miesta 
a prísne vedené podlá jednotných stanovísk." Upozornila tiež na nedostatok pôdy, ktorá by na 
tieto účely mohla byť využitá. Rovnaké príčiny sa podľa nej podpísali aj pod neúspech žiadosti 
zo strany nemeckej, ale aj madárskej armády. NA Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, 
136-79-1, správa AA pre nemecké vyslanectvo na Slovensku zo 6.6.1942.

57 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, Zvláštny vlak,,Afrika" 25.2.1942.
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nasadená v prvej línii a počas mohutnej letnej ofenzívy nemeckej armády v roku 
1942 sa dosala až do ťažko priechodného terénu severného predhoria západnej 
časti Kaukazu.

Problémy, s ktorými sa Čatloš a s ním aj celé MNO potýkali pri riešení otázok 
modernizácie armády korešpondovali - paradoxne - so situáciou, ktorá panovala 
v zbrojnej výrobe na Slovensku. Po začatí vojny proti ZSSR sa totiž ešte vystupňo
valo využitie vojenského priemyslu pre potreby nemeckej armády. Dodávky vý
zbroje a munície Wehrmachtu pritom mali oveľa väčší význam pre Nemecko ako 
celá slovenská vojnová účasť. Nacisti pritom postupne ovládli tiež ďalšie slovenské 
podniky. Napríklad v roku 1941 získal nemecký koncern Hermann Gčring-Werke aj 
železiarne v Podbrezovej, najmohutnejší priemyselný komplex Slovenska s úplným 
metalurgickým cyklom a strojárenskou výrobou.

Postupne vznikali aj ďalšie významné podniky so zbrojnou výrobou. Modernizovať 
svoj letecký park sa minister Čatloš snažil odstránením závislosti slovenského letec
tva od nemeckých dodávok. Po vojne Čatloš tvrdil, že v tomto smere usiloval o au
tonómiu, pri objednávkach motorov sa chcel orientovať na Rumunsko, súčiastky do 
lietadiel chcel vyrábať na Slovensku.Takým riešením bolo zriadenie továrne na výro
bu lietadiel (Slovenská továreň na lietadlá, úč. spol.). Pre realizovanie svojich predstáv 
si Čatloš vybral pobočku protektorátnej firmy Ing. Mráz v Chocni. Pobočka vznikla 
Nitre v roku 1941 a niesla názov Továreň na lietadlá Ing. Mráz (venovala sa oprave, 
výrobe a údržbe športových lietadiel a športových vetroňov). Mrázova firma bola za
členená do koncernu Hermann Goring-Werke. V roku 1942 Čatloš rozhodol pre firmu 
uvoľniť časť priestorov na letisku v Trenčianskych Biskupiciach. Došlo pritom k doho
de, že v továrni sa budú vyrábať nemecké lietadlá Junkers Ju 87 Stuka. Štát tu získal 
väčšinovú kapitálovú účasť, podnikateľ Mráz však bol postupne odstavený, továreň 
následne v roku 1943 de facto ovládla nemecká strana. Samotný Čatloš po vojne tvr
dil, že s vytesnením Mrázovej firmy nesúhlasil, čím sa chcel zbaviť zodpovednosti za 
spoluprácu s nemeckou stranou pri výrobe vojenských lietadiel. Jeho plány mu údaj- 
ne„prekazili finančníci odbojového tábora", obštrukcií okolo továrne sa potom pod
ľa neho chytil predseda vlády V. Tuka a do výstavby továrne zaangažoval nemeckú 
stranu. Čatloš dokonca tvrdil, že takto sa prekazil jeho plán zabezpečiť pre povstanie 
vlastnými prostriedkami zásobu bombardovacích lietadiel. Samozrejme tieto tvrde
nia nemožno verifikovať, zapadajú však do celkovej koncepcie sebaobranného me
chanizmu, ktorý je obsiahnutý vo všetkých jeho povojnových poznámkach.58

CHYTKA, S. V.: K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku (1941 - 1944). In: 
Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 112-113.
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Oficiálny názov bol Slovenská továreň na lietadlá, úč. spol.. Po zmenách, kto
ré tu nastali v roku 1943 uzavretím dohody medzi Ríšskym ministerstvom vzduš
nej dopravy a Hlavným veliteľstvom vzdušnej zbrane Nemeckej ríše a Čatlošovým 
Ministerstvom národnej obrany o výrobe lietadiel nemeckého vzoru na Slovensku 
z 20. augusta 1943, bol názov nového podniku „Továreň na lietadlá Biskupice". 
V januári 1944 došlo k ďalším zmenám a bola založená „Továreň na dopravné 
prostriedky úč. spol.Trenčianske Biskupice."59

Maximálna výrobná kapacita továrne mala byť podľa predbežných kalkulácií 25 
lietadiel mesačne. V novej konštelácii vlastníctva sa čiastočne zmenili aj výrobné 
plány. Podľa dodatku k spomínanej zmluve z 1 .júla 1944 sa malo vyrobiť len 50 ku
sov lietadiel Junkers Ju 87 D-5, (36 kusov pre SR a 14 pre Nemecko), ostatná výroba 
sa mala sústrediť na produkciu cvičných lietadiel Arado Ar 96 B (150 mesačne).60 
Výroba v továrni sa však rozbiehala pomaly a až v máji 1944 opustilo montážne lin
ky prvé lietadlo - Stuka, väčšina však bola určená pre nemeckú armádu. Presný po
čet vyrobených strojov nie je známy. Podľa niektorých informácii sa začala tiež vý
roba (alebo skôr montáž) pôvodne uvažovaných cvičných stíhačiek Škoda - Kauba 
SK 257, ktorých sa však vyrobilo len niekoľko kusov. Nejasná je tiež otázka montáže 
typu Arado Ar 96 B. Zdĺhavá príprava produkcie však pochovala plány MNO o pre
stavbe vzdušných zbraní na moderne vybavenú zložku slovenskej armády, nezá
vislú od nemeckých dodávok. Slovenská armáda postupne prevzala 10 lietadiel Ju 
87D-5, po vypuknutí SNP ich však všetky zhabala nemecká armáda.61

Problémy, s ktorými sa armáda nasadená na fronte musela potýkať v súvislosti 
s jej prezbrojením, sa samozrejme na verejnosť nedostali. Minister národnej obra
ny vo svojich prejavoch pritom naďalej vyzdvihoval význam účasti SR vo vojne po 
boku Nemecka, svojimi apelmi smerom k vojakom na fronte podporoval šírenie 
kultu hrdinstva a obety za vlasť. Napríklad v prejave z 1. marca 1942, ktorý uve
rejnil časopis Slovenské vojsko vyhlásil: „Vojaci Slovenskej republiky, nehlaďte na 
malicherný život jednotlivcov a na život pomerných nepatrností v národnom celku 
a pominuteľnosti, keď ide o život nás všetkých a budúcich našich pokolení, o život 
večný, v ktorom žije alebo zaniká jednotlivec. Keby z vás dakto ako jednotlivec i pa
dol, nepadne nadarmo, bo vašou smrťou vykúpi sa život národa. Keď národ padne

59 ŠUMICHRAST, P.: Správa oTovárni na dopravné prostriedky vľrenčianskych Biskupiciach (1945). 
In: Vojenská história, roč. 13,2009, č. 3, s. 77-95.

60 SNA, f. NS,Tnľud 12/47, F. Čatloš, škatuľa 140.
61 CHYTKA, S.: K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby v rokoch 1941 -1943 na Slovensku. 

In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 106-118.
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zbabelou záchranou svojich jednotlivcov, s národom hanebne zahynú i jeho jed
notlivci! Národ nesmie zahynúť a preto slovenskí vojaci vedia kedy a začo žiť a kedy 
a začo mrieť!"62

O historickom význame účasti slovenskej armády na východnom fronte pre 
budúcnosť slovenského národa sa možno dočítať aj v armádnom rozkaze podpí
sanom okrem Čatloša aj J. Tisom ako najvyšším veliteľom armády pri príležitosti 
tretieho výročia samostatnosti v marci 1942. Tu sa v zhode s oficiálnou propagan
dou opäť konštatuje, že „Naša aktívna účasť na vydobýjaní, budovaní a zaisťovaní 
novej, Adolfom Hitlerom konštruovanej Európy, presviedča každého, že plnoprávne 
a osožné začlenenie sa slovenského národa do budúceho svetového poriadku je 
pozoruhodným kladom, ba ažjeho podmienkou."63

Ako už bolo naznačené, počas Keitelovej návštevy Čatloš dojednal zmeny v za
stúpení nemeckých vojenských orgánov na Slovensku. Rozkazom náčelníka OKW 
z 18. marca 1942 sa vytvorila na Slovensku funkcia nemeckého generála pri sloven
skom MNO. Nemecký generál zlučoval vo svojej osobe funkciu veliteľa Nemeckej 
vojenskej misie a zároveň bol poverený jednotným zastupovaním nemeckých vo
jenských služobných miest na Slovensku voči slovenskému MNO. Jeho zástupcom 
sa mal stať náčelník Nemeckej leteckej misie na Slovensku. Z dovtedajších prísluš
níkov Nemeckej vojenskej misie sa mal vytvoriť užší štáb, ktorý zostal v Bratislave 
k dispozícii nemeckému generálovi. Zvyšok sa mal premiestniť do Banskej Bystrice 
k Veliteľstvu pozemného vojska, od čoho si nemecká strana sľubovala „uľahčenie 
a zrýchlenie služobných postupov vedúcich cez ministerstvo národnej obrany, kto
ré boli doteraz nadmieru ťažkopádne."64 Nemeckému generálovi mali byť k dispozí
cii spojovací, spravodajský a dopravný dôstojník. Dôstojník branného hospodárstva 
na Slovensku mal byť súčasne referentom a styčným dôstojníkom správy branného 
hospodárstva v štábe „nemeckého generála" pre všetky tam spracovávané hospo
dárske otázky. Podľa služobných pokynov nemecký generál podliehal bezprostred
ne náčelníkovi OKW. Jeho služobný obvod zahrňovalo územie celého Slovenska 
s výnimkou ochranného pásma.65Túto funkciu od 15. apríla 1942 vykonával genpor. 
Fritz A.O. Schlieper, ktorý vystriedal genpor. Paula von Otta.66

62 Slovenské vojsko, roč. Ill, 1.3.1942, č. 5-6, s. 65-66; Pozri tiež Slovenský vojak, 11.3.1942, s. 1.
63 Slovenské vojsko, roč. Ill, 1.3.1942, č. 5-6, s. 67-68.
M BA-MA Freiburg, RW 5, správa o činnosti genpor. F. Schliepera pre náčelníka OKW poľného mar

šala W. Keitela z 13.5.1942.
65 BA-MA Freiburg, RW 5, As. 105, rozkaz poľného maršala W. Keitela z 18.3.1942.
66 BA-MA Freiburg, RW 5, As. 446 b, správa poľného maršala W. Keitela pre Zahraničný úrad z 1.4. 

1942.
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Minister Čatloš však mal od začiatku„trochu" inú predstavu o postavení nemecké
ho generála pri MNO. V skutočnosti totiž počítal s obmedzením priestoru nemeckých 
vojenských orgánov na Slovensku. Dokazuje to aj jeho kritický postoj počas prípravy 
znenia slovensko-nemeckej zmluvy o pôsobení nemeckého generála na Slovensku, 
Nemeckej vojenskej misie a Nemeckej leteckej misie. Mal výhrady voči ich zasaho
vaniu do záležitostí účasti Slovenska vo vojne. Upozorňoval, že prechodom armády 
na „nemecký spôsob" sa činnosť Nemeckej vojenskej a Nemeckej leteckej misie stala 
bezpredmetnou. Za tejto situácie si SR a Nemecká ríša síce vymieňali rôzne návrhy, 
či verbálne nóty, avšak tie nijako nesmerovali k reálnemu uzavretiu novej zmluvy. 
Rozpory sa prehlbovali úmerne s pribúdajúcimi porážkami nemeckej armády.

V súvislosti s výmenou Otto - Schlieper však treba upozorniť ešte na jednu zau
jímavú skutočnosť. V jednom z dokumentov MNO (s rukou písanými poznámkami 
samotného Čatloša) adresovaných nemeckému generálovi pri MNO z roku 1942 sa 
konštatuje, že gen. Otto vedel o svojom premiestnení zo Slovenska už v prvej polo
vici februára 1942 teda ešte pred návštevou maršala Keitela na Slovensku. Z ďalšej 
korešpondencie vyplýva, že Čatloš túto skutočnosť využil a nasťahoval sa do bytu, 
ktorý predtým obýval práve šéf nemeckej misie. Pre budúceho šéfa misie pritom 
vyčlenil priestory v kanceláriách tohto poradného orgánu. Tu sa vynára otázka, do 
akej miery a či vôbec Čatloš s touto skutočnosťou kalkuloval, keď Keitelovi iniciatív
ne navrhoval zmeny v postavení nového veliteľa misie. Pritom vo vyššie spomína
nom dokumente MNO sa otvorene konštatuje, že využitie kancelárii pre súkromné 
účely pripúšťala„redukcia vojenskej misie, ktorá sa predpokladala na základe doho
voru p. Feldmaršála Keitla so slovenským ministrom nár. obrany v Bratislave." Čiže 
je možné, že Čatloš žiadal o redukciu DHM aj z osobných pohnútok, v snahe nado
budnúť lukratívnu nehnuteľnosť.67 Na druhej strane nie je presne jasné, kedy Čatloš 
s touto iniciatívou o prevzatie bytu DHM prišiel.

V súvislosti so snahou o nadobudnutie tohto bytu Čatloš uvádzal viaceré dôvo
dy, najmä snahu získať reprezentatívne priestory, ktoré by mohol využívať pri plnení 
svojej politickej funkcie, zároveň zdravotný stav svojej manželky, ktorej lekár odpo
ručil zmenu dovtedajšieho bývania.68 V súvislosti s kauzou okolo bytu DHM, ktorý 
Čatloš následne odkúpil, však treba upozorniť na ešte jednu závažnú skutočnosť, 
ktorá má zásadný morálny rozmer. Nejde pritom ani tak o to, že Čatloš využil svoje

67 VFIA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939- 1944, škatu
ľa 5.

68 VFIA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
5, zápisnica z 22.6.1942 spísaná s I. Lančaričom.
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politické postavenie na zisk lukratívnej nehnuteľnosti, ako o skutočnosť, že jej pô
vodným majiteľom bola osoba, ktorú slovenské rasové zákony považovali za Žida. 
Išlo o emigranta, ktorý byt v zastúpení židovského advokáta paradoxne prenajímal 
Nemeckej vojenskej misii. Aj na tento majetok sa pritom vzťahovala vyhláška vlády 
z 30. októbra 1941 (vydaná na základe tzv. židovského kódexu - teda nariadenia 
z 9. septembra 1941 o právnom postavení židov č. 198), podľa ktorej sa židovské 
nehnuteľnosti (s výnimkou poľnohospodárskych, ako aj tých, ktoré mali majetkovú 
podstatu podniková lekární) dňom 1. novembra 1941 stali majetkom štátu. Krátko 
nato, 16. apríla 1942 už bol byt majetkom Čatloša, ktorý tak participoval na arizácii 
židovského nehnuteľného majetku.69

Samozrejme predstavitelia DHM boli konaním ministra obrany rozčarovaní, čo aj 
dali patrične najavo, a to aj napriek Čatlošovým ubezpečeniam, že nesledoval osob
né záujmy. Nespokojný bol samozrejme najmä samotný nemecký generál pri MNO 
gen. Schlieper, ktorý Čatlošovu predstavu o obývaní kancelárií nemeckej misie 
okamžite zamietol, čím mu vznikli komplikácie pri hľadaní iných reprezentačných 
priestorov. Urazený nemecký generál pritom odmietol o tejto delikátnej záležitosti 
s Čatlošom rokovať v privátnej rovine, čo slovenský minister okomentoval nasledu
júcim spôsobom:„...nastal teda stav, ktorého účinky nemôžu byť uponížením mňa, 
ako úradného činiteľa, i keby som musel vyvodiť pre túto vec tie najkrajnejšie dô
sledky. Mám tiež pocit osobnej hrdosti a nevidím príčinu môjho neoddôvodnené- 
ho priznania sa k vine a zadania si vážnosti ministrovej. Pravá príčina spočíva totiž 
v tom, že pán gen. Schlieper si nárokuje právo na dom..."70

Do akej miery sa tieto skúsenosti premietli do ich osobných vzťahov sa mož
no len domnievať. Každopádne Genpor. Schlieper vystúpil s kritikou Čatloša už 
vo svojej prvej komplexnej správe z 13. mája 1942. Tu okrem iného konštatoval: 
„Zjavné je úsilie ministra o dosiahnutie rozsiahlejšej samostatnosti. Prejavuje sa to 
v zreteľnom odstupe, ako aj v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej miere konzultáciám. 
Osobnosť ministra týmto komplikuje - ako to už predtým hlásila Nemecká vojen
ská misia - úlohy nemeckého generála. Zdá sa, že pre slovenskú povahu charakte
ristický sklon k preháňaniu síl a k podceňovaniu ťažkostí, je u neho silne vyvinutý. 
Z toho potom vychádzajú prechmaty a improvizácie, a jasne sa ním dá objasniť aj 
sklon k tajnostkárstvu. Neexistencia akéhokoľvek pracovného výkonu a vytváranie

69 Tamže.
70 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 

5, list Schliepera Čatlošovi; príloha č. 8 (list Čatloša pre plk. gšt. von Mellenthin - prednostu 
skupiny voj. atašé pozemného vojska.
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nových povinností, ako aj z toho vyplývajúce sústredenie všetkých vojenských zále
žitostí na osobu ministra sú dôvodom, prečo sa všetko vybavuje ťažkopádne, často 
neúčelne, a za všeobecného vylúčenia slovenského Hlavného veliteľstva pozemné
ho vojska. Naproti tomu nie je možné si nevšimnúť, že slovenské Hlavné veliteľstvo 
pozemného vojska, ako aj jednotky, s Nemeckou vojenskou misiou spolupracujú 
ochotne, a sú za konzultácie vďačné."7’

Trhliny v spolupráci medzi Čatlošovým MNO a nemeckými misiami otvorene 
v tom čase priznal aj nemecký vojenský atašé na Slovensku plk. H. Becker: „Vo vo
jenskej oblasti je rozpoznateľný pokus o obmedzenie činnosti Nemeckej vojenskej 
a Nemeckej leteckej misie. Okrem toho sú k dispozícií hlásenia nasadených služob
ných miest nemeckej brannej moci, že otvorenosť, ktorú doteraz Slováci preukazo
vali, sa premenila na zdržanlivosť."72 Možno konštatovať, že postavenie nemecké
ho generála na Slovensku si minister národnej obrany gen. F. Čatloš predstavoval 
inak. Jeho cieľom v skutočnosti bolo obmedzenie právomocí oboch misií, samotný 
gen. Schlieper mal pravdepodobne podľa Čatloša plniť len úlohu akéhosi styčného 
dôstojníka medzi MNO a OKW. Jeho predstavy sa však od začiatku nenapĺňali.

Napriek určitým nezhodám s gen. Schlieperom aktivitu gen. Čatloša ohľadne 
účinkovania slovenských jednotiek na východnom fronte možno v nemeckých do
kumentoch vysledovat' ešte aj v priebehu roku 1942. Dokonca zo zachovaných hlá
sení možno vydedukovať, že prílišná angažovanosť slovenského ministra národnej 
obrany ohľadne účasti slovenských jednotiek na východnom fronte bola aj jednou 
z príčin stupňujúceho sa napätia medzi ním a nemeckými vojenskými orgánmi na 
Slovensku. Napríklad v jednom zo svojich hlásení z 9. mája 1942 plk. Becker napísal, 
že Čatloš údajne plánoval využiť blížiacu sa návštevu veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina gen. letectva Karla Kitzingera na Slovensku. Na základe nado
budnutých skúseností s Čatlošom s nevôľou konštatoval, že slovenský minister ná
rodnej obrany „má zrejme v úmysle vytvoriť ďalšiu frontovú divíziu a následne sám 
prevziať velenie slovenských divízií."73Treba povedať, že táto hypotéza korešpondu
je s Čatlošovými plánmi, s ktorými sa prezentoval už krátko po vstupe SR do vojny 
proti ZSSR. Svoje myšlienky na margo Čatloša samotný Schlieper konkrétnejšie roz
vinul v už spomínanej správe z 13. mája: „V najnovšom období ministra neopúšťa

71 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446.
72 BA-MA Freiburg, Bs. RW/5, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé v Bratislave plk. H.

Beckera pre Generálny štáb pozemného vojska o situácii v slovenskej spoločnosti a armáde
z 30.6.1942.

73 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé v Bratislave plk. H.
Beckera pre Generálny štáb pozemného vojska z 9.5.1942.
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ambiciózna myšlienka. Bude potrebná nezvyčajná obratnosť, aby sa jeho vysoko 
smerujúce plány znížili na rozumnú úroveň bez toho, aby sa ho to dotklo. Takto sa 
pred niekoľkými dňami vytvorilo prianie, aby sa Slovensko podieľalo viacej ako do
teraz na boji proti bolševizmu. K tomu by chcel vytvoriť ďalšie slovenské armádne 
telesá a obe slovenské divízie by sa zatiaľ mohli ako bojová skupina sústrediť pod 
slovenským velením. Zo slovenského uhla pohľadu je posledné prianie pochopi
teľné, pretože zásobovanie slovenských jednotiek v rozdielnych nemeckých oblas
tiach pôsobnosti je poznamenané ťažkosťami." Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu 
nemeckých vojenských orgánov bol Čatloš (aspoň v sledovanom období"), ohľadne 
plánov na ďalšie nasadenie slovenských jednotiek na fronte, oveľa väčší aktivista 
ako samotná nemecká strana. Schlieper pritom upozornil aj na príčiny, ktoré brzdi
li Čatlošovu iniciatívu. Obidve slovenské divízie totiž neboli podľa svojho zloženia 
a početných stavov spôsobilé na to, aby sa vyňali spod nemeckého velenia a spo
ločne využívali ako akýsi slovenský armádny zbor. Tiež ak by mala byť Zaisťovacia 
divízia nasadená na fronte, musela by sa výrazne materiálne posilniť. Proti zvýšeniu 
slovenskej účasti jasne hovoril tiež alarmujúci nedostatok dôstojníkov. Nemecká 
strana pritom samozrejme naďalej nebola schopná prezbrojiť slovenské jednot
ky modernými zbraňami. Rozhodujúce však bolo Schlieperovo konštatovanie, že 
Čatlošove plány ohrozujú nemecké záujmy ohľadom požiadaviek na chod vojno
vého hospodárstva na Slovensku. Pripomenul pritom pôvodnú Hitlerovu smernicu 
z júla 1941, podľa ktorej nemal stav slovenskej armády presiahnuť počet 32-tisíc 
mužov (aby sa neohrozilo fungovanie vojnového hospodárstva v SR pre nemecké 
potreby), čo sa však v budúcnosti vôbec nedodržiavalo.Tu možno len zopakovať, že 
pre nemeckú stranu bola v sledovanom období z hľadiska podielu SR na vojne na
ďalej oveľa dôležitejšia ekonomická rovina. Nerušená produkcia slovenských zbro
joviek bola teda dôležitejšia ako účasť vlastných vojakov na fronte, ktorá mala asi 
viac politický ako vojenský význam. V tomto zmysle je pochopiteľná aj Schlieperova 
poznámka, že v budúcnosti sa bude snažiť iba o udržanie bojaschopnosti Rýchlej 
a Zaisťovacej divízie. Z toho dôvodu aj žiadal ich skoré posilnenie: „Slovákov by 
potom aktívna účasť na očakávaných bojoch odviedla od iných plánov a nemali 
by pocit, že sú piatym kolesom na voze." Schlieper sa samozrejme zamýšľal aj nad 
motiváciami samotného Čatloša. Okrem osobných ambícií slovenského ministra tu 
podľa neho dôležitú úlohu hrala maďarská karta, snaha porovnávať sa s týmto juž
ným susedom a ukázať vlastnú silu.74

74 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO v Bratislave 
genpor. F. Schliepera pre náčelníka OKW poľného maršala W. Keitelaz 13.5.1942.
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Samotný Čatloš však pri svojom expozé v Štátnej rade 6. marca 1942, napriek 
vlastnému aktivizmu, účasť armády na fronte zdôvodňoval v zmysle teórie menšie
ho zla. Tým sa snažil vyvážiť cenu v podobe ľudských strát, ktorú za účasť vo vojne 
proti Poľsku a ZSSR slovenská armáda dovtedy zaplatila75: „Keď uvážime okolnosť, 
že by slovenský národ zostal pri súdobých dejinných udalostiach lebo neutrálny 
a prejavil by tak svoje desinteresment naproti svojmu osudu a mocenské sily jeho 
okružia boli by disponovali jeho príslušníkmi, alebo keby náš národ sa postavil na 
odpor proti živelnosti pohnutých časových prúdov a čelil by samozrejme že by i ži- 
votami svojich ľudí tomu, čo diktuje dnes naše dianie, tak by nesporne viac strát na 
ľuďoch, na majetku, na mravnej postati a na politickom význame utrpel i ako národ 
i ako činiteľ medzinárodný a vôbec bytostný. Iná možnosť pre nás nejestvovala. Nič 
nerobiť a chceli by sme, aby nás svet videl i vzal na vedomie a aby s nami pritom 
všetkom počítal je v týchto časoch holou nemožnosťou"76

Na druhej strane Čatloš neváhal využiť fakt, že v nemeckých kruhoch bol za svoj 
aktivizmus v tom čase dobre zapísaný na posilnenie vplyvu armády smerom k iným 
inštitúciám na Slovensku. Počas svojej návštevy v Berlíne koncom marca 1942 po
žiadal šéfa Abwehru admirála Canarisa o pomoc pri presadzovaní užšej spolupráce 
slovenskej vojenskej kontrarozviedky s ostatnými slovenskými článkami mocensko- 
-represívneho aparátu. Canaris celkovo podporil predstavu posilniť jej postavenie, 
bližšie sa však ani v budúcnosti v tejto záležitosti pravdepodobne neangažoval.77 
Čatlošovu iniciatívu treba samozrejme vnímať v širších súvislostiach stupňujúceho 
sa vnútropolitického zápasu medzi konzervatívnym krídlom prezidenta J. Tisu a ra
dikálmi na čele s predsedom vlády a ministrom zahraničných vecíV.Tukom a minis-
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75 Do 4. 3.1942 mala armáda podlá Čatloša na východnom fronte spolu 271 obetí na životoch, 
okrem toho mala tiež 51 nezvestných.

76 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
5, text expozé ministra zo 6.3.1942.

77 Canaris nakoniec ani neprišiel na prisľúbenú návštevu do Bratislavy, ktorú plánoval na začiatok 
apríla. Namiesto neho Bratislavu navštívil šéf Oddelenia III - kontrarozviedky Úradu Zahraničie/ 
Kontrarozviedka plk. Franz - Eccard von Bentivegni. Pred ním Čatloš konkretizoval svoje pred
stavy o posilnení postavenia vojenskej kontrarozviedky, kedže jej kompetencie v praxi podľa 
neho preberali orgány polície, žandárstva, či HG, ktorým šéfoval A. Mach. Bentivegni však bol 
v odpovedi veľmi zdržanlivý, upozorňoval, že ide o vnútropolitickú záležitosť, do ktorej nechcel 
zasahovať. Napriek tomu predostrel návrhy, napr. na určenie „poverencov kontrarozviedky" 
v spomínaných organizáciách. BA-MA Freiburg, RW 5/V., As. 446b, správa šéfa Oddelenia III 
- kontrarozviedky Úradu Zahraničie/Kontrarozviedka plk. F - E. von Bentivegni zo 4. 4.1942 
o služobnej ceste v Budapešti a Bratislave z 29. 3 - 1.4.1942 a stretnutiach s predstaviteľmi 
Madárska a Slovenska.
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trom vnútra A. Machom. Čatloš sa v tomto čase už jednoznačne presunul na pozície J. 
Tisu. Tento fakt veľmi rýchlo postrehli aj nemecké vojenské orgány na Slovensku.78

Čatlošov posun smerom kTisovmu krídlu je zreteľný aj z iniciatívy, ktorú vyvi
nul počas spomínanej berlínskej návštevy. Počas stretnutia s genplk. Friedrichom 
Frommom (veliteľ nemeckej záložnej armády) poukázal na vnútropolitické problé
my na Slovensku, ktoré treba konečne vyriešiť a nastoliť poriadok. Pred Frommom 
vyslovil myšlienku, či by nebolo vhodné po vojenskej linke dohodnúť stretnutie J. 
Tisa s Hitlerom ako najvyšších vojenských veliteľov oboch krajín. Čatloš pritom pri
znal, že s Frommom o tejto záležitosti jedná po dohovore so samotným preziden
tom. Postoj nemeckých vojenských miest však bol vzhľadom na to, že išlo o politic
ké záležitosti vyslovene zdržanlivý. Angažovanie sa na tomto poli neodporúčal ani 
nemecký vojenský atašé v SR.79

V sledovanom období Čatloša čoraz viac zamestnávalo pripravované zapojenie 
slovenských jednotiek do letnej ofenzívy nemeckej armády. Čo sa týka RD, napriek 
veľkému úsiliu, ktoré Čatloš a celé MNO vynaložilo, nepodarilo sa presadiť reorga
nizáciu divízie, jej prezbrojenie nemeckými zbraňami. Čatloš si veľmi dobre uve
domoval, že divízii chýbajú moderné tanky, účinné protilietadlové zbrane a silné 
delostrelectvo. Chýbali tiež moderné lietadlá, ktoré by účinne podporovali pešie 
jednotky. Problematické sa ukázalo aj doplnenie RD na predpísané počty, ako aj 
výmena mužstva nachádzajúceho sa dlhý čas v poli, ktorú Čatloš vojakom osobne 
sľúbil. Prieťahy v tejto otázke len zhoršili už aj tak napäté vzťahy medzi ním a sa
motným veliteľom RD gen. II. tr. J. Turancom. Ten v tejto súvislosti žiadal bezod
kladnú výmenu mužstva nástupného ročníka 1939, ktoré bolo v poli od začiatku 
vojny a prejavovalo svoju nespokojnosť.80 Služobné konflikty medzi týmito dvomi 
generálmi tak postupne prerástli do osobnej animozity. Turanec v liste manželke 
v auguste 1942 na margo Čatloša konštatoval:„Ešte nikdy v živote som nikoho ne
návidel ako jeho v poslednej dobe..."81

Napriek uvedeným problémom sa Rýchla divízia zúčastnila nemeckej letnej 
ofenzívy na južnom úseku frontu. V zostave 17. armády sa v júli 1942 vyznamena-

78 Nemecký vojenský atašé plk. H. Becker už 30.6.1942 v tejto súvislosti konštatoval:„Kým pred
tým sa skôr prikláňal ku kruhom okolo Tuku a Macha, prešiel teraz bezpochyby na stranu 
Dr.Tisa." BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446.

79 BA-MA Freiburg, RW 5, As. 446a, správa nemeckého vojenského atašé H. Beckera z 30.3. o náv
števe Čatloša v Berlíne v dňoch 26. - 28.3.1942.

80 BYSTRICKÝ, J.: Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942. In: Vojenská história, roč. 5, 
2001, č. 1, s. 46-47.

81 JAŠEK, P.: Generál Jozef Turanec. In: Pamäť národa, roč. IV., č. 1,2008, s. 15.
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la v bojoch o Rostov. Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v boji si divízia vyslúžila 
viacero pochvál a vyznamenaní. Túto udalosť si nechcel nechať ujsť ani samotný 
Čatloš a divíziu osobne navštívil, čo však nahnevalo jej veliteľa, ktorý to považoval 
za ministrovu snahu privlastniť si cudzie zásluhy. Do mesta sa Čatloš dostal podve
čer 24. júla ešte pred jeho úplným obsadením. Tu údajne takmer padol paradoxne 
do nemeckého zajatia. Podľa jeho tvrdenia na vine bola chyba pilota, v dôsledku 
ktorej jeho lietadlo pristálo pred slovenskými i nemeckými údernými skupinami. 
V chaose, ktorý v meste panoval, si ho mali nemecký vojaci pomýliť so sovietskym 
dôstojníkom. V nasledujúcich dvoch dňoch si Čatloš prezrel miesta bojov Rýchlej 
divízie pri Generalskoje a tiež na Zelenom ostrove, kde vyznamenal veliteľa Rýchlej 
divízie gen. II. tr. J.Turanca a nemeckého generála pechoty Wilhelma Wetzela, pod 
ktorého V. armádny zbor RD spadala. Obidvaja si z Čatlošových rúk prevzali Vojenný 
víťazný kríž II. triedy. Čatloš okrem toho vyznamenal tiež ďalších 22 príslušníkov 
Rýchlej divízie.82

Zaisťovacia divízia83 plnila od konca septembra 1941 úlohy na rozsiahlom oku
povanom území Ukrajiny a postupne aj južného Bieloruska. Vykonávala ochranu 
komunikácií a iných objektov, pričom sa postupne presunula až do priestoru od 
Žitomíra po Mozyr. Od polovice októbra 1941 jej jednotky vykonávali aj protipar- 
tizánske a trestné akcie. Počas nich sa časť jednotiek divízie dopúšťala aj ukrutnos
tí páchaných aj na nevinnom civilnom obyvateľstve. Okrem iného sa legalizovalo 
strieľanie rukojemníkov z radov civilistov, vypaľovanie dedín. Najznámejšou akciou 
takéhoto charakteru bola trestná výprava jednotky 102. pešieho pluku proti obci 
Maloduša 2. augusta 1942 (s podporou slovenských vzdušných zbrani")84, ktorej 
predchádzal partizánsky prepad a zmasakrovanie 8 slovenských vojakov. Obeťou 
sa stalo 15 bezbranných civilných osôb vrátane žien a malých detí.85

82 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III (1941 - 1944). Rýchla diví
zia. Banská Bystrica 2009, s. 141-142.

83 Veliteľ plk. gšt. Augustín Maiár, od 19.11.1941 plk. pech. Pavol Kuna, od 10. 8.1942 plk. gšt. 
Rudolf Pilfousek.

84 Činnosť ZD v zalesnenom teréne od júna, resp. júla 1942, podporovala pozorovacia letka 
1 (Letov Š-328) a stíhacia letka 11 (Avia B-534), ktoré patrili (spolu s ďalšími jednotkami) do 
Skupiny vzdušných zbraní. Robili prieskum, ostreľovanie a bombardovanie pozemných cieľov, 
čo v mnohých prípadoch tragicky postihovalo aj obce a ich obyvateľstvo. Letka 2 vykonávala 
kuriérnu službu. Od októbra zostala v poli len letka 11 prispôsobená zimným podmienkam, 
neskôr pôsobila ako Kombinovaná letka, a to až do októbra 1943. ŠUMICHRAST, P.: Slovenské 
letectvo na východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006, s. 86-117.

85 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia 
divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 74-79.
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Čatloš ako minister národnej obrany samozrejme niesol politickú a morálnu 
zodpovednosť za tieto činy, aj keď ich s najväčšou pravdepodobnosťou odsudzo
val. Z dochovaných dokumentov je však ťažko vyčítať jeho postoj k spomínaným 
ukrutnostiam, napriek tomu, že bol o nich písomne aj ústne informovaný. Najviac 
na ne upozorňoval veliteľ zmiešaného priezvedného oddielu pplk. jázd. Jaroslav 
Kmicikievič, ktorý ich otvorene odsudzoval.86 K Čatlošovi sa v lete 1942 dostal do
konca návrh na trestné konanie proti tomuto dôstojníkovi za obvinenia na adresu 
102. pešieho pluku, pre ktorý bola takáto činnosť (narozdiel od iných jednotiek ZD) 
charakteristická. Čatloš údajne podlá spomienok Kmicikieviča celú záležitosť posu
nul späť na veliteľstvo ZD, kde sa spis založil bez vyšetrovania.87 Násilnosti a vraždy 
proti bezprávnemu obyvateľstvu veliteľ divízie plk. pech. P. Kuna (pravdepodobne 
na rozkaz Čatlošovho MNO) viackrát zakázal a potvrdzoval to aj jeho rozkaz z 28. 
mája 1942. Na druhej strane aj pre slovenské jednotky platili rozkazy hlavného vo
jenského velenia Ukrajiny, ktoré takúto činnosť priamo nariaďovali. Príslušníci 102. 
pluku tak mohli aj svojvoľné násilné akcie alibisticky zaštítit' rozkazmi nadriadených 
nemeckých vojenských orgánov.88 Okrem toho nebolo jednoduché odvolať z funk
cií a potrestať dôstojníkov, ktorí boli za excesy priamo zodpovední. Napríklad podľa 
hlásenia veliteľa divízie plk. Pilfouska, adresovaného samotnému Čatlošovi, za zo
trvanie veliteľa 102. pešieho pluku pplk. Michala Lokšíka obviňovaného po malo- 
dušských udalostiach z brutality sa zasadil priamo veliteľ Wehrmachtu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina gen. letectva Karl Kitzinger počas jeho návštevy veliteľstva 
divízie 1. septembra 1942.89 Naopak spomínaný pplk. Kmicikievič, ktorý otvorene 
upozorňoval aj na beštiálne správanie jednotiek SS a nemeckého žandárstva (vraž
denie nevinných žien a detí), bol zo svojej funkcie na nemecký nátlak už v septembri 
odvolaný, neskôr dokonca vyšetrovaný.90 Podľa povojnových spomienok F. Čatloša 
(ktoré však nie je možné verifikovať) aj dosadenie germanofila plk. Pilfouska (etnic
kého Nemca) za veliteľa divízie v auguste 1942 sa udialo jeho obídením v dôsledku 
dohody medzi Tukom a gen. Kitzingerom počas jeho letnej dovolenky vo Vysokých

86 Tamže, Pozri tiežTenže: Slovenská zaisťovacia divízia na okupovaných územiach Ukrajiny a juž
ného Bieloruska (január - august 1942). In: Vojenská história, roč. 10,2006, č. 1, s. 50-51.

87 MIČIANIK, ref. 85, s. 120-121.
88 MIČIANIK, ref. 86, s. 52.
89 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo Zaisťovacej divízie, škatuľa 1,sig. 1/6, správa z 5.9.1942.
90 Tamže;Tiež BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (sep

tember 1941 - november 1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 43; Čatloš vyšetrovanie 
nakoniec zastavil. MIČIANIK, ref. 85, s. 121.
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Tatrách..91 Práve príchod Pilfouska zmaril vyšetrovanie vyššie spomínaného ma
sakru v Maloduši z 2. augusta 1942, ktoré inicioval pplk. Kmicikievič. Podľa histo
rika P. Mičianika, ktorý sa opieral o Kmicikievičove spomienky, pričinením nového 
veliteľa sa oficiálne hlásenia o tejto udalosti ani nedostali k ministrovi Čatlošovi. 
Samozrejme o hrôzostrašných udalostiach v Maloduši bol Čatloš určite veľmi dobre 
informovaný aj inými kanálmi. Nepodnikol však nič, aby potrestal priamych vinní
kov, jeden z nich npor. pech Kleinert bol dokonca následne vyznamenaný a pový
šený.92 Samotného Lokšíka síce Čatloš nakoniec v novembri 1942 odvolal z frontu 
a v roku 1944 penzionoval, za svoje činy však nebol oficiálne nijako potrestaný.93

Na druhej strane Lokšík v liste istému Koboldovi v januári 1945 napísal, že veliteľo
vi ZD plk. Pilfouskovi po návrate z frontu Čatloš povedal, že„ZD nepochopila správne 
zmysel svojich úloh. Boj proti bandám a krviprelievanie nebolo nevyhnutné, lepšie by 
bolo bývalo, proti bandám nebojovať, obklopiť sa drátěnými zátarasmi, alebo s ban
dami nadviazať rokovanie. Z týchto výrokov nám bolo jasné, že generál Čatloš je v spo
jení s Londýnom, resp. Moskvou. Po mojom návrate od ZD mi Čatloš vyčítal, že som sa 
príliš exponoval pre nemeckú vec."94 Samozrejme o napojení Čatloša na odboj už v ro
ku 1942 Lokšík nemal žiadne informácie, dodatočne si to vyvodil hyperbolizovaním 
jeho neskoršej memorandovej akcie. Napriek uvedenému tvrdeniu dodnes sa nenašli 
dokumenty, ktoré by dokazovali, že Čatloš protestoval proti využívaniu slovenských 
jednotiek pri represáliách voči civilnému obyvateľstvu u kompetentných nemeckých 
orgánov. Po vojne sa obhajoval tvrdením, že o ukrutnostiach páchaných na civilnom 
obyvateľstve sa dozvedel až dodatočne, pričom zodpovednosť prenášal na svojich 
podriadených, či ospravedlňoval nemeckým tlakom.95 V konečnom dôsledku z uve
dených skutočností nevyvodil žiadne osobné konzekvencie v podobe demisie, či 
principiálneho potrestania vinníkov, bez ohľadu na priamy či nepriamy nemecký tlak. 
Za vojnové zločiny slovenských vojakov preto nesie plnú politickú zodpovednosť.

51 Čatlošovo tvrdenie akceptovali viacerí historici: LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov 
Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 2007, s. 68; MIČIANIK, ref. 86, s. 58.

52 MIČIANIK, ref. 86, s. 50-51.
93 VHÚ Bratislava, Kvalifikačná listina M. Lokšika.
94 ABS Praha, f. 135,135-2-1, list Lokšíka Koboldovi 18.1.1945; Lokšíkove sťažnosti na Čatloša za 

jeho„vykráglovanie" zo slovenskej armády pre jeho pôsobenie pri ZD sa objavili aj v korešpon
dencii HG z decembra 1944.VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971 (pozo
stalosť), škatuľa 4, hlásenie veliteľa pohotovostného oddielu zbrojníka A. Sedláčka Kubaiovi z 9. 
12.1944.

95 VFIA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4, list Čatloša 
Kmicikievičovi z 29.11.1965.
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V tejto súvislosti treba upozorniť tiež na represívnu činnosť RD, ktorá sa v sle
dovanom období tiež potýkala s partizánmi a to počas jej postupu na juhovýchod 
v rámci nemeckej kaukazskej ofenzívy. Po prekročení rieky Kubáň (8. augusta) a rie
ky Pšiš (14. augusta) sa dostala do ťažko priechodného terénu severného predho
ria západnej časti Kaukazu. Divíziu pritom stále viac vyčerpávalo a demoralizovalo 
nasadenie v prvom slede, najmä boj v lese spojený s nočnými prepadmi partizánov, 
ktorí slovenských vojakov zastrašovali aj tým, že mrzačili mŕtvoly. Jej veliteľ gen. II. 
tr. J.Turanec už koncom augusta vydal (podľa nemeckého vzoru) brutálne inštruk
cie ohľadne potrestania partizánov, včítane ich fyzickej likvidácie po ich zajatí (bez 
ohľadu na to, či boli, alebo neboli označení ako bojovníci), čím porušil Ženevskú 
konvenciu.96 Pritom o tejto činnosti, ktorá sa vykonávala niekolko dní, pravidelne in
formoval aj štáb MNO.97 Z toho vyplýva, že o využívaní exemplárnych postupov bol 
okamžite informovaný aj minister Čatloš, ktorý však proti tomu nijako nevystúpil. 
Tieto opatrenia sa však nevykonávali dlho, revidované boli už rozkazom z 12. sep
tembra podpísaným v zastúpení náčelníkom štábu RD pplk. gšt. Emilom Novotným. 
Partizáni mali byť ďalej fyzicky likvidovaní len vo výnimočných prípadoch, kedže 
spravodajské orgány prichádzali o cenné výpovede zajatcov, zároveň „pri rýchlom 
a nesprávnom odsúdení mohla by nálada obyvateľstva poklesnúť a obrátiť sa v náš 
neprospech."98 Z tohto dôvodu už v nasledujúcom období k takýmto exemplárnym 
trestom nedochádzalo.

V tejto súvislosti treba načrtnúť tiež otázku samotných sovietskych zajatcov. 
Tých slovenské jednotky odovzdávali do nemeckých zajateckých táborov. Pritom 
ako upozornil už O. Pejs, nešlo o výsledok diplomatického jednania Slovenska s Ne
meckom. Tento krok bol dôsledkom operačného podriadenia slovenskej armády

96 Nariadenie, „podľa ktorého každý partizán musí byť na mieste odpravený" vydal Turanec 24. 
8. 1942. Okrem toho „keď to nebude stačiť, dám popraviť z okolitých dedín popredné oso
by". Niekoľko zastrelených partizánov malo byť pre výstrahu obesených na frekventovaných 
miestach s nápisom „Partizán". Tiež nariadil brať rukojemníkov v blízkych osadách, ktorí mali 
byť popravení v prípade, že partizáni v osade alebo jej okolí prepadnú slovenského vojaka. 
Následne vyšli tiež nariadenia prikazujúce zastreliť každého, kto sa bude zdržiavať mimo osady 
bez platného nemeckého preukazu. V nasledujúcich dňoch skutočne došlo k zastreleniu nie- 
kolkých partizánov. Podlá úradných dokumentov ich bolo do 4.9.8.0 odstrelení rukojemníkov 
sa známe dokumenty nezmieňujú. MIČIANIK, ref. 82, s. 171,219-221. P. Jašek však uvádza až 11 
popravených partizánov. JAŠEK, P.: Perzekúcie vojakov Rýchlej divízie proti sovietskym partizá
nom na Kaukaze v lete roku 1942. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Slovenská 
republika 1939- 1945 očami mladých historikov VII. (ed. P. Sokolovič). Bratislava 2008, s. 250.

97 VHA Bratislava, f. RD, škatuľa 46, s. 271, hlásenia Turanca z 24.8., s. 275, z 28.8., s. 276, z 29.8.
98 VHA Bratislava, f. RD, škatuľa 46, rozkaz z 12.9.1942.
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nemeckému veleniu„a zároveň rezignáciou na vlastný postup, ktorý by zodpovedal 
medzinárodnému právu." Slovenská strana sa tak už týmto krokom dostala do pozí- 
cie„pomocníka v nemeckej okupačnej politike", ktorá v otázke zajatcov na východ
nom fronte nedodržiavala Ženevské konvencie.99

Treba tiež povedať, že v sledovanom období Čatloš disponoval už aj množ
stvom informácii o ukrutnostiach páchaných samotnou nemeckou okupačnou 
mocou. Dobové dokumenty, ktorých predmetom by bola táto problematika síce 
zatiaľ nie sú k dispozícii, Čatloš však o tom otvorene hovoril pred Národným sú- 
dom:„Koncom r. 1942 a v r. 1943 dostával som písomné správy od svojich podria
dených dôstojníkov, ako aj ústne hlásenia o beštialitách a zverstvách nemeckých 
jednotiek v zázemí. Tieto správy som osobne prekontroloval, takže som zaletel 
k zaisťovacej divízii. Síce v neurčitom zmysle presakovalo už v r. 1941 po mojom 
návrate z fronty, že Nemci na obsadenom území hromadne likvidujú židov. Behom 
r. 1942 a najmä r. 1943 prišli i konkrétnejšie údaje. Obyčajne naši dôstojníci toto 
hlásili ústne po svojom návrate z fronty a neoficiálne." Na inom mieste zase na
písal: „V r. 1941 a r. 1942, keď som počul o hromadných exekúciách židov, aj tie
to som povedal Tisovi. Poznamenávam, že správy pochádzali z počiatku všelijaké 
a neskoršie dosť z dôveryhodných prameňov." Čatloš pritom tvrdil, že tieto infor
mácie odovzdával tak Tisovi, ako aj Tukovi a Ľudinovi. Uvedená výpoveď pouka
zuje na fakt, že najvyšší predstavitelia štátu vedeli o masovom vraždení Židov na 
fronte v čase, ktorý predchádzal deportáciám slovenských Židov do nacistických 
vyhladzovacích táborov. Na druhej strane tvrdil, že od roku 1943 spájal tieto svoje 
zistenia s pokusmi o stiahnutie slovenských jednotiek z frontu (bližšie pozri nasle
dujúcu kapitolu). Zatiaľ však nie sú známe žiadne relevantné dokumenty, ktoré by 
poukazovali na Čatlošovu dokázateľnú iniciatívu v tomto smere. Prečo však Čatloš 
napriek takýmto otrasným zisteniam naďalej zotrvával na funkcii ministra národnej 
obrany, vo svojej výpovedi nezdôvodňuje.’00 Na druhej strane v povojnových spo
mienkach a vyjadreniach sa aj v tejto súvislosti obhajoval úmyslom brániť národné 
záujmy a zabrániť, aby sa na jeho miesto nedostal niekto z germanofilov v armáde 
(Turanec, Pilfousek atď.).101

95 PEJS, O.: Problematika válečných zajatců ve světle slovenského přístupu za ozbrojených kon
fliktů s Polskem a SSSR - několik poznámek. In: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník prí
spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 2000, s. 243.

’“SNA, f. NS, F. Čatloš,Tnľud 12/47, A-946.
101VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914- 1971 (pozostalosť), škatuľa 4, listčatloša 

Kmicikievičovi z 29.11.1965.
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V súvislosti s nasadením jednotiek na fronte v roku 1942 Čatloša zamestná
vali najmä stupňujúce sa požiadavky na posilnenie bojaschopnosti jednotiek. 
Začiatkom leta 1942 došlo k posilneniu ZD (okrem iného aj lietadlami a ľahkými 
tankami), ktoré si podľa jej velenia vyžiadal nárast aktivity partizánskych jednotiek. 
Tieto kroky umožnili veleniu divízie posilniť ochranu železničnej trate Pinsk-Gomeľ, 
a to v rozšírenom úseku (asi 210 km).102 Na začiatku jesene došlo aj k čiastočnému 
doplneniu RD, ktorá trpela okrem iného katastrofálnym nedostatkom personálu 
(najmä nedostatkom dôstojníkov).103

Kedže nemecká letná ofenzíva na južnom úseku frontu na jeseň 1942 uviazla, 
musel si aj samotný Čatloš už v tomto čase položiť otázku o udržateľnosti nemec
kého postavenia. Koniec vojny zostal opäť v nedohľadne, a tým aj ministrova nádej 
na sľubované prezbrojenie slovenskej armády, ktorej bojový potenciál bol naopak 
neustále odčerpávaný. Pritom jeho snaha o kompletné prezbrojenie armády a jej 
nasadenie pod jeho priamym velením na fronte prakticky stroskotala. Naplnením 
jeho najhorších obáv muselo byť najmä zastavenie útočnej činnosti nemeckej ar
mády na Kaukaze na konci októbra 1942 a bezprostredné ohrozenie RD odsúdenej 
od septembra na rozvláčne boje v ťažkom horskom teréne.

Čatloš preto postupne čoraz s väčšou nevôľou prijímal urgencie veliteľov sloven
ských frontových jednotiek na potrebu ich doplnenia a zosilnenia, ktoré požadova
la nemecká strana. Napríklad v smernici z 23. novembra 1942 obviňoval samotné
ho veliteľa ZD plk. Pilfouska, ako aj jeho nadriadené nemecké vojenské orgány, že 
neustále požadujú zosilnenie divízie „podľa náhodilého vývoja tamojšej situácie". 
Pilfouska pritom upozorňoval, aby úlohy zverené ZD boli úmerné jej schopnostiam, 
o čom mal informovať aj nadriadené nemecké orgány. Zároveň mal zabrániť zby
točným stratám. Na margo možnosti ďalšieho posilňovania divízie upozornil, že SR 
nemôže zostať bez nevyhnutných branných prostriedkov, ochromilo byto možnosti 
samotného výcviku v zázemí:„Nemožno teda úlohy ZD zväčšovať na úkor možných 
prostriedkov, ale základom operačných a strážnych možností musia byť materiálne 
a početné stavy doteraz stanovené, ktoré hľadí slov. MNO udržovať i za cenu tých 
najväčších námah a vypätí svojich síl."104

Čatloša v tejto súvislosti čoraz viac znepokojovali aj jeho zúžené právomoci, 
kedže nemohol rozhodovať o spôsobe a rozsahu nasadenia slovenských jednotiek. 
V tejto súvislosti ho rozrušilo nariadenie veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariá-

102 BYSTRICKÝ, ref. 90, s. 38-39.
103 BYSTRICKÝ, ref. 80, s. 56.
104Citované podlá BYSTRICKÝ, ref. 90, s. 50-51.
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te Ukrajina gen. Kitzingera z novembra 1942, podľa ktorého mali byť slovenské jed
notky ZD, ktoré strážili železničnú trať Brest - Gomel', presunuté viac na sever od nej. 
Priestory, kde sa tieto jednotky mali sústrediť, však boli vzhľadom na prichádzajúcu 
zimu nevyhovujúce, okrem toho boli ďaleko od železničnej trate, čo sťažovalo aj zá
sobovanie. To bolo spôsobené tým, že jednotky mali vytvoriť akési predpolie pred 
traťou Brest - Gomel’, kde mali ničiť úkryty partizánov a zabrániť ich prienikom k tra
ti. Slovenské MNO na čele s Čatlošom sa pokúsilo gen. Kitzingera od tohto zámeru 
odhovoriť, najskôr cestou veliteľa ZD,'05 neskôr aj vlastným písomným zdôvodne
ním, ktoré mu osobne v Poltave začiatkom decembra odovzdal II. náčelník štábu 
ministra pplk. gšt. Karol Peknik. MNO pritom upozorňovalo, že v nových podmien
kach sa výrazne skomplikujú aj možnosti leteckej podpory pre divíziu. Závažnejšie 
však bolo konštatovanie, že„ťažkosti, vyplývajúce z novej úlohy ZD, prípadne ľahko 
mohli by naštrbiť doterajší veľmi dobrý pomer slovensko-nemecký, najmä u prísluš
níkov ZD, čo by nijako nebolo na osoh spoločnej veci."106 Nemecké velenie nakoniec 
ešte v decembri 1942 prehodnotilo využitie ZD, a to v súvislosti s prípravami zimnej 
protipartizánskej ofenzívy v priestore južne od trate Pinsk - Gomel'. Príslušníci ZD sa 
mali podieľať na protipartizánskych vyčisťovacích akciách a zároveň brániť prenika
niu partizánov cez čiaru Ovruč - Jeľsk na západ.'07

Čatloša v sledovanom období znepokojovali tiež iné skutočnosti, medzi ktoré 
patrila spolupráca s partizánmi (uzatváranie akéhosi prímeria niektorými veliteľ
mi v snahe zabrániť vlastným stratám, sabotovanie rozkazov atd’.), nárast dezercií 
slovenských vojakov a pod. Klesajúca bojová morálka bola charakteristická najmä 
u Zaisťovacej divízie.108 Podpisovala sa pod to narastajúca nechuť voči vojne proti 
ZSSR, ktorá sa stále viac preťahovala. Svoje zohrala sovietska propaganda, skúse
nosti z uplatňovania nacistického „nového poriadku", politické presvedčenie voja
kov atd'. Mnohí však boli jednoducho fyzicky a psychicky unavení z dlhej služby na 
fronte. Pod dezercie sa však v niektorých prípadoch podpísal aj strach pred trestom 
za rôzne priestupky, napr. spoluprácu s partizánmi.'09 Podlá nemeckého vojenského 
atašé plk. Beckera„v širších dôstojníckych kruhoch sa ešte vyskytujú názory z býva-

'os BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 
- október 1943). In: Vojenská história, roč. 4, 2000, č. 3-4, s. 36.

106 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 17, č. j. 83466 taj., úprava 
otázky ZD.

107 BYSTRICKÝ, ref. 105, s. 37.
108 LACKO, ref. 91, s. 69-70.
,0,Tamže.
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lej Československej republiky, ktoré sa doteraz nepodarilo eliminovať." Protivojnové 
nálady však podľa neho nezasahovali len dôstojníkov, ale aj samotné mužstvo, čo 
dával čiastočne za vinu neschopnosti zamedziť vojakom prístup k nepriateľskej pro- 
pagande.1,0Tieto javy nepriamo rezonovali aj v prejave samotného ministra Čatloša 
z novembra 1942, ktorý adresoval nastupujúcim nováčikom, pričom sa opäť oháňal 
teóriou menšieho zla:„Náš národ účastní sa tejto vojny preto, aby si zaistil vydoby
tú samostatnosť na večné veky. Od tisícročného područia musí napnúť svoje sily 
mravné i hmotné čo najlepšie, ak nechce upadnúť do ľudsky nedôstojného polo
ženia v akom živoril predtým. Musí budovať, budovu chrániť nielen bezprostredne, 
ale i záujmové, lebo dejinná víchrica, ktorá by našou osudnou vinou mohla nastať, 
nezmietla by len susedov, ale s nimi spoločne aj našu stavbu. To si musíte náležíte 
ujasniť a podľa toho sa vo vašom smýšľaní i konaní aj zariadiť.... Dnes úsilie, ťarchy 
prešlo na vás, mladí občania a vojaci Slovenskej republiky. Tu nepomáha ľahkováž
na výhovorka, že komu sa nechutí, ľahko vykrúti. Ktorí z vás sú uvedomelí občania, 
vedia znášať údel, duchom času a vyššou mocou i povinnosťami im diktovaný. Kto 
by nebol ešte vo výchove na tej úrovní a chcem veriť, že zbytočne to tu pripomí
nam, ten nech vezme na vedomie, že vôľa národa reprezentovaná štátnou mocou 
je kategorickým imperatívom, čo neúprosne a nevyhýbave káže plniť rozkazy i na
riadenia. Vy, Prozreteľnosťou skúšané a ňou určené pokolenie, musíte znášať ťarchu 
zodpovednosti smerujúcu na zabezpečenie vydobytých národných práv v prospech 
všetkých ostatných generácií."111

V predmetnom období velenie armády na čele s Čatlošom s najväčšou pravde
podobnosťou najviac rozrušil pokus stot. Nálepku a jeho spolupracovníkov o pre
vedenie 101. pešieho pluku na stranu sovietskych partizánov pred Vianocami 1942. 
Jeden z aktérov tohto sprisahania však celý plán prezradil nadriadeným orgánom. 
Samozrejme odhalenie tohto pokusu výrazne naštrbilo ďalšiu spoluprácu medzi 
nemeckými a slovenskými vojenskými orgánmi. Na aktérov tohto pokusu o dezer
ciu bolo logicky podané trestné oznámenie a začalo vyšetrovanie. Podľa viacerých 
povojnových výpovedí aktérov tohto vyšetrovania bol Čatloš o situácii v Zaisťova
cej divízii dobre informovaný, nie sú však známe dokumenty, podľa ktorých by vy
víjal nejaký tlak na kompetentné vyšetrovacie orgány v snahe o čo najprísnejšie po
trestanie podozrivých, a to aj napriek tlaku veliteľa divízie Pilfouska. Naopak, podľa

,10BA-MA Freiburg, RW/5, As. 446, správa plk. H. Beckera pre Generálny štáb pozemného vojska 
o situácii v slovenskej spoločnosti a armáde z 30.6.1942.

'"Slovenské vojsko, roč. Ill, 15. 11. 1942, č. 20-21, s. 311-313, prejav generála Čatloša k nováč- 
kom.
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P. Mičianika, ktorý sa opiera o povojnové svedectvá priamych aktérov vyšetrovania, 
Čatloš dal celý prípad odložiť ad acta. Ministrovo konanie dal pritom do súvisu s je
ho vlastnými skúsenosťami s boľševickými partizánmi z čias pôsobenia v čs. légiách 
na Sibíri. Pritom podľa M. Lacka aj slovenská prokuratúra celé vyšetrovanie brzdila 
„ako sa len dalo", o čom svedčia aj paradoxne veľmi mierne rozsudky, pričom sa
motný skutok sa kvalifikoval ako podozrenie."2 Treba povedať, že dodnes nemá
me hlbšiu analýzu, ktorá by vyhodnotila Čatlošov postup pri podobných činoch, 
aj keď s príspevkom na túto tému už vystúpil J. Bystrický na vedeckej konferencii 
„Slovensko v roku 1941" konanej 22. júna 2011. Samozrejme je známe, že v armáde 
počas Čatlošovho miništrovania nebol vykonaný žiadny rozsudok smrti, v období 
pred rokom 1943 však Čatloš napriek tomu neodporučil prezidentovi v niektorých 
takýchto prípadoch udelenie milosti (napr. gen. Rudolf Viest, Anton Snaczký). Išlo 
však o osoby, ktoré predtým ušli zo SR, takže rozsudok smrti sa vykonať nemohol.

O pokuse previesť 101. peší pluk k sovietskym partizánom sa dozvedel aj sa
motný veliteľ Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen.let. Kitzinger. Ten 
v tejto súvislosti ešte v decembri osobne priletel na veliteľstvo ZD, kde viedol vý
sluch najvyšších predstaviteľov divízie."3 Vzťahy medzi týmto nemeckým generá
lom a velením slovenskej armády sa ešte zhoršili potom, čo do éteru prenikli údajné 
Kitzingerove výhražné vyhlásenia na adresu SR. Podľa informácií, ktoré sa dostali 
až k samotnému prezidentovi Tisovi údajne dokonca vyhlásil, že „osud sloven
ského štátu a národa je závislý od toho, akým spôsobom si slovenská Zaisťovacia 
divízia bude plniť svoje povinnosti." Keď ho všakTiso následne 4. februára 1943 
písomne žiadal o vysvetlenie tejto nepríjemnej záležitosti, svoje vyhlásenie po
prel.1’4 Každopádne uvedené skutočnosti sa premietli aj do vzťahu medzi Čatlošom 
a Kitzingerom. V nasledujúcom období bol minister národnej obrany viackrát kon
frontovaný s pribúdajúcimi sťažnosťami na správanie tohto generála voči sloven
skému dôstojníckemu zboru.”5

O rozsahu vojenskej účasti SR vo vojne proti ZSSR sa samozrejme aj v tomto ob
dobí naďalej viedla diskusia. K väčším zmenám však napriek už uvedenej iniciatíve 
F. Čatloša nedošlo. Na porade v Bratislave 16. októbra, ktorej sa za slovenskú stranu 
okrem Čatloša zúčastnili aj prezidentTiso, ministerský predseda Tuka a za nemeckú 
vyslanec Ludin a nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper sa rozhodlo, že ďalší

,,J MIČIANIK, ref. 85, s. 209-210; LACKO, ref. 91, s. 124-129; BYSTRICKÝ, ref. 105, s. 39.
113 LACKO, ref. 91, s. 128-129.
n4BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, listTisu zo4.2.1943 a Kitzingerova odpovedz 24.2.1943. 
,,s LACKO, ref. 91, s. 129.
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podiel Slovenska na vojne proti ZSSR bude ako doteraz pozostávať z účasti 2 diví
zií v poli „s početnou silou v čo najväčšej miere odpovedajúcou nemeckému vzoru 
- a z prítomnosti náhradného vojska vo vlasti; popri tom tu tiež ide o bližšie nešpe
cifikovanú účasť slovenských vzdušných zbraní."116

Možno konštatovať, že v sledovanom období minister Čatloš aktívne spolupra
coval s nemeckou stranou pri nasadzovaní slovenských jednotiek na východnom 
fronte. Pritom od začiatku presadzoval kompletné prezbrojenie slovenskej armády 
a jej nasadenie pod svojim priamym velením. V prípade akceptácie týchto svojich 
požiadaviek bol podľa niektorých dokumentov nemeckej proveniencie ochotný 
ešte rozšíriť rozsah slovenskej účasti v priamych bojoch, čo nemecké vojenské or
gány na Slovensku paradoxne neprivítali s nadšením. Čatloša obviňovali, že účasť 
svojej armády na fronte chce využiť na jej kompletné prezbrojenie, tak aby po voj
ne bola pripravená čeliť najmä maďarskej hrozbe. Samozrejme pri úvahách o je
ho aktivizme v prvej fáze východného ťaženia treba brať do úvahy aj iné faktory, 
ako bola napr. teória menšieho zla (snaha predbehnúť Maďarsko v snahe o revíziu 
Viedenskej arbitráže), ale aj iné osobné ambície. Čatloš aj pred Národným súdom 
priznal, že predpokladal rýchle víťazstvo nemeckých zbraní, z čoho chcel pre SR 
čo najviac vyťažiť. Na druhej strane v dôsledku vývoja bojov na východnom fronte 
si aj on začal veľmi dobre uvedomovať, že neustále odčerpávanie bojaschopného 
potenciálu slovenskej armády, bez adekvátnej náhrady, sa musí negatívne prejaviť 
v obranyschopnosti samotnej SR. Čatloš ako vojenský profesionál si musel uvedo
movať, že neustálym predlžovaním vojny klesajú šance vyčerpaného Nemecka na 
celkové víťazstvo vo vojne. Na druhej strane na základe súčasného stavu poznania 
nemožno v žiadnom prípade hovoriť „o zásadnom obrate Čatloša" už v roku 1942. 
Aj keď máme k dispozícii povojnovú výpoveď kpt. gšt. Ľudovíta Steinera, ktorý 
uviedol, že už v októbri 1942 (v tom čase v hodnosti stot. spoj.) mu Čatloš pove
dal, že „na Slovensku bude podporovať partizánov a neskôr sa osobne postaví na 
čelo odboja proti Nemcom."117 Keďže tieto slová vyslovil až po vojne v súvislosti so 
súdnym procesom s F. Čatlošom, ich hodnovernosť je otázna. Najmä keď vyslovíme 
hypotézu, že Steiner chcel jednoducho pomôcť svojmu bývalému nadriadenému. 
Okrem toho postavenie partizánov na Slovensku v roku 1942 bolo marginálne,

116 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447.
117 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4, Steinerove 

tvrdenie naopak akceptuje ŠTEFANSKÝ, V.: Ferdinand Čatloš a slovenská armáda na sklonku 
druhej svetovej vojny. In: Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a per
spektívy). Bratislava 1994, s. 188.
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tiež tvrdenia o odboji, ktoré odkazujú na povstanie, akoby predbiehali udalosti, 
ktoré sa v budúcnosti stali a ich autor na ne nazeral v retrospektíve. Presvedčenie, 
že Čatloš pripravoval prechod k Červenej armáde už v roku 1942 nájdeme aj vo 
vyššie spomínanej súkromnej korešpondencii M. Lokšíka z januára 1945. Ten však 
svoje tvrdenie ničím nepodložil a prejudikoval ho len z osobnej skúsenosti s býva
lým ministrom a animozity k nemu, keďže ten ho podľa vlastných slov po návrate 
z frontu pokarhal za prílišnú pronacistickú angažovanosť a neskôr aj penzionoval."8 
Samozrejme v Lokšíkovom postoji sa odrážal fakt, že Čatloš nakoniec predsa len zra
dil, ako aj schematizmus myslenia proněmeckých radikálov (typický pre nacistickú 
Sicherheitsdienst), pre ktorých bol akýkoľvek prejav pasivity, či alibizmu priamym 
dôkazom protifašistickej činnosti.

118 ABS Praha, f. 135 - 2 - 1, Lokšík Koboldovi z 18.1.1945. 
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KAPITOLA IX.

GENERÁL ČATLOŠ 
A SLOVENSKÁ ARMÁDA NA FRONTOCH 

DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY 
V ROKOCH 1943-1944

Igor ВАКА

Vývoj v slovenskej armáde zásadne ovplyvnil obrat v priebehu druhej sveto
vej vojny, ktorý nastal po Stalingrade a bitke v kurskom oblúku v roku 1943. 

Udalosti na frontoch, kde iniciatívu postupne preberali spojenecké armády, veľmi 
citlivo vnímali najmä slovenskí vojaci na východnom fronte. Prejavilo sa to nielen 
nárastom odporu príslušníkov slovenských poľných jednotiek voči účasti vo vojne 
po boku nacistického Nemecka, ale aj realizáciou viacerých neorganizovaných i or
ganizovaných prechodov k Červenej armáde a partizánom. Samotný veliteľ Rýchlej 
divízie (RD) gen. II. tr. Štefan Jurech dokonca pripravoval prechod celej divízie na 
sovietsku stranu. Rozhodujúcu úlohu tu pravdepodobne hral strach ojej zdecimo
vanie počas sovietskej ofenzívy.1 Nemecké velenie však RD presunulo, čím sa celý 
pokus v januári 1943 zmaril (asi aj pre neochotu značnej časti jej velenia). Podľa 
P. Mičianika však väčšina radových vojakov dávala prednosť návratu domov v po
dobe sľubovaného vystriedania.2

Samozrejme aj v slovenských vládnych a armádnych kruhoch silno zarezonoval 
zjavný neúspech nemeckej letnej ofenzívy z roku 1942 a obkľúčenie nemeckých

1 ŠOLC, J.: K pokusům o přechod 1. slovenské pěší divize k Rudé armádě v roce 1943. In: Vojenská 
história, roč. 3,1999, č. 3, s. 30-54.

2 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 - 1944). Rýchla divízia. 
Banská Bystrica 2009, s. 307.
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jednotiek pri Stalingrade. K tomu sa pridával aj strach o osud slovenskej Rýchlej di
vízie, ktorá musela ustúpiť z Kaukazu.

Samotný minister národnej obrany gen. Čatloš svoje obavy na verejnosti ne
dával najavo. Naopak, naďalej v súlade s oficiálnou propagandou verejnosť pre
sviedčal o nevyhnutnosti zotrvania SR vo vojne po boku Nemecka. Ešte krátko 
po Stalingrade v marci 1943 pritom navonok sebavedome pred predstaviteľmi 
Deutsche Partei vyhlásil, že „Nemecko sa nezľakne boľševikov, takisto Anglosasov, 
Čechoslovákov, Poliakov a emigrantov. Na ich krik a plány odpovedalo totálnou mo
bilizáciou všetkých svojich síl. My sme aj dnes naplnení pevnou vierou vo víťazstvo, 
ktoré nás bude posilňovať na ceste k nemu." Otvorene pritom vyzdvihoval vojakov 
nemeckej národnosti, ktorí sa dali naverbovať do Waffen - SS.3 Tieto slová však 
pravdepodobne neboli myslené úprimne. V skutočnosti Čatloš využil príležitosť, 
ako sa postupne zbaviť dôstojníkov nemeckej národnosti, ktorí si nárokovali vysoké 
funkcie v slovenskej armáde, pričom mnohí boli fedrovaní nemeckými nadriade
nými orgánmi, aby presadzovali nemecké utilitárně záujmy v armáde. Otvorene to 
nepriamo priznal v súvislosti s roztržkou s nemeckým generálom pri MNO genpor. 
F. Schlieperom v roku 1944, keď vyhlásil, že títo dôstojníci si nevedeli získať„dôveru 
mužstva a autoritu podriadených ...povýšenecky a neúprimne, podliehajúc mali
chernému udavačstvu a špineniu vlastného hniezda, vytvořovali ustavičné trecie 
plochy a diferencie...nárokovali si vedúce miesta v slovenskej armáde."4

Samozrejme nepriaznivý vývoj udalostí na frontoch druhej svetovej vojny 
v gen. Čatlošovi ako vojenskom odborníkovi stále viac prehlboval pochybnos-

3 Grenzbote, 9.3.1943; Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. Ministerstvo národnej obra
ny (MNO) 1939- 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939- 1944, škatuľa 6, zložka ll/A, 
sig. 772/1. Odvody do Waffen SS MNO oficiálne povolilo 3.12.1942, s výnimkou tých, čo práve 
vykonávali činnú vojenskú službu v slovenskej armáde za brannej pohotovosti štátu. Ďalší po
krok v spolupráci na tomto poli sa dosiahol až 7.1.1944, keď najvyššia rada obrany štátu dala 
súhlas s náborom dobrovoľníkov slovenských štátnych príslušníkov nemeckej národnosti do 
Waffen-SS. Podľa rozhodnutia Čatlošovho MNO z 25. 1. sa tento súhlas mal vzťahovať aj na 
osoby, vykonávajúce činnú službu v armáde, vrátane aktívnych dôstojníkov nemeckej národ
nosti, čo sa oficiálne zdôvodňovalo predimenzovaním veliteľského aparátu týmito dôstojník
mi. Mužstvu prezenčnej služby sa mal čas odslúžený vo Waffen - SS započítať do jeho výkonu. 
Nábor malo realizovať samotné MNO. MELCER, R.: Vojenská služba karpatských Nemcov v Zbra
niach SS v rokoch 1939- 1945. In: Acta Historica Neosoliensia 5. Banská Bystrica: Katedra histó
rie FHV UMB v Banskej Bystrici 2002; CSÉFALVAY, F. a koľ: Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 
(1939 - 1945). Bratislava 2008, s. 105.

4 CFIYTKA, S. V.: Hodnocení slovenské armády generálem Schlieperem v roce 1944 a stanovisko 
ministra národní obrany generále Čatloše. In: Vojenská história, roč. 8, č. 3,2004, s. 102-103.
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ti o schopnosti nemeckej armády zachrániť ešte situáciu vo svoj prospech. Tiež 
si veľmi dobre uvedomoval, aké následky pre osud slovenskej armády môže mať 
ďalšie predlžovanie vojny, a to v podmienkach, kedy Spojenci definitívne prebe
rali iniciatívu. Neúspech na Kaukaze pritom znepokojil celú spoločnosť, ktorá bola 
čiastočne ovplyvnená aj správami zo zahraničného rozhlasu. Čatloš sa celú situáciu 
snažil upokojiť svojimi vyhláseniami na politických školeniach v Kežmarku a Starej 
Ľubovni na prelome februára a marca. Upokojovať musel tiež predstaviteľov politic
kého a verejného života na zasadnutí Štátnej rady 5. marca 1943, kde vyvracal rôzne 
fámy podporované zahraničnou propagandou o zničení Rýchlej divízie na Kaukaze. 
Vyzdvihol pritom zásluhy nemeckého velenia pri presune RD na Krym. Apeloval pri
tom na politikov, aby zabránili šíreniu„nepriateľskej propagandy" a defetizmu, keď
že vojsko je barometrom spoločenských nálad:„Národ nesmie v nijakých okolnos
tiach strácať dôveru v politiku i v právo svojich predstaviteľov a spolu s nimi musí sa 
dôstojne zoskupiť a držať svojho Vodcu." Znepokojených politikov pritom ubezpe
čoval, že pokiaľ sa udrží národná jednota, SR sa nemusí obávať boľševizmu.5

Je otázne, do akej miery bol o týchto slovách skutočne presvedčený. Ako vojak 
si predsa musel uvedomovať, v akom postavení sa nachádzala nemecká armáda 
na fronte. Na dôvernej schôdzi branného výboru Snemu SR 10. novembra 1943 sa 
k tejto otázke vrátil a už celkom otvorene priznal, že v dôsledku ústupu z Kaukazu 
sa začala prehodnocovať miera účasti slovenskej armády vo vojne, a to tak, aby sa 
„slovenské možnosti i trpezlivosť neopotrebovali skôr, ako by prišiel koniec vojny. 
Preto sa nám podarilo naše vojsko, menovite RD (Rýchlu divíziu - I.B.), ktorú po stra
te motorizovaného materiálu na Kaukaze, sme premenovali na 1. p. div. (1. pešiu 
divíziu, 1. augusta 1943 - I.B.), udržať mimo povážlivého vojnového angažovania až 
do októbra 1943."6

Napriek uvedenému sa vzťahy medzi gen. Čatlošom a nemeckým generálom 
pri MNO gen. Schlieperom koncom roku 1942 normalizovali. Ešte v januári 1943 
Schlieper konštatoval, že„spolupráca s ministrom obrany generálom Čatlošom a so 
smerodajnými slovenskými dôstojníkmi sa rozvinula priaznivo. Minister obrany roz
poznal, že má v nemeckom generálovi podporu, napríklad v súvislosti so zastupo-

5 VHA Bratislava, f. Vysoká vojenná škola 1943, škatuľa 10, referát gen. Čatloša na zasadnutí 
Štátnej rady 5.3.1943;Tiež KAMENEC, I.: Problematika slovenskej armády na pôde Štátnej rady 
v rokoch 1941 - 1943. In: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárod
nej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 2000 (ed. F. Cséfalvay a M. Púčik). Bratislava 
2000, s. 222-223.

6 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
6, sig. 772/23.
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vaním jeho názorov u štátneho prezidenta." Napriek tomu niektoré rozpory medzi 
nimi naďalej pretrvávali, Schlieperovi sa napríklad nepodarilo presadiť do personál
nej politiky MNO.7

Vyššie naznačené skutočnosti sa však už odrazili v hodnotení bojaschopnosti slo
venských jednotiek na východnom fronte. Komplikácie nastali najskôr u Zaisťovacej 
divízie. Gen. Schlieper už vo svojom koncoročnom hodnotení za rok 1942 poukazo
val na spoluprácu jej príslušníkov s partizánmi. Preto navrhoval jej skoré preloženie 
do nejakého vojenského výcvikového strediska mimo územia SR. V opačnom prí
pade považoval ďalšie nasadenie tejto divízie za nerozumné. Lepšie hodnotenie sa 
zatiaľ„ušlo" Rýchlej divízii, ktorej sa podľa neho podarilo splniť všetky na ňu kladené 
požiadavky: „Stav výcviku je dostačujúci pre vykonávanie obranných úloh, zatiaľ čo 
pre útočné úlohy a boj v lese je divízia vhodná iba v obmedzenej miere."8 Ako som 
už spomenul na konci predchádzajúcej podkapitoly, s činnosťou Zaisťovacej divízie 
(ZD), najmä po neúspešnom pokuse o prevedenie 101. pešieho pluku k partizánom, 
bol nespokojný aj samotný velitel’Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina Karl 
Kitzinger. Do celej záležitosti sa vložil aj samotný prezident Tiso, ktorý už 4. febru
ára 1943 navrhol riešenie situácie presunom Zaisťovacej divízie do priestoru Kyjev 
- Berdičev - Vinnica - Lipovec,„pretože tento priestor má pre slovenský národ his
torický význam a slovenské oddiely tam už predtým bojovali."9 Presun divízie však 
Kitzinger okamžite zamietol vzhľadom na preťaženú dopravnú sieť.10

Situáciu na fronte ďalej prehodnocovalo aj velenie slovenskej armády. Čatloš si 
určite veľmi dobre uvedomoval, že ďalšie posilňovanie poľných jednotiek by mohlo 
ohroziť možnosti udržania pokoja a politického poriadku na Slovensku. Toto kon
štatovanie si osvojili aj ďalší predstavitelia vlády. Samotný prezident sa mal pod-

7 V správe OKW - Úrad pre zahraničie/kontrarozviedka pre náčelníka OKW poľného maršala W. 
Keitela sa v tejto súvislosti konštatuje:„Nemecký generál mal s ministrom obrany rôzne pora
dy ohľadne výcviku, striedania na fronte, organizačných otázok a postojov dôstojníkov, počas 
ktorých minister obrany súhlasil s prednesenými zásadami. Ich vykonanie však opakovane na
rážalo na ťažkosti, pretože minister podliehal vlastným politickým a osobným zábranám a je
ho osobnosť nebola natolko silná, aby sa dokázal plne presadiť." Bundesarchiv-Militärarchiv 
(BA-MA) Freiburg, Bestandssignatur (Bs.) RW 5, Archivssignatur (As.) 447, výťah zo správy ne
meckého generála pri slovenskom MNO genpor. F. Schliepera spracovaný OKW - Úradom pre 
zahraničie/kontrarozviedka pre náčelníka OKW poľného maršala W. Keitela zo 14.1.1943.

8 Tamže.
5 V boji pri Lipovci sa ocitla už Rýchla brigáda, a to 22. 7. 1941. Zaznamenala pritom obrovské 

straty - oficiálne 75 padlých, 167 ranených, 2 zajatých a 17 nezvestných. K dispozícii sú však aj 
iné údaje. KLUBERT,T.: Boj pri Lipovci. In: Vojenská história, roč. 7,2003, č. 1, s. 31-32.

10 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, list Tisu zo 4.2.1943 a Kitzingerova odpoved'z 24.2.1943.
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ľa Schliepera pri príležitosti jednej z porád už 20. novembra 1942 vyjadriť v tom 
zmysle, „že nikto síce nespochybňuje garanciu slovenských hraníc Ríšou, avšak že 
je predsa len potrebné poistenie voči vnútorným nepokojom, ktoré by následne 
mohlo k zasahovaniu využiť Maďarsko."11 Na druhej strane tu treba povedať, že po
žiadavka ponechania čo najviac bojaschopných jednotiek na území SR (v súvislosti 
s obavami ohľadne postoja Maďarska) sa vo vládnych kruhoch (vrátane samotného 
ministra národnej obrany gen. Čatloša) nastolovala od začiatku vojny proti ZSSR. 
Svedčí o tom aj konanie samotného Čatloša, ktorý ešte v roku 1941 krátko po začatí 
vojny proti ZSSR usiloval aj o čo najväčšie posilnenie náhradných jednotiek pone
chaných na území Slovenska. Podľa misie sa Čatloš takto rozhodol z dôvodu strachu 
z možného útoku zo strany Maďarska.12 Ďalšiu účasť na fronte preto čoraz častejšie 
nepriamo podmieňoval dodaním moderných zbraní a materiálu z nemeckej strany. 
Gen. Schlieper v tejto súvislosti konštatoval, že„nedostatok moderných protitanko
vých zbraní budí zdanie, že výhrady Slovákov proti použitiu oboch divízií na výcho
de sú opodstatnené."13 Ohľadne prezbrojenia slovenskej armády nemecká strana 
napriek tomu dávala len neurčité sľuby. Tie odzneli aj z úst samotného Hitlera, po
čas jeho stretnutia s J. Tisom a V. Tukom 22. apríla 1943 v Salzburgu.14

Na druhej strane v dôsledku vývoja na frontoch druhej svetovej vojny sa v roku 
1943 predstavitelia vlády a armády museli začať seriózne zaoberať otázkami obra-

11 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, výťah zo správy genpor. F. Schliepera spracovaný OKW - 
Úradom pre zahraničie/kontrarozviedka preW. Keitelazo 14.1.1943.

12 Nemecká misia však dosiahla, že v každej posádke zostal len príslušný strážny oddiel (z ešte 
nie prepusteného mužstva ročníku 1939 a starších záložníkov) a výcvikový oddiel záložníkov 
(ročník 1941). Napríklad pri pešom pluku existoval strážny oddiel (asi 900 mužov) a výcvikový 
oddiel (tiež okolo 900 osôb). Tu treba povedať, že zloženie náhradných jednotiek záviselo od 
trvania výcvikového obdobia a od požiadaviek na postavenie poľných jednotiek a naopak ich 
návratu z poľa. Okrem toho koncentrácia výcviku špecialistov pre niektoré druhy zbraní si vy
žiadala vytvorenie samostatných výcvikových stredísk. BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, 
Alexandrijský archív, ll-C 938, č. 5 627 920-34, správa o činnosti misie od 1.10. do 31.12.1941; 
Na konci roku 1941 bolo na Slovensku vyše 29 tisíc vojakov. VF1A Bratislava, f. MNO 1939-1945, 
spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 15, č. j. 82 731; f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 
-1942, škatuľa 171,č.j. 85 2/1.

13 Preto požadoval vybavenie poľných jednotiek 3 čatami stredných protitankových kanónov, 
ako aj pancierovými päsťami, ľahkými mínometmi a zbraňami a v predstihu aspoň obrannými 
granátmi. BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, výťah zo správy genpor. F. Schliepera spracovaný 
OKW - Úradom pre zahraničie/kontrarozviedka pre W. Keitela zo 14.1.1943.

14 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945. Aus dem Archiv des deutschen 
Auswärtigen Amtes. Šerie E, Band V, dok. č. 338, s. 681-686.
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ny vlastného slovenského územia. Tomu zodpovedali aj úlohy Najvyššej rady obra
ny štátu novozaloženej v júni 1943, ktorej členom bol aj minister národnej obrany 
Čatloš. Jeho ministerstvo v tejto súvislosti začalo realizovať celú radu opatrení, kto
rých cieľom bolo skvalitniť prípravu obyvateľstva pre prípad, že vojna zasiahne aj 
územie Slovenska. Medzi ne patrila aj praktická realizácia všeobecnej brannej vý
chovy. Tá mala od začiatku aj ideologický charakter a súvisela so samotným cha
rakterom režimu, ktorý mal viaceré totalitné črty. Pôvodne bola branná výchova 
v kompetencii Hlinkovej gardy (HG) a Hlinkovej mládeže (HM), teda polovojen
ských organizácií HSĽS, v praxi sa však až na krátku etapu v roku 1940 prevádzala 
len v radoch ich členskej základne. Na vine boli technické problémy, nedostatok 
vycvičených kádrov a pod. Tieto problémy sa v HG zmietajúcej sa v prehlbujúcej sa 
kríze a úpadku vlastnej organizácie v roku 1943 logicky ešte prehĺbili. Právo organi
zovať brannú výchovu obyvateľstva preto 1. apríla prešlo na armádu’* * * * 5. Samozrejme 
tieto okolnosti ešte vystupňovali nevraživosť a animozitu medzi týmito dvomi 
organizáciami. Minister Čatloš sa v tejto súvislosti mohol spoľahnúť na podporu 
HSĽS a samotného prezidenta J. Tisa. Toto opatrenie treba vidieť tiež v širších sú
vislostiach na pozadí mocenského sporu v HSĽS medzi konzervatívcami a radikálmi 
okolo HG. Tá bola aj týmto opatrením postupne odsúvaná do pozície pomocného 
nástroja štátnej policajnej služby. Čatloš, aby zmiernil napätie, nariadil už 19. mája 
1943 (na základe rozkazu prezidenta J. Tisa) všetkým vojenským cenzorom, aby až 
do odvolania zabránili publikovaniu článkov, „ktoré by mali povahu polemiky ale
bo úvahy naznačujúcu akúkoľvek polemiku a ponaučovanie i pestúnstvo voči voj
sku."’6 Rôzne sťažnosti zo strany HG na armádu (a naopak) však musel Čatloš riešiť 
neustále. Nevraživosť medzi nimi vyvolával najmä fakt, že vojaci museli narukovať, 
zatiaľčo viacerí gardisti ostali doma a využívali rôzne výhody režimu. Čatloš sa tieto 
incidenty snažil tlmiť a nerozmazávať.17

K dôležitosti samotnej brannej výchovy sa Čatloš vyjadril vo viacerých svojich 
prejavoch, s ktorými vystupoval na poradách a kurzoch jej inštruktorov. Vyzdvihoval 
pritom jej význam z hľadiska potreby pripravenosti krajiny brániť svoju samostat-

15 Mládež mala brannú výchovu absolvovať v Hlinkovej mládeži, ktorá však bola v tejto záležitosti
podriadená armáde.

16 Bližšie pozri ВАКА, I.: Branná výchova v réžii ministerstva národnej obrany v rokoch 1943 -1944.
In: Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX. 
(ed. P. Sokolovič), Bratislava 2010, s. 161.

17 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa
6, správa Čatloša pre Tisa z 10.7.1943 o sťažnosti HG proti protigardistickým provokáciám vo
jenských jednotiek odchádzajúcich na front.
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nosť.Tú podľa neho nemohol ohroziťžiaden vonkajší, ale len vnútorný nepriateľ.To 
bol podľa neho aj dôvod pádu talianskeho fašizmu a následnej kapitulácieTalianska. 
Toto opakoval napriek nepriaznivému vývoju na frontoch a všeobecnému uznaniu 
čs. vlády v Londýne. V tejto súvislosti zdôrazňoval najmä ideologický význam bran
nej výchovy, ktorá mala byť jedným z prostriedkov ako zmobilizovať obyvateľstvo 
a udržať„národnú jednotu". V tomto zmysle v nej logicky videl tiež prostriedok kon
troly obyvateľstva zo strany režimu: „My musíme zamestnať každého jednotlivca 
tak všestranne a intenzívne, aby nemal kedy rozmýšľať o zbytočných veciach, ktoré 
sa ho netýkajú a patria do pôsobnosti iných. My musíme na tomto podklade za
mestnávať i mládež, aby konala veci, ktorým odpomôže a nie veci nezodpovedné. 
Musíme s väčšou pozornosťou sledovať naše okolie. Musíme sledovať ľudí, ktorí idú 
dvíhať národ náš a ktorí ho idú ubíjať."18

V roku 1943 nemecká strana ešte zintenzívnila svoju kritiku stavu slovenskej ar
mády. V ďalšom Schlieperovom hlásení z apríla 1943 už bola podľa neho pre bojovú 
morálku dôstojníkov, poddôstojníkov, ako aj samotného mužstva slovenskej armá
dy charakteristická „ľahostajnosť, strach z frontu, nedostatok disciplíny...dezercia". 
Samotné odhodlanie k boju charakterizoval ako„nie príliš velké". Kriticky sa vyjadro
val tiež k bojaschopnosti slovenských frontových jednotiek. V súvislosti s analýzou 
bojaschopnosti Rýchlej divízie skonštatoval, že „skúsenosti, ktoré vyplynuli zo spo
malenia pohybu divízie pri ústupe z Kaukazu na začiatku februára 1943, ukazujú na 
to, že divízia nestačí na vážne bojové úlohy. Energický zásah nemeckého styčného 
štábu do velenia divízie, ako aj ústretovosť nemeckých veliacich postov vo veci čo 
najskoršieho stiahnutia divízie, s cieľom ušetriť ju ústupových bojov za sťažených 
podmienok, mal za následok, že sa divízia akosi za relatívne nízkych strát znovu dala 
dokopy. Potom bola preložená ku Krymskej úžine ...Divízia utrpela počas ústupu ci
teľné materiálne straty".19 Na druhej strane pozitívne hodnotenie v nemeckých hlá
seniach si napriek nepriaznivému vývoju na frontoch udržala slovenská letka 13.20

18 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
6, sig. 772/15, F. Čatloš na porade vyšších činovníkov FIM o brannej výchove v Moravskom Sv. 
Jáne dňa 11.9.1943.

19 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa OKW/Ausland pre náčelníka OKW zo 6.4.1943.
20 Na východný front bola nasadená v novembri 1942, a to do operačného priestoru slovenskej 

Rýchlej divízie podieľajúcej sa na nemeckej letnej ofenzíve na južnom úseku frontu. Vyzbrojená 
bola nemeckými stíhačkami Messerschmitt Bf 109 E (neskôr prezbrojená na modernejšie typy 
F a G, ktoré však nepatrili slovenskej armáde). Od apríla 1943 pôsobila na letisku Anapa na po
breží Čierneho mora, kde zotrvala až do výmeny 2. frontovou garnitúrou 7.7.1943. Bližšie pozri 
ŠUMICFIRAST, R: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006.
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Tá sa podľa hlásenia Nemeckej leteckej misie (Deutsche Luftwaffenmission - DLM, 
doslovný preklad Misia vzdušných zbraní sa nepoužíval) „obdivuhodne zachova
la v ťažkých obranných bojoch na Kaukaze a pri Kerči."21 V sledovanom období sa 
dokonca počítalo s rozšírením bojovej účasti slovenského letectva na východnom 
fronte. Čatloš pôvodne s touto myšlienkou nesúhlasil, a to z obavy pred hrozbou zo 
strany Maďarska. Podľa správy DLM sa však nakoniec dal presvedčiť. Po rokovaniach 
s náčelníkom Leteckej flotily 422 bol už v jarných mesiacoch 1943 vytvorený návrh, 
podľa ktorého mala byť vytvorená 1 boiová skupina.23 pozostávajúca z 1 bombar
dovacej letky He 11124,1 letky strmhlavých bombardérov Ju 8725, 2 stíhacích letiek 
Bf 10926 a 1 ťažkej a 1 ľahkej batérie protilietadlového delostrelectva. Tento plán sa 
aj začal čiastočne realizovať. Už v júli prišla do Saki (na Kryme) na preškolenie bom
bardovacia letka 41.

Napriek príchodu 2. frontovej garnitúry letky 13 v júli 1943 však aj v jej radoch 
postupne klesala bojová morálka, o čom svedčili aj prípady dezercií. Čatloš z obavy 
pred úpadkom letky zaslal 13. septembra 1943 na DLM požiadavku, aby bola vzhľa
dom k „duševnému a morálnemu" vyčerpaniu okamžite stiahnutá z poľa.27 Jeho 
žiadosti sa vyhovelo a letka bola nakoniec z frontu stiahnutá už na prelome októbra 
- novembra 1943.28 V rovnakom čase boli z frontu stiahnuté aj všetky ostatné slo
venské letecké jednotky.29

21 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa DLM z 1.4.1943 o činnosti slovenských vzdušných 
zbraní. Slovenský preklad pozri ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Činnosť slovenských vzdušných zbraní na 
prelome rokov 1942/1943 v dokumentoch Nemeckej leteckej misie na Slovensku. In: Vojenská 
história, roč. 14,2010, č. 2, s. 80.

22 Wolfram Freiherr von Richthofen - veliteľod 20.7.1942 do 4.9.1943.
23 V origináli Kampfgruppe.
24 Nemecký dvojmotorový bombardér Heinkel He-111. Malo teda ísť o bombardovaciu letku.
25 Nemecký jednomotorový strmhlavý bombardér Junkers Ju-87 Stuka.
26 Nemecké stíhacie jednomotorové lietadlo Messerschmitt Bf 109.
27 Čatloš túto žiadosť predložil na základe správy veliteľa letky 13 stot. let. Jozefa Páleníčka 

z 11. 9. 1943. Bližšie pozri ŠUMICHRAST, ref. 20, s. 190; Dokument uverejňuje BYSTRICKÝ, J. 
- ŠUMICHRAST, P.: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava 2004, s. 68, dok. 36; VHA 
Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 21, č. j. 4306.

28 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a. Slovenský preklad pozri ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Správa 
Nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských vzdušných zbraní v roku 1943. In: Vojenská his
tória, roč. 14,2010, č. 3, s. 122-143.

29 O stiahnutí celej Kampfgruppe rozhodla nemecká strana, čo sa MNO dozvedelo až dodatočne. 
21. 10. 1943 upozornil náčelník štábu vzdušných zbraní pplk. gšt. Alojz Ballay predstaviteľov 
Nemeckej leteckej misie, že„o ukončení výcviku Не 111 letky v Saki nemalo ministerstvo dote
raz žiadne poznatky a nemohlo preto vydať žiaden rozkaz k odchodu domov." MNO sa so situá-
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Podobné kroky Čatloš sledoval aj v prípade peších jednotiek. Zo strachu pred 
úplným znehodnotením ich bojovej hodnoty požiadal už na jar 1943 o preloženie 
najskôr Zaisťovacej a potom aj Rýchlej divízie mimo východného frontu. Nemalo 
však ísť o stiahnutie divízií na Slovensko, ale na iné územie ovládané Nemeckou rí
šou (v tejto súvislosti sa uvažovalo o Západe alebo o Balkáne).Túto požiadavku kon
com mája 1943 podporil aj nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper.30 Čatlošovo 
MNO sa pritom obrátilo aj priamo na vojenského veliteľa Ukrajiny gen. Kitzingera, 
ktorému 20. mája zaslalo konkrétne požiadavky pre ZD.31

K A. Hitlerovi sa žiadosť stiahnuť ZD mimo východný front dostala na prelome 
mája a júna 1943. Ten ju však zamietol. Naopak, rozhodol o jej presune z Ukrajiny 
(a južného Bieloruska) do Bieloruska, čím sa malo zabrániť poklesu disciplíny, spolu
práci s partizánmi a dezerciám. Presun divízie do priestoru Minská začal už na konci 
júna.32 Od Slovákov sa podľa Hitlera malo požadovať rázne zakročenie proti všetkým 
prejavom nedisciplinovanosti, najmä v dôstojníckom zbore.33 Možno konštatovať, 
že pod toto Hitlerove rozhodnutie sa podpísala zhoršujúca sa situácia nemeckých 
armád na východnom fronte, kde bola potrebná každá bojaschopná jednotka.

Samozrejme na verejnosť sa informácie o prehodnocovaní účasti vo vojne ne
dostávali. Sebavedomá rétorika Čatloša sa však napriek tomu pozvoľna menila. 
V máji počas I. Akademických branno-športových hier už otvorene apeloval na

ciou oboznámilo až v rozhovoroch s genpor. Ludwigom Keiperom a veliteľom Kampfgruppe 
mjr. Mikulášom Lisickým. Následne 25. 10. 1943 formálne aj minister Čatloš súhlasil, „aby za 
terajších okolností, v ktorých sa nachádza naša bojová skupina, bola táto urýchlene odoslaná 
do zázemia, kde vyčká rozkazy na jej ďalší výcvik (1 letka He - 111, 1 letka Me-109 a 1 ľahká 
protilietadlová batéria)". VHA Bratislava, f. MN01939 - 1945, spisy tajné 1939-1944, škatuľa 21, 
č. j. 4 498 taj., náčelník štábu vzdušných zbraní na DMKz 21.10.1943; náčelník štábu ministra 
pre Nemeckú leteckú misiu 25.10.1943.

30 BA-MA Freiburg, Bs. RW/5, As. 447, správa Hlavného veliteľstva brannej moci/úradná skupina 
Zahraničie pre Štáb velenia brannej moci z 28.5.1943.

3' Tu MNO upozorňovalo, že „neustály pobyt v tom istom priestore zžil našich vojakov i dôstoj
níkov s civilným obyvateľstvom natoľko, že im neni možno ani pod najprísnejšími trestami 
zabrániť styk s miestnym obyvateľstvom (najmä ženami)." Zároveň upozornilo na prípad zbeh
nutia troch dôstojníkov (stot. Nálepka a spol.) k partizánom, ktorí mohli svojim príkladom v bu
dúcnosti strhnúť ďalších. MNO konštatovalo, že jednotky sú nervovo a fyzicky vyčerpané. VHA 
Bratislava, f. Veliteľstvo ZD, škatuľa 1, spisy tajné 1943.

32 Pôvodne nariadenie o presune do okolia Minská velenie divízie obdržalo už začiatkom marca, 
avšak bolo z technických dôvodov odložené. BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom 
území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942-október 1943). In: Vojenská história, roč.4,2000, 
č. 3-4, s. 42.

33 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa Amt Ausl/Abw pre Šéfa Amt Ausl/Abw z 3.6.1943.
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„mravné a hmotné sily národa":„...v rozvlnenej vojnovej pokročilosti bude záležať 
na každom jednotlivcovi, či sa náš národ udrží na výške dejinného výslnia a samo- 
záchovy a či v rozháranosti pomerov nepohltí ho kliatba otroctva." V zhode s do
bovou propagandou Čatloš zjednodušene zdôrazňoval osudový význam výsledku 
vojny pre budúcnosť slovenského národa. Víťazstvo malo zabezpečiť jeho slobo
du, porážka večné zatratenie.34 Obavy o konečný výsledok vojny Čatloš nepriamo 
priznáva tiež v ďalších svojich prejavoch z tohto obdobia. Odmietal pritom kom
promisné riešenie, snahu vyviazať sa z vojny:„...Lebo čestne zvíťazíme, lebo čestne 
padneme."35

V súvislosti s možnosťami nasadenia slovenských jednotiek na frontoch druhej 
svetovej vojny musel F. Čatloš v roku 1943 riešiť aj nemeckú žiadosť na postave
nie kontingentu pomocníkov pre ríšsku protivzdušnú obranu. Otázka posilňovania 
protilietadlovej obrany sa čoraz aktuálnejšou ukazovala v súvislosti s celkovým ob
ratom na bojiskách druhej svetovej vojny v roku 1943 a postupným približovaním 
sa frontu. Rokovania s predstaviteľmi Nemeckej ríše prebiehali od júna 1943.

Najvyššia rada obrany štátu už koncom júla rokovania překvalifikovala na me
dzištátnu záležitosť a požadovala uzavretie medzištátnej dohody.36 Vláda pritom od 
Nemcov požadovala zabezpečenie samotnej SR protilietadlovým delostrelectvom, 
čo bolo aj podľa nemeckého vojenského atašé plk. Beckera v záujme zachovania 
zbrojnej výroby. Becker však nesúhlasil s tým, že pre protileteckú ochranu SR je po
trebná 1/3 „pomocníkov" určených pre Ríšu. Odmietal tiež slovenskú požiadavku, 
aby sa presne stanovilo za akých podmienok môže slovenská strana žiadať návrat 
svojich vojakov. Nemecká strana mala podľa Beckera dať Slovákom jasne najavo, 
že dôstojníci daní k dispozícii protilietadlovej brigáde budú podliehať rozkazom 
nemeckých veliteľov.Tiež neodporúčal, aby sa na príslušníkov brigády nasadených 
mimo SR vzťahovala prísaha A. Hitlerovi, kedže išlo o jej regulárnych vojakov.37 
14. augusta bola medzi gen. Čatlošom a šéfom DLM genpor. Keiperom dosiahnutá 
dohoda, ktorá mala platiť až do definitívneho vyriešenia všetkých bodov. Nemci tu 
akceptovali podmienku slovenských uniforiem a sústreďovania vojakov do jedno-

34 Prejav uverejnil v plnom znení Slovák, 30. 5.1943, s. 3, Úloha akademickej mládeže v brannej 
výchove. Prejav pozri tiež VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet mi
nistra 1939 - 1944, škatuľa 6, sig. 772/4, prejav z 28.5.1943.

35 Tamže, sig. 772/8, uvítanie frontových bojovníkov vo Zvolene 25.7.1943.
36 VANĚK, O.: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Fleimatwehr. In: Vojenská história, roč. 5,2001, č. 1, 

s. 99.
37 BA-MA Freiburg, Bs. RW/5, As. 456, správa plk. H. Beckera pre Generálny štáb pozemného voj

ska - oddelenie atašé z 9.8.1943.
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tiek pod velením slovenských dôstojníkov. V jednotkách mali platiť slovenské dis
ciplinárne predpisy. Výcvik sa mal organizovať podlá nemeckého vzoru nemeckými 
dôstojníkmi.38

V snahe vyjasniť sporné body sa 20. augusta uskutočnilo rokovanie v Berlíne 
so slovenskou komisiou na čele s gen. II. tr. Augustínom Malárom. Nemecká strana 
tu súhlasila s uzavretím medziministerskej zmluvy, tiež s tým, aby vojaci nasadení 
mimo SR slúžili pod slovenským velením, v slovenských uniformách, podliehajúc 
slovenskému disciplinárnemu poriadku. Slováci však museli byť schopní poskyt
núť dostatočný počet vycvičených dôstojníkov, poddôstojníkov a uniforiem pre 
10 500 mužov. Otázka disciplinárneho poriadku však zostala otvorená v prípade 
zmiešaných nemecko-slovenských jednotiek. Slovenská komisia s tým súhlasila. 
Predostrela však dálšiu požiadavku, aby sa po absolvovaní výcviku 1/3 kontingentu 
stiahla na Slovensko na účely protivzdušnej obrany. Zvyšné 2/3 mohli byť povolané 
späť v prípade ohrozenia SR zo vzduchu. Nemecká strana súhlasila, že po ukončení 
výcviku sa môže vrátiť 2500 mužov. Slováci však dälej žiadali, aby títo vojaci boli 
vyzbrojení nemeckou stranou, a aby aj zvyšných 8000 mužov bolo umiestnených 
blízko SR, aby mohli byť kedykoľvek nasadení vo vlasti. Tieto otázky sa však už na 
nemeckej strane nestretli s pochopením. Otázku prísahy „Vodcovi" obidve strany 
vylúčili.

Na dälšom rokovaní Najvyššej rady pre obranu štátu 3. septembra 1943 bolo 
rozhodnuté, že protilietadlové jednotky (okolo 10 500 mužov) do Nemecka vláda 
pošle iba vtedy, až samotná SR bude materiálne vybavená na protilietadlovú obra
nu. Z vojakov určených pre Nemcov sa mali prednostne doplniť jednotky určené do 
poľa. Pre Ríšu malo byť k dispozícii len okolo 2100 osôb podľa medzištátnej zmlu
vy.39 Aby sa urýchlilo jej uzavretie, uskutočnila sa 13. septembra porada u predsedu 
vlády V. Tuku. Kedže minister Čatloš tu Ríši ponúkol len spomínaných 2 100 mužov, 
rokovania stroskotali.40

Medzitým však už koncom júla vyšli organizačné pokyny na výstavbu Slovenskej 
protilietadlovej brigády, ktorá mala mať vyše 2600 mužov. Ich výcvik prebiehal od 
augusta v ochrannom pásme. Podľa rozhodnutia Najvyššej rady pre obranu štátu

38 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 20, inv. č. 76, ujednanie 
medzi DLM a MNO; BA-MA Freiburg, Bs. RW/5, As. 456, Záznam Úradu Ausl/Abw pre Keitela 
z 23.9.1943.

39 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 21, č. j. 4251 taj., MNO na 
MZV - uznesenie Najvyššej rady pre obranu štátu z 3.9.1943.

40 BA-MA Freiburg, Bs. RW/5, As. 456, Záznam Úradu Ausl/Abw pre Keitela z 23.9.1943.
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z 11. augusta až do vyriešenia sporných otázok mali zostať v ochrannej zóne, ale 
v slovenských uniformách a so slovenskými veliteľmi.41 Vojaci medzitým v nemec
kých uniformách, podliehajúc nemeckej jurisdikcii prechádzali tvrdým výcvikom, 
ktorý riadili nemeckí dôstojníci. To viedlo k nepokojom a zbehnutiam. Rozkazom 
zo 16. septembra boli vojaci nakoniec odsunutí z ochranného pásma.42 Pritom k 14. 
septembru mala brigáda 2071 osôb.43

Treba povedať, že postoj slovenskej strany (vrátane ministra Čatloša) v otázke 
pomocníkov protileteckej obrany bol jedným z prejavov celkového prehodnotenia 
prístupu slovenskej vlády k nasadzovaniu vlastných vojenských jednotiek na fron
toch. Tieto skutočnosti súviseli s celkovým vývojom na frontoch druhej svetovej 
vojny, kde iniciatívu definitívne preberali Spojenci. Slovenská vláda si uvedomovala, 
že ďalšie zotrvanie armády na fronte, ktorej jednotky stále viac podliehali demora
lizácii, by bolo pre zahranično-politické postavenie SR rizikom, najmä s ohľadom na 
Maďarsko. To by mohlo podľa vládnych kruhov využiť personálne aj technické osla
benie slovenskej armády. Zároveň silnela nedôvera v možnosti víťazstva nemeckej 
strany, k čomu sa pridával alibizmus a defetizmus v štruktúrach mocenského apará
tu, ako aj nespokojnosť v radoch širokej verejnosti, ktorá nemala záujem ďalej znášať 
príkoria vojny. Čo sa týka samotných vojakov, ich demoralizáciu prehlbovalo dlhé 
zotrvávanie na fronte bez vystriedania, sovietska propaganda, ale aj skúsenosti z re
alizácie „nového poriadku" nemeckou okupačnou mocou. Správy o ukrutnostiach 
páchaných najmä na Židoch, ale aj na iných skupinách civilného obyvateľstva sa 
v tomto čase množili aj v kancelárii ministra národnej obrany. Čatloš po vojne vypo
vedal, že krátko po dezercii troch štábnych dôstojníkov pešieho pluku 101 (stotník 
pechoty J. Nálepka a spol.) o týchto záležitostiach rokoval priamo na veliteľstve ZD, 
ktoré navštívil v dňoch 19. - 21. mája 1943:„Pri tejto návšteve bolo aj shromaždenie 
dôstojníkov, kde vzhľadom na velký počet prítomných a na veliteľa divízie Pilfouska 
veľmi opatrne sa rokovalo, pričom sa všelijaké veci náznakovite uvádzali." Cieľom 
návštevy bolo samozrejme najmä verbálne odsúdenie narastajúcich dezercií. Od 
koho vyšla iniciatíva, aby sa rokovalo aj o násilných prejavoch nacistickej okupačnej 
politiky, je však otázne. Je však pravdepodobné, že na ministerstve si veľmi dob
re uvedomovali závažnosť týchto skutočností tak z morálneho, ale aj z vojenského 
hľadiska, kedže na väčšinu vojakov otrasné a predstave o ľudskosti sa vymykajúce

41 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 20, inv. č. 76, správa MNO 
preDLMz12.8.

42 Bližšie pozri VANĚK, ref. 36, s. 101-107.
43 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939-1944, škatuľa 21, č. j. 4370.

178



Kapitola IX.

zážitky pôsobili mimoriadne demoralizujúco.44 Po návrate údajne o svojich poznat
koch a konkrétnych otrasných prípadoch vraždenia, o ktorých sa dozvedel, Čatloš 
referoval všetkým kompetentným osobám na čele s Tisom a Tukom a osobitne 
aj vyslancovi Ľudinovi. Minister im mal podľa vlastných slov vysvetliť, že nepokoje 
pri ZD spôsobujú z velkej miery práve skúsenosti slovenských vojakov s napĺňaním 
okupačnej moci smerom k civilnému obyvateľstvu: „...mužstvo je demoralizované 
a proti obyvateľstvu vlastnej rasy nechce vystupovať."45 Tisov tejto súvislosti údajne 
súhlasil s Čatlošovým návrhom, aby sa urobilo všetko pre stiahnutie jednotiek do 
vlasti. Dobové záznamy o tejto Čatlošovej aktivite však absentujú a nenájdeme ich 
ani v doteraz známych dokumentoch nemeckej proveniencie. Pritom o účinku atro- 
cít páchaných okupačnou mocou na civilnom obyvateľstve na morálku mužstva sa 
nedočítame ani v už spomenutom liste MNO z 20. mája, ktorým sa ohľadne situ
ácie v ZD obrátilo priamo na veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina 
gen. Kitzingera.46

Koncom augusta slovenská strana prišla s ďalšou žiadosťou na prehodnotenie 
účasti svojej armády na východnom fronte. Už 25. augusta vláda formulovala požia
davku, aby v budúcnosti MNO spolurozhodovalo o využití a nasadení slovenských 
divízií na fronte nemeckým velením. Najmä v tom prípade ak nie sú predpoklady 
pre im prideľované úlohy. Minister národnej obrany gen. F. Čatloš nemal schváliť 
„prípadné zasadenie divízií do boja, ak nie sú náležité predpoklady pre dávané im 
úlohy, pokiaľ ide o materiálne, výcvikové a personálne ich zaopatrenie a zdokonale
nie". S týmto rozhodnutím mal byť podľa nariadenia ministra Čatloša z 3. septembra 
okamžite vyrozumený aj nemecký generál pri MNO.47

44 V tejto súvislosti je zaujímavé povojnové svedectvo bývalého pisára ZD J. Bystrana, ktorý tvrdil, 
že na základe dohovoru so sovietskymi partizánmi spracoval anonymný list pre Čatloša, v kto
rom poukázal na to, „že nie bolševici, ale Nemci oné zverstvá po ruskej zemi páchajú". Tento 
list sa do ministrových rúk dostal práve počas májového pobytu na veliteľstve ZD. Je otázne, či 
práve jeho znenie nepodnietilo Čatlošov záujem vyšetriť túto otázku priamo na mieste. Archiv 
bezpečnostních složek (ABS) Praha, S-428-1, list J. Bystrana Národnému súdu zo 6.2.1947.

45 SNA, f. NS, F. Čatloš, A - 946, Tnľud 12/47.
46 Tu MNO upozorňovalo, že „neustály pobyt v tom istom priestore zžil našich vojakov i dôstoj

níkov s civilným obyvateľstvom natoľko, že im neni možno ani pod najprísnejšími trestami 
zabrániť styk s miestnym obyvateľstvom (najmä ženami)." Zároveň upozornilo na prípad zbeh
nutia troch dôstojníkov (stot. Nálepka a spol.) k partizánom, ktorí mohli svojim príkladom v bu
dúcnosti strhnúť ďalších. MNO konštatovalo, že jednotky sú nervovo a fyzicky vyčerpané. VHA 
Bratislava, f. Veliteľstvo ZD, škatuľa 1, spisy tajné 1943.

47 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939- 1944, škatuľa 21, č. j. 4 234/1.
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Krátko nato 2. septembra 1943 informoval o rozhodnutí vlády F. Čatloš nemec
kého generála pri MNO genpor. F. Schliepera.48 Pritom nemecký vyslanec o tom
to slovenskom rozhodnutí nebol dovtedy vôbec informovaný. Čatloš zdôraznil, že 
„vzhľadom k trvaniu a tvrdosti vojny už slovenské jednotky nemôžu byť naďalej 
nasadené na fronte, pretože ich skutočná a morálna odolnosť by nedokázala vydr
žať ďalšie útoky. Prebehlíci, zajatie, alebo ťažké straty sa môžu stať účinnou témou 
nepriateľskej propagandy a dokonca sa môžu škodlivo prejaviť vnútropolitický aj 
v slovenskej domovine. Výnimočne negatívne by sa na náladách vo vlasti prejavila 
skutočnosť, keby boli nepatrné sily, ktorými dokážu Slováci prispieť v tejto vojne, 
zničené." Čatloš tiež zopakoval slová, ktoré už v apríli toho roku J.Tiso povedal počas 
stretnutia s A. Hitlerom, že „Slováci sa chcú podieľať na vojne aspoň „symbolicky", 
lebo... slovenský osud je pevne spätý s nemeckým. Slovensko však nemôže vydržať 
príliš velké obete." Podľa Schliepera rozhodnutie slovenskej vlády bolo determino
vané „pochybnosťami ohľadne nemeckého konečného víťazstva". Keďže sa priná
šali obete za cieľ, ktorý už nemožno dosiahnuť, vláda sa obávala vnútropolitických 
problémov. Podľa Schliepera nemecké problémy na frontoch chcela slovenská 
vláda využiť na zmenšenie svojej závislosti od Nemecka. Na druhej strane bojovú 
hodnotu slovenských divízií Schlieper označil za nepatrnú:„Nasadenie slovenských 
divízií na bojovej línii by pre nemecké vedenie neznamenalo žiaden prínos, ale skôr 
riziko a z tohto dôvodu sa ani nejaví ako výhodné." 1. pešia divízia (do 1. augusta 
1943 Rýchla divízia) sa podľa neho plne osvedčila pre momentálne úlohy ochrany 
úžin a pobrežia na Kryme.

2. pešiu divíziu (do 1. augusta 1943 Zaisťovacia divízia) navrhoval stiahnuť z bo
jov proti„bandám" pre jej morálny rozklad. Namiesto toho ju chcel využiť podobne 
ako 1. divíziu, alebo aj na výstavbu, resp. obsadenie záložných postavení. V tom prí
pade by bolo podľa neho možné uvažovať o Čatlošovej viackrát predkladanej žia
dosti, aby boli obe slovenské divízie nasadzované nie príliš ďaleko jedna od druhej; 
to by uľahčilo aj ich zásobovanie potrebnými slovenskými dodávkami. Spoločné 
velenie obom slovenským divíziám však vylučoval, „pretože k tomu nie je dostatok 
veliteľov, dôstojníkov a potrebných znalostí." Samotné uznesenie slovenskej vlády 
Schlieper navrhoval zamietnuť, aj keď uznával, že úlohy prideľované slovenským 
jednotkám by mali zodpovedať ich silám a schopnostiam. Na druhej strane pou-

48 Tento dátum uvádza samotný Schlieper vo svojej správe. Oficiálny list z úrovne MNO adresova
ný Schlieperovi je datovaný 3. 9.1943. Sprievodný list 1.9. BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 
135, s. 4.
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kázal na to, že je nereálne, aby divíziám velil minister národnej obrany z Bratislavy, 
samotné velenie týchto divízií označil za veľmi slabé.49

4. septembra zaslalo Čatlošove ministerstvo inštrukcie Ministerstvu zahranič
ných vecí, na základe ktorých mala byť inštruovaná nemecká strana. MNO potvrdi
lo, že obe divízie sa naďalej dávajú k dispozícii nemeckému veleniu, avšak iba pre 
zaisťovacie úlohy na spôsob maďarských divízií. Čatloš tiež požadoval podriadiť 
divízie pod jednotné velenie.50 Slovenská vláda prostredníctvom svojho predsedu 
V. Tuku zdôvodnila svoje rozhodnutie nemeckému vyslancovi H. Ludinovi 7. sep
tembra. Tuka pritom upozornil, že slovenské jednotky nie sú schopné plniť bojové 
úlohy, išlo pritom podľa neho výlučne o preventívne opatrenie, ktorým sa má pre
dísť hroziacemu zajatiu velkej časti jednotiek na fronte, ktoré by potom mohli byť 
použité na boj proti Nemcom. Podľa Tuku nešlo o snahu slovenskej vlády vyviazať 
sa z vojny.51

7. septembra dostal inštrukcie od Tuku aj slovenský vyslanec v Berlíne M. 
Černák, ktorý si mal vyžiadať audienciu u samotného ministra zahraničných vecí J. 
von Ribbentropa, v čom však nebol úspešný. Napriek tomu pred štátnym podsekre- 
tárom Henckem 11. septembra vyhlásil, že„slovenská vláda si želá, aby jej jednotke 
na východe bol ponechaný aj naďalej charakter zaisťovací."52

49 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, správa nemeckého generála pri slovenskom MNO pre 
Hlavné veliteľstvo brannej moci Úrad Zahraničie/Kontrarozviedka ohľadne nasadenia sloven
ských poľných divízií zo 4. 9. 1943, pozri tiež PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povstanie. 
Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970, dok. č. 1, s. 25-27.

50 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 135, s. 5.
51 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, správa nemeckého vojenského atašé v Bratislave plk. Bec- 

kera pre Generálny štáb pozemného vojska - oddelenie atašé zo 7.9.1943 ohľadne slovenskej 
požiadavky na obmedzenie využitia slovenskej 1. a 2. pešej divízie. PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. 
č. 2, s. 28-30.

52 Argumentoval pritom katastrofálnou situáciou v materiálnom vybavení jednotiek, ale aj psy
chologickými aspektmi. Poukázal na to, že tiež ostatní nemeckí spojenci minimalizujú svoju 
účasť vo vojne, zvlášť upozornil na Maďarsko, ktoré vnímal ako hrozbu slovenskej samostat
nosti. Poukázal tiež na zhoršujúce sa nálady širokej verejnosti, pod ktoré sa podpísalo dlhé 
trvanie vojny, neschopnosť vlády zabezpečiť protileteckú ochranu krajiny, s tým súvisiace in
formácie o snahe obliecť slovenských vojakov do cudzích uniforiem a odvliecť mimo SR (tým 
myslel kauzu pomocníkov ríšskej protileteckej ochrany) atď. Černák zdôraznil tiež argumenty 
vlády, že v dôsledku stavu v akom sa nachádza Rýchla divízia hrozí jej zajatie, čím by SR bola 
vyradená z aktívneho boja proti ZSSR. Naopak zajatí Slováci by boli určite využití na doplnenie 
čs. zahraničného vojska bojujúceho proti Ríši. PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 2, s. 29-30, hlásenie 
Černákaz11.9.1939.
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Gen. Čatloš sa však nechcel spoľahnúť na oficiálne diplomatické kanály. Už 6. 
septembra predniesol obsah rozhodnutia slovenskej vlády z 25. augusta samotné
mu poľnému maršalovi von Kleistovi, vtedajšiemu veliteľovi skupiny armád A. Kleist 
ho uistil, že „slovenskú divíziu tak ako prv, ani teraz nezasadí tak, aby mohla byť 
zničená alebo zajatá."53

Skutočnosť, že slovenská strana to so svojimi požiadavkami myslela vážne, do
kazuje urgencia samotného gen. Schliepera, ktorý už 24. septembra hlásil, že Čatloš 
zrušil nemecké nariadenie na presun slovenskej 2. pešej divízie. Tento krok urýchlil 
rozhodnutie Hlavného veliteľstva brannej moci (Oberkommando der Wehrmacht 
- OKW), ktoré už 25. septembra vyjadrilo zamietavé stanovisko k uzneseniu sloven
skej vlády z 25. augusta. K preveleniu 2. divízie napriek tomu nedošlo vzhľadom na 
vývoj frontovej situácie. Okrem toho operačné oddelenie veliteľského štábu OKW 
oznámilo 26. septembra Schlieperovi, že v prípade oboch slovenských divízií„fron- 
tové použitie sa v nijakom prípade nezamýšľa."54

Nakoniec 27. septembra samotný V. Tuka a F. Čatloš išli ešte ďalej, keď gen- 
por. Schliepera požiadali priamo o postupné stiahnutie slovenských jednotiek 
(najskôr mali plniť ľahšie úlohy za frontom). Pritom navrhovali týchto vojakov po 
ich návrate nasadiť vo vojenskom priemysle. Na druhej strane slovenskí predsta
vitelia súhlasili dať k dispozícii kontingent dobrovoľníkov pre východný front, 
bez toho, aby sa táto otázka bližšie špecifikovala. Okrem iného sa tiež nevylúčila 
eventualita slovenskej účasti na plnení úloh protilietadlovej obrany mimo sloven
ského územia. Slovenská strana tiež prisľúbila zosilniť vlastnú protileteckú ochra
nu. Schliepera slovenské rozhodnutie stiahnuť obidve divízie prekvapilo, najmä 
v súvislosti s tým, že ani 1. pešia divízia nebola v predchádzajúcich mesiacoch na 
fronte.55

K odveleniu slovenských divízií na Slovensko napriek tomu nedošlo. Jediným 
výsledkom bola reorganizácia 2. pešej divízie na technickú brigádu a jej odvelenie 
do Talianska. Slovenská vláda s tým súhlasila začiatkom októbra 1943. Jednotka 
však mala byť sústredená ako celok pod slovenským velením, nie však v partizán
skom území so slovanským obyvateľstvom. Zbrane a zariadenie, ktoré už divízia ne
potrebovala, mali byť vrátené na Slovensko. Do Talianska mala byť prevelená aj 12.

53 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 135, s. 50, memorandum Čatloša z 8.1.1944 pre nemeckého 
vyslanca na Slovensku - príloha 8, záznam z rozhovoru medzi Čatlošom a Kleistom zo 6.9.1943 
vypracovaný gen. Jurechom.

54 PREČAN, ref. 49, dok. č. 4, s. 32. 
ss Tamže, dok. č. 5, s. 33-36.
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stavebná rota železničných ženistov. OKW slovenské pripomienky akceptovalo 10. 
októbra 1943.56

Nemecký generál pri slovenskom MNO v tejto súvislosti hlásil, že slovenská vlá
da vzhľadom na závislosť od Nemecka, zotrvá po jeho boku vo vojne. Počet obe
tí však chce minimalizovať. Protivojnovú náladu v radoch širokej verejnosti podľa 
neho nezmenil ani fakt, že v prípade porážky Nemecka padne aj slovenská samo
statnosť.57 O tom, že slovenské argumenty mali svoju logiku, sa však nemecká stra
na mohla presvedčiť už na konci októbra, keď sa pri Melitopoli po sovietskom útoku 
30. októbra dostalo do zajatia vyše 2 tisíc slovenských vojakov (niektorí prešli, iní 
sa vzdali) 1. pešej divízie. V tejto súvislosti gen. Čatloš ešte 27. októbra pred gen- 
por. Schlieperom vyhlásil,„že sa obáva zlyhania divízie a že pri prípadných stratách 
vzniknú v krajine nepokoje." J. Tiso poveril Čatloša, aby svoje obavy prostredníc
tvom kuriéra tlmočil poľnému maršalovi von Kleistovi.58

Ten Čatloša vo svojej odpovedi informoval, že pre použitie 1. pešej divízie nedo
stal od OKW žiadne osobitné úpravy:„Podľa nášho rozhovoru v septembri t.r. zasa
dil som však slovenskú 1. pešiu divíziu k ochrane pobrežia Čierneho mora, lebo tu 
sa dalo pre budúcnosť počítať najmenej s nepriateľským útokom." Túto odpoveď 
však Kleist skoncipoval až po sovietskom útoku, keď už bol osud 1. divízie speča
tený. Fakt, že Kleist nedostal žiadne inštrukcie od OKW ohľadne nasadenia sloven
skej divízie si Čatloš vysvetlil ako dôkaz neschopnosti genpor. Schliepera urgovať 
slovenské požiadavky.59 K samotnému nasadeniu divízie na front na obrannú líniu 
Friesenstellung došlo narýchlo.60 Neboli tu takmer vôbec vybudované obranné po
stavenia, celý úsek bol pre divíziu priširoký, časť jednotiek bola odvelená na iné po-

56 Schlieper tieto požiadavky navrhoval akceptovať, nesúhlasil len s tým, aby bola reorganizá
cia vykonaná ešte na území ZSSR, aby nedošlo k dezerciám. V skutočnosti sa však základ re
organizácie uskutočnil ešte na východnom fronte. PREČAN, (ed.), ref. 49, s. 37, správa genpor. 
Schliepera z 8.10.1943; dok. č. 6, s. 37-38, operačné oddelenie veliteľského štábu OKW - rozkaz 
o reorganizácii 2. pešej divízie.

57 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 23, s. 77.
58 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 9, s. 44-45., referát II D oddelenia Zahraničie centrály Abwehru. 

Správa o rokovaní plk. Hartla z odd. Zahraničie s nemeckými vojenskými služobňami v Bratisla
ve.

59 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 135, s. 1, 2, príloha 4, memorandum gen. F. Čatloša pre ne
meckého vyslanca Ludina.

60 Divízia mala zaujať obranu na čiare Kachovka-Gromovka (severovýchodne od Armianska), 
v úseku vymedzenom na severe čiarou Dimitrijevka - Zelenyj a na juhu Askanija Nova - lljinka. 
BYSTRICKÝ, J.: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od Kachovky. In: Vojenská 
história, roč. 7,2003, č. 3, s. 62.
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užitie, tiež vybavenie divízie ťažkými protitankovými zbraňami a delostrelectvom 
bolo nedostatočné. Podľa hlásenia nemeckej výcvikovej skupiny DHM bola divízia 
v morálnom rozklade, čo sa ukázalo aj pri samotnom sovietskom útoku.6'

Pre slovenskú stranu bola strata pri Melitopoli veľmi citeľná. Napriek tomu tieto 
skúsenosti neviedli k radikálnemu prehodnoteniu postavenia slovenských jedno
tiek na fronte zo strany nemeckého velenia. A to aj napriek neutíchajúcej snahe slo
venskej vlády a predovšetkým samotného Čatloša. Slovenský vojenský atašé v Ber
líne gen. II. tr. A. Malár v rozhovore s náčelníkom Abwehru admirálom W. Canarisom 
1. decembra 1943 vyhlásil, že 1. pešia divízia sa má naďalej použiť ako zaisťovacia 
divízia, aby sa zachovala symbolická účasť SR vo vojne. Mala byť dôkladne personál
ne a materiálne prezbrojená, a to v priestore čo najbližšie k vlasti, aby bola uľahčená 
doprava k divízii. Následne mala byť použitá „na neslovanskom bojisku, napríklad 
v severnom Taliansku v blízkosti slovenskej stavebnej brigády". Canaris v hlásení 
z tohto stretnutia konštatoval, že v súvislosti so slovenskou požiadavkou (pre ktorú 
mal pochopenie), aby sa divízia nenasadzovala na fronte, budú v budúcnosti vzni
kať trenice, pretože jej bojovému nasadeniu sa v kritických situáciách nedá zabrániť. 
Jej prestavba na stavebnú brigádu by podľa neho Slovákom asi vyhovovala najviac: 
„Politické aspekty hovoria za ďalšiu symbolickú účasť Slovenska na vojne ozbroje
nou divíziou."62 OKW v správe pre gen. Schliepera z 9. decembra síce súhlasilo so 
slovenským želaním použiť 1. pešiu divíziu v budúcnosti na zaisťovacie úlohy, na 
druhej strane jej odsun z východného frontu však zatiaľ odmietlo vzhľadom na to, 
že časť jednotiek sa stále nachádzala na Kryme63, ktorý bol izolovaný.64

Nemecká strana samozrejme analyzovala príčiny rozkladu slovenskej armá
dy, ale aj celkovej neochoty zo strany predstaviteľov SR ďalej participovať na voj
ne striktne podľa nemeckých predstáv. Nemecký vojenský atašé plk. H. Becker vo 
svojej správe z novembra 1943 ako jednu z príčin tohto stavu uviedol „nepriateľ
skú propagandu, ktorá má hlavne prostredníctvom rozhlasového vysielania silný 
vplyv na všetky vrstvy obyvateľstva". Výrazne podľa neho ochablo presvedčenie, 
že Nemecko vyhrá vojnu, pod čo sa podpísali najmä chýry živené po kapitulácii

61 CSÉFALVAY, F.: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie v októbri 1943 (1. časť). 
In: Vojenská história, roč. 11,2007, č. 1, s. 128-144.

62 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 10, s. 46-47, správa Canarisa pre Keitela o rokovaní s gen. Malá- 
rom.

63 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 11, s. 48, operačné odd. veliteľského štábu OKW nemeckému ge
nerálovi pri slovenskom MNO z 9.12.1943.

64 Išlo o viaceré jednotky pešieho pluku 20 - asi 900 mužov. Zotrvali tu až do evakuácie v apríli 
1944.
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Talianska. Tiež sa podľa neho v spoločnosti neopodstatnene živil strach z možného 
útoku zo strany Maďarska, zatiaľčo slovenské jednotky budú bojovať na fronte. Pod 
situáciu v armáde sa podlá plk. Beckera podpísali dlho neriešené ťažkostí vo vnútri 
brannej moci, predovšetkým v dôstojníckom zbore. Velenie podľa neho neurobi
lo nič, aby zabránilo úpadku morálnych kvalít vojakov v poli, čo sa prejavilo najmä 
v prípade Zaisťovacej divízie. Vypomstilo sa podľa neho to, že Čatloš neurobil už 
v roku 1939 výraznú čistku a nevytvoril jednotný dôstojnícky zbor. Pritom do per
sonálnej politiky nepustil ani nemeckých poradcov. Značná časť slovenskej vlády 
podľa Beckera využila načrtnutú situáciu v slovenskej armáde v predkladaní žiados
tí o minimalizovanie slovenskej účasti na fronte.

Samotného Čatloša však napriek kritike hodnotil nadälej pozitívne, podobne ako 
vyslanec Ľudin. Pritom upozornil, že až do jari 1943 bol Čatloš„jedným z tých členov 
vlády, ktorí neustále a jednoznačne zdôrazňujú spoločnú cestu Slovenska s Nemec
kou ríšou. Treba uznať aj to, že minister obrany sa stále a opäť pokúšal vzoprieť proti 
iným vplyvom, ktoré sa prejavovali už od zimy roku 1941/42, no predovšetkým po 
Stalingrade. No kedže generál Čatloš po celkovom a úplnom rozpoznaní nedostat
kov najmä svojho dôstojníckeho zboru sa začal čoraz viac zaoberať podrobnosťami, 
ba dokonca možno povedať maličkosťami - stratil priamu líniu."

Postupne začal byť podľa Beckera neistý, jeho (aj keď slabá) vôľa dať do poriad
ku dôstojnícky zbor, podľa nemeckého atašé stroskotala na chýbajúcej podpore 
vyšších dôstojníkov. Napriek tomu Becker vyjadril Čatlošovi podporu, v budúcnosti 
sa však mal viac zaoberať politickými úlohami a čisto vojenské veci mal prenechať 
veliteľom pozemného vojska a vzdušných zbraní.65 Samozrejme snaha „odbreme
niť" Čatloša bola motivovaná snahou o ešte väčšie zasahovanie do záležitostí armá
dy. Samozrejme postrehy Beckera treba brať s určitým odstupom, a to aj v súvislosti 
s hodnotením samotného ministra Čatloša (nemecké dokumenty by tu bolo treba 
konfrontovať s prameňmi slovenskej proveniencie). Nepostrehol totiž, že Čatloš si 
ako skúsený vojak v sledovanom období už veľmi dobre uvedomoval beznádejnú 
situáciu nemeckých jednotiek na fronte, z čoho postupne vyvodil rozhodnutie vy
pracovať plán prechodu slovenskej armády na stranu protivníka.

Beckerove hodnotenie však poukazuje na postoj určitej časti nemeckých vo
jenských kruhov k vývoju v slovenskej armáde a spoločnosti. Samozrejme jeho 
postoj smerom k Čatlošovi bol veľmi podobný názorom vyslanca Ludina. Veľmi 
zreteľne sa to prejavilo aj v jeho správe z 21. decembra 1943, ktorú vypracoval po

65 BA-MA Freiburg, f. RW 5/V, As. 448b, Beckerova správa pre generálny štáb pozemného vojska 
z 9.11.1943 o vývoji vojensko-politickej situácie na Slovensku.
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stretnutí ministra a Ludinom. Zdôraznil pritom, že „generál Čatloš nijakým spôso
bom neodbočil zo svojej línie úprimnej spolupráce s nemeckou brannou mocou, 
ktorú vždy zastával." Upozornil tiež, že Čatloš chystá dôslednú reorganizáciu celej 
armády, ako aj čistky v dôstojníckom zbore.66 Treba povedať, že oveľa kritickejšie 
sa na margo samotného Čatloša a celkovej situácie v armáde vyjadrovali nacistic
ké orgány Sicherheitsdienstu. Napríklad vedúci pražskej oblastnej ústredne SS- 
Obersturmbannfúhrer Jacobi v správe pre štátneho ministra pre Čechy a Moravu 
K. H. Franka zo 7. marca 1944 konštatoval: „Čatloš, bývalý československý legionár, 
kedysi predchnutý dobrou vôľou je dnes už len hračkou československých vojakov 
pripravujúcich sa na puč."Toto konštatovanie samozrejme nie celkom zodpovedalo 
skutočnosti, odráža však postoj radikálnych nacistických kruhov k osobe slovenské
ho ministra národnej obrany.67

V súvislosti so situáciou, ktorá panovala v slovenských jednotkách na prelome 
rokov 1943/1944 na fronte sa úsilie F. Čatloša a celého velenia armády koncentrova
lo na zamedzenie opakovania sa udalostí od Melitopola. Čatloš samozrejme veľmi 
úzkostlivo sledoval tiež situáciu okolo Technickej brigády. Slovenská vláda už začiat
kom januára 1944 protestovala proti jej presunu z oblasti Rimini na nové miesta juž
ne od Ríma (do priestoru Monte Cassina). Išlo totiž o oblasť, ktorá sa nachádzala 20- 
30 km od frontu.68 Nemecká strana toto svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že išlo 
len o dočasné nasadenie na výstavbu tylového postavenia. Úmysel nasadiť divíziu 
na fronte nemecká strana rezolútne odmietla.69 V tomto úseku však brigáda napriek 
protestom zotrvala až do marca 1944, kedy sa začala presúvať na severovýchod od 
Ríma do priestoru Togliacozzo -Avezzano.70

Uvedené skutočnosti výrazne zhoršili už aj tak napäté vzťahy medzi ministrom 
Čatlošom a gen. Schlieperom. Vo svojom memorande adresovanom nemeckým

66 BA-MA Freiburg, f. RW 5/V, As. 448b.
67 SCFIVARC, M.: Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938-1944 (od autonómie po Povstanie). 

Sicherheitsdienst und die Slowakei zwischen 1938 und 1944 (von Autonomie bis Aufstand). 
Bratislava 2006, s. 185.

68 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 13, s. 50-51, správa Ludina pre AA o rozhovore s predsedom vlády 
V. Tukom.

65 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 17, s. 55-56, správa Ludina pre AA z 20. 1. 1944 o rokovaní 
Schliepera s Čatlošom.

70 K 10. 3.1944 mala Technická brigáda 147 dôstojníkov, 169 poddôstojníkov a 4 176 príslušníkov 
mužstva. Železničná stavebná rota 12, ktorá bola koncom marca preložená na výstavbu mostov 
do priestoru Castellana (60 km severne od Ríma), mala v tom čase asi 250 mužov. BA-MA Freiburg, 
f. RW/5, As. 448a., Schlieperova správa pre OKW o jeho činnosti od 1. 10. 1943 do 31. 3. 1944.
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kompetentným miestam v januári 1944 v súvislosti so situáciou, ktorá predchádzala 
Melitopolu, Čatloš otvorene vyhlásil, že „vážne upozornenia slovenského ministra 
NO nemecký generál vtedy znevažoval a podvracal." Čatloš upozornil na svoje zú
žené kompetencie, ktoré mu neumožňujú vykonávať potrebnú moc nad vlastnými 
jednotkami. Práve túto skutočnosť považoval za hlavnú príčinu stavu, v akom sa na
chádzali. Pritom treba pripomenúť, že túto svoju požiadavku predkladal prakticky 
od začiatku vojny proti ZSSR. Otvorene pritom spochybnil zmysluplnosťfunkcie ne
meckého generála pri MNO:„...dosavadnézakročovanie cestou nemeckého generá
la pri MNO u Hlavného stanu nemalo nijakého praktického výsledku, hoci slovenské 
kruhy boli uisťované o opaku odradzované od zakročovania diplomatickou cestou". 
Upozornil pritom, že poľný maršal Kleist (hlavný veliteľ skupiny armád A) nedostal 
v tom čase od OKW žiadne inštrukcie ohľadne ďalšieho nasadenia 1. pešej divízie. 
Na inom mieste Čatloš v memorande Nemcov otvorene obvinil zo zodpovednos
ti za zlyhanie slovenskej armády: „Činom, že slovenské jednotky v poli nemeckým 
zasahovaním vymkli sa z rúk slovenského ústredného velenia, stalo sa, že odpověd
nost' za tento spád a obrat vecí, neberie na seba MNO, keďže jeho vôľa nemohla 
byť voči jeho jednotkám uplatňovaná v žiaducej miere." Za jeden z faktorov, ktoré 
sa podpísali pod postupnú demoralizáciu slovenských jednotiek, Čatloš dokonca 
označil spôsoby zaobchádzania s civilným obyvateľstvom zo strany nemeckých 
okupačných jednotiek, ktoré neboli „vyhovujúce predstavám o ľudskosti v zmysle 
slovenského pospolitého chápania. Preto priama moc nemeckých veliteľov, bez ná
ležitej slovenskej účasti, v krajoch, kde boli Slováci, nemohla nájsť a udržať žiaduci, 
presvedčivý kontakt s masou slovenských vojakov, ktorým nariaďovala veci, priečia
ce sa ich cíteniu i zmýšľaniu." Je to prvá známa kritická poznámka Čatloša ohľadne 
atrocít páchaných na východnom fronte vyjadrená smerom k nemeckým orgánom.

Podľa Čatloša Nemci pristupovali k slovenským jednotkám necitlivo a nezohľad
ňovali ich špecifiká. Veľmi kriticky a otvorene sa vyjadril tiež k spôsobu prezbrojo- 
vania slovenskej armády z nemeckej strany:„Slovensko dalo do vojny všetko svoje 
najlepšie. Výrobu vlastnú nemá vo svojich rukách. Náhrada z nemeckých miest sa 
deje zdĺhavé a akoby almužne po omrvinkách len na frontové prvotné potreby." 
Ako východisko z krízy Čatloš videl nasadenie slovenských jednotiek v prvej etape 
výlučne pre zaisťovacie a pracovné úlohy, postupne „v možnej dobe by sa presku
povali do slovenského zázemia". Tu videl ich využitie vo vojenskom priemysle.71

Samotný gen. Schlieper mal, samozrejme, na príčiny situácie v slovenskej armá
de iný názor a vo svojich hláseniach ojej bojaschopnosti vystupoval čoraz kritickej-

71 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 135, s. 14.
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šie. Treba však povedať, že bojaschopnosť slovenskej armády podmieňoval aj stav 
vojenskej výzbroje. Aj v sledovanom období sa Čatlošovo ministerstvo potýkalo 
s velkými nedostatkami v tejto oblasti. Komplikovanú situáciu mal aspoň čiastočne 
vyriešiť výzbrojný program „Eiche" (dub) - plán dodávok nemeckých zbraní, muní
cie, automobilov a zariadenia pre slovenské pozemné vojsko, ďalej lietadiel, proti
lietadlových zbraní a leteckej výzbroje, ako aj telefonického a rádiotelegrafického 
zariadenia, vypracovaný nemeckou vojenskou a leteckou misiou a nemeckým spo
jovacím dôstojníkom Wehrmachtu v Bratislave. Výzbrojný program vzišiel zo slo- 
vensko-nemeckých rokovaní, ktoré viedli k uzavretiu vzájomnej dohody koncom 
roku 1943. Suma dodávok v rámci tohto programu sa vyšplhala na 700 miliónov 
Ks, pričom do 20. marca 1944 sa na Slovensko dodalo výzbroje a zariadenia za 273 
miliónov Ks. Dodanie objednávok bolo rozvrhnuté na 12 mesiacov. Najväčšie do
dávky mali byť uskutočnené do konca apríla (asi 60% objemu), zvyšok do konca 
novembra 1944.72

72 PREČAN, (ed.), ref. 49, s. 78, poznámka 3. Čo sa týka obrnenej techniky v roku 1942 armáda 
kúpila 5 tankov PzKpfw. Ill Ausf. N., ktoré na Slovensko dorazili v marci 1943. Väčší úspech mal 
pluk útočnej vozby s dodávkou tankov LT vz. 38. Vo februári 1943 dostal 7 kusov, do vypuknutia 
SNP ďalších 37 (z 58 schválených). Ako náhradu za opotrebované obrnené automobily doda
li Nemci v januári 1944 16 zastaraných ľahkých tankov PzKpfw. II Ausf. C. Pomerne úspešne 
dopadla modernizácia protitankovej výzbroje. V rokoch 1943 až 1944 dostal PÚV 12 kanónov 
50mm Panzerabwehrkanone (Pak) 38 a 24 kanónov 75 mm Pak40. Najvýznamnejšiu dodávku 
predstavovalo 18 ľahkých stíhačov tankov Marder III Ausf. H (z 26 objednaných). V predvečer 
SNP väčšina slovenských obrnených vozidiel bola beznádejne zastaraná alebo nepojazdná. 
KLUBERT,T.: Obrnené jednotky slovenskej armády 1939 - 1945. In: Slovensko a druhá svetová 
vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.-31. mája 
2000. (ed. CSÉFALVAY, F. - PÚČIK, M.). Bratislava 2000, s. 257. Väčší úspech mali požiadavky na 
modernizáciu vzdušných zbraní. V rokoch 1942 - 1943 kúpila armáda 20 kusov stíhacích lieta
diel Messerschmitt Bf 109 E. ŠUMICFIRAST, P. - KLABNÍK,V.: Slovenské letectvo 1939 - 1944. z v. 
2. Bratislava, 2000, s. 73-74. V roku 1943 prejavila záujem o kúpu 20 talianskych trojmotoro- 
vých bombardovacích lietadiel Savoia Marchetti SM 84, ktoré chcela využiť pre bombardovaciu 
letku a dopravnú službu. V auguste sa prebrali prvé tri lietadlá. V septembri však bol predaj 
zablokovaný, lebo materiál po kapitulácii Talianska zhabala nemecká armáda. Ďalšie 4 lietadlá 
SR dostala až v lete 1944. ŠUMICHRAST, P.: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis. In: Vojenská 
história, roč. 3,1999, č. 4, s. 119-126;Tenže: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis v dokumen
toch (1943 - 1944). In: Vojenská história, roč. 12, 2008, č. 4, s. 94-122; Tenže: Slovenské Savoie 
Marchetti SM-84 Bis v dokumentoch (1939 - 1945) 2. časť. In. Vojenská história, roč. 13, 2009, 
č. 1, s. 86-120. V roku 1944 armáda v rámci programu Eiche prevzala 15 moderných stíhacích 
lietadiel Messerschmitt Bf 109G-6, dodaných bolo tiež niekolko kusov Junkers Ju 87 (Stuka) 
z továrne vTrenčianskych Biskupiciach. Už od decembra 1942 bola letka 13 postupne přezbro
jovaná na lietadlá Messerschmitt Bf 109 vo verzii - F. Tieto lietadlá používala do začiatku mar-
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Neúspechy slovenských jednotiek na východnom fronte rozvírili tiež diskusiu 
o ďalšom postavení slovenskej armády, ktorej nespoľahlivosť sa v nemeckých hod
noteniach ešte viac zvýraznila. V dôsledku uvedených udalostí nemecký generál pri 
MNO genpor. Fritz. A. O. Schlieper žiadal dôsledné riešenie problémov v armáde, na 
ktoré upozorňoval už v predchádzajúcom období. Okrem iného navrhoval rozsiahle 
čistky v dôstojníckom zbore, očistenie armády ako celku od „nespoľahlivých" živlov, 
zvýšenie disciplíny, úrovne bojovej prípravy a politickej výchovy v zmysle boja proti 
bolsevizmu. Požadoval tiež reorganizáciu armády. Zo slovenskej strany však v pod
mienkach prehlbujúcej sa krízy režimu, šíriaceho sa alibizmu a defetizmu k väčším 
zmenám nedošlo. O zostrenie kurzu nemalo záujem ani Tisovo vládne krídlo v HSĽS, 
ktoré už definitívne prevzalo iniciatívu. Čatloš pristúpil len k penzionovaniu niekto
rých vyšších dôstojníkov, jeho MNO začalo niekolko vyšetrovaní v prípade osôb po
dozrivých zo styku s nepriateľom v dobe pobytu na východnom fronte a uskutoč
nilo tiež čiastočnú reorganizáciu armády. Veľkú pozornosť Čatloš venoval prípadu 
gen. II. tr. Štefana Jurecha, ktorý bol už krátko po návrate z frontu 25. novembra 1943 
zatknutý73, a to za podozrenie zo spomínanej prípravy prechodu RD k nepriateľovi 
v januári 1943. Podľa historika J. Šolca nemal Čatloš, napriek vzájomnej animozite, 
„záujem na dôslednom zakončení tohto prípadu v podobe súdneho stíhania".74

ca, medzitým bola přezbrojovaná modernejšími verziami-G. Tieto typy však neboli majetkom 
slovenskej armády. ŠUMICHRAST, - KLABNÍK, ref. 72, s. 74-75; Bližšie pozri ŠUMICHRAST, ref. 20, 
s. 77-95. Koncom roku 1943 boli slovenské vzdušné zbrane vyzbrojené aj 15 kusmi lietadiel 
Focke-Wulf Fw 189. Z Nemecka získala tiež malé množstvo rôznych typov lietadiel na pozoro
vacie, cvičné lety, kuriérnu a dopravnú službu atď. Po vypuknutí SNP najväčšia zložka letectva 
preletela na sovietsku stranu, časť zostala na povstaleckom území a ostatné lietadlá zhabala 
nemecká armáda. ŠUMICHRAST, - KLABNÍK, ref. 72. Čiastočne boli z nemeckej strany prezbro
jené aj iné druhy zbraní. MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. 
(1941 - 1944). Rýchla divízia. Banská Bystrica 2009, s. 85-96.

73 Nešlo o zatknutie v pravom slova zmysle, ale o izoláciu v bratislavskej nemocnici.
74 Čatloš pritom viedol aj vlastné neoficiálne vyšetrovanie tohto prípadu, pričom si vyhotovo

val úradné záznamy, ktoré zakladal do osobnej zložky Š. Jurech. Aj v dôsledku toho sa Jurech 
ocitol na zozname dôstojníkov preradených do výslužby v roku 1944, napriek veku 45 rokov. 
Na druhej strane napriek jeho formálnemu penzionovaniu 1.7.1944, bol Jurech ponechaný 
v službe MNO a menovaný na Čatlošov pokyn veliteľom Vojenského zemepisného a kartogra
fického ústavu. Podľa historika J. Šolca sa Jurech fakticky stal rukojemníkom Čatloša,„u ktoré
ho nie je možné vylúčiť ani to, že mohol uvažovať o prípadnom využití Š. Jurecha pre uskutoč
nenie svojich plánov na odpútanie sa od nemeckého spojenca, ktorými sa v tej dobe už vážne 
zaoberal, súdiac podľa toho, že správy o nich prenikali k prezidentovi Benešovi do Londýna." 
ŠOLC, ref. 1, s. 50.
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V tejto súvislosti sa na nemeckej strane uvažovalo aj o konzekvenciách v po
dobe odvolania genpor. Schliepera na jednej, respektíve ministra národnej obra
ny gen. F. Čatloša na druhej strane, k čomu však nedošlo. Slovenskú vládu, ako aj 
samotného Čatloša podporil vo svojom liste pre ministra zahraničných vecí J. von 
Ribbentropa z 21. decembra 1943 nemecký vyslanec Ľudin. Ten síce konštatoval, že 
v slovenskej brannej moci je treba vidieť „ohnisko rozkladu", na druhej strane bol 
presvedčený, že SR je treba ešte dať šancu „vojensky sa osvedčiť". Podporu vyslovil 
aj Čatlošovi, aj keď ho označil za priamo zodpovedného za zlyhanie slovenskej ar
mády. Na druhej strane z viacerých rozhovorov s Čatlošom, Tisom a Tukom Ľudin 
nadobudol pocit, že slovenskí politici prenášajú zodpovednosť za zlyhanie sloven
skej armády na gen. Schliepera, ktorý podľa nich nedokázal dostatočne hájiť jej zá
ujmy pred OKW. Ľudin si bol vedomý, že ďalšia úzka spolupráca medzi Čatlošom 
a Schlieperom je vylúčená, aj keď Čatloš rozpory navonok aj pred Ludinom zakrý
val. Nemecký vyslanec si preto veľmi dobre uvedomoval, že jeden z tejto dvojice 
musí padnúť. Kedže však za Čatloša nevidel adekvátnu náhradu, navrhoval (v snahe 
o upokojenie politickej situácie) odvolanie samotného Schliepera, napriek tomu, že 
ako alibisticky uviedol, voči nemu nemal žiadne výhrady. Ľudin považoval za dôle
žité angažovať sa v týchto vyslovene vojenských záležitostiach, pretože im prikladal 
aj velký politický význam:„Účasť a výkony slovenskej brannej moci v tejto vojne síce 
pre nás nemajú velký praktický význam, avšak majú podstatný význam propagan
distický a morálny."75 Čatloša však vo funkcii podporil aj prezidentTiso, ktorý Ludina 
otvorene požiadal o odvolanie nemeckého generála.76

Čatloš si už v tejto dobe plne uvedomoval situáciu v akej sa nachádza nemecká 
armáda na fronte. Preto je logické, že podporoval kroky smerujúce k minimalizácii 
slovenskej účasti na vojne. Vo verbálnej rovine tejto snahe podriadil aj svoj výklad 
predchádzajúcej vojenskej politiky SR, za ktorú niesol politickú zodpovednosť. Tu 
si plne osvojil teóriu menšieho zla. Vo svojom príspevku „Základy našej vojnovej 
politiky" z konca roku 1943 vyhlásil: „Slovenská republika povstala z podmien
ky, že jej zahraničná politika nebude sa líšiť od politiky Veľkonemeckej ríše. Kto si 
inak predstavuje postoj Slovákov najmä v tejto vojne, ten sa samočinne stavia pro
ti Slovenskej republike." Na inom mieste k tomu dodal: „Robíme politiku takú ako 
najlepšie vyhovuje daným možnostiam a sopečnatým výbuchom živlov od nás sil
nejších, ale nami hýbajúcich a nás existenčne podmieňujúcich. Bolo by vyloženým

75 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 18, príloha č. 1, list Ludina Ribbentropovi z 21.12.1943; BA-MA 
Freiburg, f. RW/5, As. 448b.

76 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 18, príloha č. 2, list Ludina veľvyslancovi Ritterovi z 27.1.1943. 
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nezmyslom postaviť sa proti nemeckému svetu, keď od neho závisíme. Bolo by ne
možným plávať proti prúdu, alebo zostať v dravom prúde stáť, keď tento prúd nás 
strhol a zavalil skôr, než protiprúd by ustálil hladinu na ktorej sme."77

Príprava novej organizácie armády sa realizovala v zmysle požiadaviek, ktoré 
predostrela Nemecká vojenská misia na Slovensku. Nová organizácia platila od 1. 
februára 1944. Jej cieľom bolo preniesť rozsiahle veliteľské právomoci z MNO na 
podriadené orgány. Na druhej strane agenda MNO sa mala odbremeniť„od detail
nejšieho zasahovania do podriadených inštancií". Nemecká vojenská misia takchce- 
la zabrániť prílišnému zasahovaniu ministra Čatloša a posilniť tak vlastný vplyv na 
velenie slovenskej armády. S velkým uspokojením (z tohto pohľadu) preto prijala 
menovanie proněmecky orientovaného gen. II. tr. Jozefa Turanca na čelo Veliteľstva 
pozemného vojska. Nemecká strana kritizovala tiež trieštenie „beztak slabého dôs
tojníckeho zboru" prideľovaním dôstojníkov„pre brannú výchovu a iné úlohy (pro
tilietadlová ochrana, evakuácia)." Podľa novej organizácie sa v rámci MNO ministro
vi (disponoval vlastným kabinetom) podriaďoval Štáb ministra a Vojenská správa. 
Od 15. marca k nim pribudol tiež Štáb Hlavného vojenského veliteľstva, ktoré bolo 
obnovené po niekolkých rokoch. Minister pritom zostal hlavným vojenským velite
ľom osobne zodpovedným prezidentovi SR. Náčelníkom Štábu HVV sa stal plk. gšt. 
Viliam Talský, náčelníkom Štábu ministra plk. gšt. Ján Krnáč. Ministrovi (mimo 
MNO) priamo podliehali Veliteľstvo brannej výchovy v Banskej Bystrici, Veliteľstvo 
Pracovného zboru v Pezinku, Hlavný vojenský súd, Hlavný vojenský prokurátor, 
Generálny inšpektor armády, Pracovného zboru a Brannej výchovy, Odborný po
radca pre mimoriadne veci MNO.78

V roku 1944 sa ešte vystupňovali slovenské požiadavky na spojenie jednotlivých 
súčastí 1. pešej divízie a jej preloženie z „východného priestoru" mimo slovansky 
hovoriaceho územia na zabezpečovacie ciele. Podporovala ich aj samotná Nemecká 
vojenská misia, OKW však 11. marca 1944 svoje rozhodnutie opäť odložilo. Schlieper 
sa v tejto súvislosti vo svojej správe z 31. marca zamyslel aj nad ochotou Slovákov 
ďalej aktívne participovať na vojne proti ZSSR. Slovensko podľa neho „zotrvá po 
boku Nemecka vo vojne", keďže si chce uchovať výhody vyplývajúce z ochrannej 
zmluvy a uchrániť krajinu pred boľševizmom: „...jasne však vidno, že pre účasť na

77 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 
6, sig. 772/40, Gen. Čatloš: Základy našej vojnovej politiky.

78 PREČAN, (ed.) ref. 49, dok. č. 23, s. 78, správa genpor. Schliepera pre náčelníka OKW z 31. 3. 
1944; VHA Bratislava, f. MN01939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, škatuľa 453, od 
s. 667, organizácia slovenskej armády - nariadenie ministra z 22.1.1944.

191



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

vojne sa majú priniesť len tie najmenšie vojenské obete." V radoch širokej verejnosti 
(vrátane dôstojníckeho zboru) však podľa neho rástla protivojnová nálada, aj na
priek tomu, že v prípade nemeckej porážky by padla aj slovenská samostatnosť. 
Schlieper sa jednoznačne postavil za spojenie 1. divízie, jej doplnenie a výcvik a 
nasadenie len ako zaisťovacej divízie. Technickú brigádu pre dopravné ťažkosti pri 
doplňovaní rezervami tiež navrhoval stiahnuť do tylovej oblasti.79

Slovenské stanovisko ako aj postoj samotného Schliepera v otázke bojového 
nasadenia 1. pešej divízie však OKW do úvahy nebralo. Podpísala sa pod to stále sa 
zhoršujúca situácia na fronte z pohľadu ustupujúcich nemeckých jednotiek. Z toho 
dôvodu už v apríli 1944 bola 1. pešia divízia, podriadená nemeckému XXX. armád
nemu zboru (resp. 6. armáde), poverená úlohou nasadiť delostrelecký oddiel a ženij
ný prápor v bojovom priestore Tiraspol proti nepriateľovi prekračujúcemu Dnester. 
Zvyšok divízie mal budovať opevnenia v najprednejšej línii. Pritom divízia v tom 
čase už stratila takmer všetky delá a všetky ťažké pěchotné zbrane. Gen. Čatloš sa
mozrejme opäť okamžite protestoval a poukazoval na možnosť podobného scená
ra, aký sa odohral koncom októbra 1943 pri Melitopoli. Operačné oddelenie OKW 
však Čatlošovu žiadosť 15. apríla zamietlo s konštatovaním, že „vývin situácie na vý
chodnom fronte vyžaduje si teraz nasadenie aj posledného bojovníka. Prispieť teraz 
do boja proti boľševizmu je teraz povinnosťou aj Slovenska."80

Úmerne s približujúcim sa frontom si Čatloš stále viac uvedomoval nevyhnut
nosť zabezpečenia samotného územia SR vlastnými jednotkami. Pritom po vylo
dení Spojencov v Taliansku v roku 1943 sa zvýšila tiež potreba zabezpečiť obranu 
krajiny pred spojeneckými náletmi. Nepríjemnú skutočnosť možného ohrozenia SR 
zo vzduchu musel Čatloš konštatovať už na pôde Štátnej rady koncom novembra 
1942. Na otázku, či SR disponuje dostatočnými prostriedkami protileteckej ochra
ny, však dal veľmi vyhýbavú, prakticky zápornú odpoveď.81 V auguste 1943 preto 
Čatloš nariadil zriadiť štvorčlenný hotovostný roj stíhacích lietadiel Messerschmitt 
Bf 109 E na obranu hlavného mesta Bratislavy, reorganizované bolo tiež protilie
tadlové delostrelectvo. Hotovostný roj od 31. januára 1944 nahradila letka 13 ako 
pohotovostná letka vzdušných zbraní.Tá bola začlenená do systému protivzdušnej

79 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 23, s. 76, správa genpor. Schliepera pre náčelníka OKW z 31. 3. 
1944.

80 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 25,26, s. 88-90.
81 KAMENEC, I.: Problematika slovenskej armády na pôde Štátnej rady v rokoch 1941 - 1943. In: 

Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
v Bratislave 29. - 31. mája 2000 (ed. F. Cséfalvay a M. Púčik). Bratislava 2000, s. 223-224.
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obrany Nemeckej ríše a podriadená veliteľovi stíhacích leteckých jednotiek dislo
kovaných vo Východnej marke. Krátko na to letka dostala 14 moderných stíhačiek 
Bf 109G-6 (dohodnutý 15 stroj sa na Slovensko pre poruchu dostal neskôr) odkú
pených z Nemecka. Jej príslušníci sa údajne na ústny rozkaz gen. Čatloša vyhýbali 
leteckým súbojom. Toto tvrdenie sa síce nedá potvrdiť, na druhej strane je logické, 
že Čatloš, pokiaľ by to nebolo nevyhnutné, nechcel prísť o ťažko nadobudnuté ne
mecké stroje. Pri prvom bombardovaní Bratislavy 16. júna 15. americkou leteckou 
armádou, ktoré prinieslo aj veľa civilných škôd, letka zasiahnuť nestihla. Bratislavu 
bránilo len protilietadlové delostrelectvo. Terčom bombardovania bola najmä rafi
néria Apollo a zimný prístav. Zasiahnuté však boli aj vojenské objekty, ale aj verej
né budovy a obytné domy v rôznych častiach mesta. Okrem materiálnych škôd si 
bombardovanie vyžiadalo aj veľa obetí na ľudských životoch - 181 mŕtvych, 111 
ťažko a 584 ľahko ranených. Pre samotného Čatloša bolo bombardovanie Bratislavy 
jasným dôkazom, že organizovaniu brannej výchovy, Civilnej protileteckej ochrany 
a protilietadlového delostrelectva sa má venovať väčšia pozornosť. Na druhej stra
ne pri ďalšom ohrození slovenského vzdušného priestoru 26. júna slovenskí stíhači 
neodolali obrovskej prevahe spojeneckých stíhačiek. Z ôsmich stíhačov boli traja 
mŕtvi, jeden ťažko zranený. Tri lietadlá boli nenávratne stratené a štyri vážne poško
dené (do letuschopného stavu sa podarilo dostať len jeden). Letka 13 po tomto boji 
prestala fakticky existovať.82

Tieto udalosti pravdepodobne Čatloša ešte viac utvrdili v tom, že zotrvanie 
v spojenectve s Nemeckom nepredstavuje pre SR žiadnu perspektívu. Súčasťou 
zámerov o posilnenie bezpečnosti SR na začiatku roku 1944 však bolo najmä roz
hodnutie o opevnení časti Karpát na severovýchodných hraniciach Slovenska v sú
vislosti s postupom Červenej armády na východnom fronte. Bolo prijaté 7. januá
ra 1944 na zasadnutí Najvyššej rady obrany štátu ako reakcia na fakt, že susedné 
Maďarsko už začalo opevňovat' svoju severovýchodnú hranicu v podobe obrany 
známej ako Arpádova línia. Nemecká strana bola o tomto rozhodnutí informovaná 
nasledujúci deň.83

Potreba opevnenia hranice Slovenska sa spojila tiež s potrebou zmilitarizovať 
východné Slovensko, proti narastajúcemu partizánskemu nebezpečenstvu najmä 
na pohraničí. Zámer vybudovať obranu severovýchodných hraníc Slovenska OKW 
prijalo bez akýchkoľvek námietok 12. februára.84

82 SUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 72, s. 123-134.
83 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 13, s. 50-51, správa Ľudina o rozhovore s Tukom z 8.1.1944.
84 Tamže, s. 56, poznámka 5.

193



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

Súčasťou obrany na východnom Slovensku bolo aj sformovanie poľnej armády 
v tomto priestore na jar 1944 - tzv. Východoslovenskej armády. 18. mája vznik
lo Armádne veliteľstvo (veliteľ - gen. II. triedy Augustín Malár, náčelník štábu
- pplk. gšt. Ladislav Lavotha) so sídlom v Prešove, ako vyššie veliteľstvo s úplnou 
veliteľskou, správnou, oblastnou pôsobnosťou pre Šarišsko-zemplínsku župu. 
Armádnemu veliteľstvu boli podriadené: I. armádne jednotky, II. 1. pešia divízia 
(stanoviště veliteľstva - Giraltovce, veliteľ - plk. Mikuláš Markus, náčelník štábu
- mjr. gšt. Elemír Polk) a 2. pešia divízia (stanoviště veliteľstva - Vyšná Radvaň, veli
teľ- plk. Viliam Kanák, od 15. augusta plk. gšt. Š.Tatarko, náčelník štábu - mjr. gšt. 
Ján Cisárik), \\\. jednotky vzdušných zbraní (prišli až neskôr)85, IV. Veliteľstvo opevňo- 
vacíchprác, ktoré vzniklo už v januári.86 Mierové veliteľstvá, jednotky, úrady a ústa
vy, ktoré sa nachádzali v tejto oblasti mali byť osobitným rozkazom preložené na 
západ a naďalej mali podliehať svojim veliteľstvám. Útvary a jednotky dislokova
né na východe Slovenska sa označovali ako poľná armáda, pre ktorú sa vžil názov 
Východoslovenská armáda.

V nasledujúcich mesiacoch dochádzalo k redislokácii niektorých jednotiek 
v priestore obrany, niektoré boli presunuté naspäť do zázemia. Dôležitý bol tiež roz
kaz ministra Čatloša z 28. júna, ktorým nariadil pripraviť k nasadeniu na východe 
Slovenska (ako armádny útvar) poľný útvar pluku útočnej vozby(PÚV). Väčšina jeho 
jednotiek sa na východ Slovenska dostala začiatkom augusta 1944. Poľný útvar PÚV 
dostal názov kombinovaný tankový pluk. Čo sa týka početných stavov v polovici 
augusta bol skutočný počet Východoslovenskej armády 30 182 osôb (z toho 327 
aktívnych a 644 záložných dôstojníkov, 175 rotmajstrov, 406 poddôstojníkov z po
volania a 28 630 príslušníkov mužstva), v tom čase sa však k armáde mali presunúť 
ďalšie posily.87

85 Otázka vzdušných zbraní sa doriešila až na prelome júla a augusta, keď na východ Slovenska 
prišla skupina vzdušných zbraní disponujúca takmer všetkými bojaschopnými lietadlami (veli
teľ- mjr. let. Július Trnka).

86 Okrem uvedených veliteľstiev a podriadených úradov a jednotiek sa už v máji 1944 v Zamu- 
tove (neskôr v Čememom) vytvorilo Poľné veliteľstvo Pracovného zboru NO (veliteľ - mjr. A. 
Ruman).

87 K Východoslovenskej armáde bližšie pozri PAŽUR, Š.: Budovanie obrany na severovýchodnom 
Slovensku (máj - august 1944). In: Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky 
(1944 - 2004). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 30. 
septembra - 1. októbra 2004. Bratislava 2005, s. 122-146; NESVADBA, F.: Charakter a poslání 
armády tzv. Slovenského státu v letech 1944- 1945. In: Historie a vojenství, roč. 12,1963, č. 1, 
s. 23-60; CSÉFALVAY, (a kol.), ref. 3, s. 146-150.
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Jednotky a útvary zápoľnej armády v podstate tvorili náhradné jednotky a útva
ry, ústavy, školy, sklady atď. Pokyny pre organizovanie zápoľnej armády VPV vydalo 
už 21. apríla 1944. Mala sa organizovať zo zbytkov mužstva, ktoré zostalo po posta
vení jednotiek pre pole. Podlá údajov z 30. mája mala zápoľná armáda vyše 40 tisíc 
osôb (z toho 1281 aktívnych, 766 záložných dôstojníkov). Celá armáda na území 
Slovenska mala 64 687 osôb. Keď k tomu pripočítame aj jednotky v zahraničí, tak 
k 30. máju 1944 pod Čatlošovým velením slúžilo spolu 74 652 osôb (z toho okrem 
iného 3 103 dôstojníkov, 1 043 aktívnych rotmajstrov, 1 566 poddôstojníkov z povo
lania, 90 vojenských akademikov, 185 vysokoškolákov). V auguste po nástupe do
plnkov počet príslušníkov slovenskej armády mohol dosiahnuť 88 775 až 100 000 
osôb (vrátane jednotiek v zahraničí).88

Čatloš po vojne v súvislosti so svojou obhajobou tvrdil, že opatrenia súvisiace s vý
stavbou Východoslovenskej armády realizoval v súvislosti s prípravou svojho neskor
šieho převratového plánu. Oficiálne potreby zabezpečenia SR pred frontom mali byť 
podľa neho len kamuflážou. Samozrejme toto tvrdenie sa zatiaľ nedá úplne potvrdiť. 
Každopádne máme k dispozícii viacero dokumentov od predstaviteľov domáceho 
odboja a MNO v Londýne, v ktorých sa už začiatkom roku 1944 konštatuje, že Čatloš 
pripravuje plán na vystúpenie slovenskej armády v prípade nemeckej okupácie.89

V súvislosti s opatreniami na východnom Slovensku sa ešte vystupňovali 
jeho spory s nemeckým generálom pri MNO Schlieperom. Ohľadom situácie vo 
Východoslovenskej armáde nemecký generál veľmi ostro kritizoval stav a úroveň 
výcviku a disciplíny, a to vo svojom elaboráte určenom pre prezidenta J. Tisu 20. 
júna 1944. V dôstojníckom zbore sa podľa neho šírili„štátu škodlivé názory...pacifis- 
tické náhľady, protinemecké, panslavistické sympatie pre boľševikov". Tu treba do
dať, že Schlieper pritom nevedel nič o sformovaní ilegálneho Vojenského ústredia 
a teda ani o konkrétnych vojenských prípravách povstania v armáde. Gen. Čatloša 
pritom obvinil, že odmieta nemeckého poradcu, že uprednostňuje„zastaralé české 
služobné predpisy". Príčiny neutešeného stavu v poľnej armáde videl tiež v zlej per
sonálnej politike, nedostatočnom zohľadňovaní pozitívneho vzťahu k štátu a vojne 
pri povyšovaní, uprednostňovaní bývalých legionárov, diskriminácii nemeckých

88 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 24, inv. č. 89; CSÉFALVAY, 
(a kol.), ref. 3, s. 150-151.

89 JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990, s. 23. MNO v Londýne v tejto súvislosti 
v máji 1944 vyjadrilo obavu z Čatlošovho plánu, keďGolianovi v súvislosti s inštrukciami o pre
chode k Červenej armáde nariadilo:„...keby velil Čatloš, postarajte sa, aby prechod nebol pre
vedený pod jeho velením, ale pod vašou organizáciou." ABS Praha, S-40-За, dotazy na Leya 
z 22.5.1944; pozri tiež správu od „Víta" 14.5.1944.
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dôstojníkov, nedostatočnej tvrdosti vo vojenskom súdnictve atď. Pri celkovom 
hodnotení zdôraznil: „Slovenská branná moc nie je odolná proti krízam, nevydrží 
pri vážnom zaťažení, ani v bojovej skúške proti boľševizmu... Ak sa teraz nezakročí, 
hrozí nebezpečenstvo." Vylúčil tiež schopnosť Východoslovenskej armády ochraňo
vať severovýchodné hranice Slovenska.90 Gen. Čatloš odmietol Schlieperove argu
menty, napriek tomu značná časť vychádzala z nespochybniteľných skutočností.91 
Čatloš sa už v tomto čase zamýšľal nad svojimi převratovými plánmi (ktoré formu
loval vo svojom tajnom memorande zaslanom v auguste 1944 do Moskvy), a preto 
akceptoval protinemecký vývoj v armáde.

Rozpory medzi Schlieperom a Čatlošom boli jednou z hlavných tém pri rokova
ní vedúceho Oddelenia Ausland na Úrade Ausland/Abwehr pri OKW viceadmirála 
Burknera s vedúcimi predstaviteľmi štátu počas jeho návštevy Bratislavy v dňoch 
od 28. 2. - 1. 3. 1944.TÍSO pritom nastolil otázku výmeny Schliepera, čo zdôvodnil 
tým, že „čisto vecná a odborná spolupráca neprebiehala tak hladko a nebola natoľ
ko plodná, ako to vyžaduje spoločný záujem. Vzhľadom na svoju zodpovednosť ako 
vodca štátu preto cítil záväzok nastoliť túto záležitosť." Odmietol pritom možnosť 
odvolania gen. Čatloša, kedže za neho nemal adekvátnu náhradu. Nemecký vice- 
admirál v tejto súvislosti neurčito sľúbil pomoc pri riešení tohto problému, upozor
nil všakTisu na nevyhnutnosť riešenia problémov v slovenskej armáde:„Slovenská 
branná moc si musí zachovať svoju dobrú povesť z čias pred východným ťažením 
proti Rusku, ktorej sa tešila v nemeckej brannej moci, a preto je nevyhnutné, aby 
sa na uskutočnenie tohto cieľa zapojili všetky sily." Počas neskoršieho stretnutia, 
ktorého sa zúčastnil aj Tuka a Čatloš, slovenská strana opäť predložila požiadav
ku, aby bola z frontu stiahnutá celá 1. pešia divízia:„Toto želanie neznamená, že by 
Slovensko zamýšľalo vystúpiť z vojny; práve naopak, divízia by sa po dôkladnom 
odpočinku/doplnení mala opäť podieľať na spoločnom boji takým spôsobom, 
ktorý by bol prísľubom lepších výsledkov." Burkner počas rozhovorov nadobudol 
dojem, že gen. Schlieper je v slovenských kruhoch vnímaný ako málo priebojný, ne
schopný dostatočne presadzovať slovenské záujmy ohľadne žiadosti o stiahnutie 
slovenských jednotiek ako aj prezbrojenia armády. Neodpustil si pritom nasledujú
cu poznámku:„Azda by„nemecký generál" mohol v danom čase dosiahnuť viac, ak 
by v prístupe k Slovákom uplatnil povedzme menej suchý a mentorský, za to však

90 CHYTKA, S. V.: Hodnocení slovenské armády generálem Schlieperem v roce 1944 a stanovisko 
ministra národní obrany generále Čatloše. In: Vojenská história, roč. 8, č. 3,2004, s. 93-101, sprá
va Schliepera pre J. Tisu o stave slovenskej armády z 20.6.1944.

91 Tamže, s. 102-105, Čatlošova reakcia na Schlieperov referát.
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viac diplomatickejší a humornejší spôsob pri rovnakej alebo dokonca zvýšenej roz
hodnosti vo verbálnom prejave?"92

Definitívne rozhodnutie o realizácii obrany na severovýchodnom Slovensku 
bolo prijaté v máji. Velenie skupiny armád Severná Ukrajina totiž nechcelo na ma
ďarskú Arpádovu líniu napojiť slovenské severovýchodné pohraničie, ale požadova
lo, aby slovenské jednotky budovali opevnenie o niečo severnejšie, teda na území 
Generálneho gubernátu.93Táto otázka sa mala doriešiť 12. mája 1944 v Klessheime 
pri Salzburgu, na stretnutí najvyšších predstaviteľov nacistického Nemecka a SR. 
Na rokovaniach medzi náčelníkom OKW poľným maršalom Wilhelmom Keitelom 
a gen. Čatlošom bolo potvrdené, že jednotky a útvary Východoslovenskej armády 
budú vycvičené na východnom Slovensku, kde budú budovať pohraničné opev
nenia. Keitel však zároveň okrem iného zdôraznil, že opevnenia je treba budovať 
nielen na horských hrebeňoch, ale vytvárať aj predpolia. Pritom upřesnil predchá
dzajúce nároky Veliteľstva skupiny armád Severná Ukrajina. Slovenská strana mala 
postaviť dve samostatné brigády s 12 stavebnými prápormi, ktoré by vybudovali 
spojenie od Arpádovej línie k nemeckému postaveniu Visia - San. Podľa nemeckých 
dokumentov Čatloš toto želanie odsúhlasil, upozornil však na nedostatok obuvi, ale 
aj veliteľov. Žiadal pritom Keitela, aby výstroj a vojenská technika pre tieto jednotky 
bola dodaná aj mimo program Eiche.Tieto otázky sa na rokovaní nedoriešili.94

Nemecké požiadavky slovenská strana začala realizovať už v máji. Už koncom 
mesiaca boli k rieke San presunuté 4 pešie prápory pod vedením plk. pech. Viliama 
Kanáka („skupina Kanák"). Na svojich pozíciách skupina zotrvala až do augusta 
1944, nakoľko splnila svoje úlohy. Jej stiahnutie sa zdôvodnilo tiež obavou z nebez
pečenstva zaskočenia zo strany protivníka a absenciou potrebného výzbroja proti 
nepriateľským tankovým jednotkám.95

Na základe nemeckej žiadosti bol v priebehu júna sformovaný tiež Technický 
zbor (dve brigády) (veliteľ - plk. gšt. V. Talský).96 Aj napriek snahe nemeckej strany,

52 BA-MA Freiburg, f. RW 5, As. 448a., správa o priebehu služobnej návštevy viceadmirála Burknera 
na Slovensku zo 7.3.1944.

93 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 28, s. 92-93, správa gen. Schliepera z 8.5.1944.
94 BA-MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448a, správa nemeckého generála pri MNO genpor. Schliepera 

z 15. 5. 1944 s priloženou zápisnicou z rokovania medzi Keitelom a Čatlošom z 12. 5. 1944; 
PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 29, s. 94-96.

95 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, škatuľa 25, č. 71180, creedogram 
armádnemu veliteľovi v Prešove gen. Malárovi z 26.8.1944.

96 Čo sa týka Technického zboru, podľa rozkazu z 28.7. bola 1. technická brigáda daná k dispozí
cii Armádnemu veliteľstvu na doplnenie početných stavov. Mužstvo 2. brigády bolo dočasne
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tieto brigády neboli dané k dispozícii nemeckému veleniu, ktoré ich chcelo využiť 
na budovanie obrany na rieke San.Tu došlo ku otvorenej roztržke medzi Čatlošom 
a Schlieperom. Minister pritom tvrdil, že pri rokovaní s Keitelom o 12 práporoch vô
bec nerokoval (len o spomínaných štyroch) a táto požiadavka bola predostretá ne
skôr. Zápisnica z rokovania však svedčí o opaku, nemecká strana však nevylučovala, 
že slovenský minister dobre nepochopil ich žiadosť.97 Samotný Čatloš zareagoval 
na vzniknutú situáciu tým, že podal demisiu, prezidentTiso ju však neprijal. Čatloša 
podporil aj vyslanec Ludin usilujúci o stabilitu slovenskej vlády. Prekvapujúco 
Čatloša podporil aj veliteľ Nemeckej leteckej misie gen. Keiper, ktorého dovtedajšie 
vzťahy s ním boli veľmi korektné.98 V snahe utlmiť tento spor, ktorým sa vystupňo
valo trvajúce napätie medzi Čatlošom a Schlieperom (a tým aj rastúca nespokoj
nosť so stavom slovenskej armády zo strany nemeckých vojenských orgánov), došlo 
nakoniec k odvolaniu nemeckého generála. Možno konštatovať, že nemecká strana 
chcela na Slovensku udržať politickú stabilitu, nemala záujem o konfrontáciu pre 
situáciu v slovenskej armáde, ktorej potenciál aj tak mal len symbolický význam.

Na druhej strane napriek Čatlošovmu principiálnemu„nie" v otázke 12 práporov, 
nariadil minister už 17. mája 1944 vypracovať analýzu možností spojenia jednotiek 
vyslaných na San s územím republiky v súvislosti so schopnosťou ich zásobovania. 
Náčelník štábu Veliteľstva opevňovacích prác pplk. Ladislav Lavotha v tejto súvislos
ti konštatoval, že v celkovej koncepcii nemeckej obrany na línii Visia - San - Karpaty 
„majú naše dve divízie - zatiaľskupina štyroch práporov - tvoriť spojovaciu skupinu 
medzi nemeckou a maďarskou armádou, všeobecne na rieke San...V celom úseku 
počíta nemecké velenie so zasadením dvoch slovenských divízií, ktoré majú byť zá
sobované a živené zo Slovenska." Samotné spojenie však bolo podľa predloženej 
analýzy komplikované a viedlo cez úsek, za ktorý zodpovedala maďarská strana.99

prepúšťané na poľnohospodársku dovolenku alebo tvorilo asistenčné oddiely pre poľnohos
podárske práce. Veliteľstvo Technického zboru bolo 1.8. dočasne zrušené, jeho úlohy prevzalo 
vel. 2. brigády (veliteľ- plk. jázd. Štefan Horský, SV - Liptovský Sv. Mikuláš), ktoré bolo dňom 7. 
8. podriadené priamo MNO - HVV. Časť jednotiek 2. brigády sa mala rozkazom z 2.8. presunúť 
na východ Slovenska k Armádnemu veliteľstvu. Plk. gšt. V.Talský sa stal zástupcom A. Malára na 
Armádnom veliteľstve v Prešove. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, 
škatuľa 26; Bližšie pozri CSÉFALVAY, a kol., ref. 3, s. 149.

97 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, Keitelov list gen. Čatlošovi z 24.5.1944; Pozri tiež PREČAN, 
(ed.), ref. 49, dok. č. 31, s. 97-98, BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, správa genpor. Schliepera 
z 15.5.1944 s priloženou zápisnicou z rokovania medzi Keitelom a Čatlošom z 12.5.1944.

98 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 32, s. 98-99, správy Ludina pre AA zo 7. a 8.6.1944.
99 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, škatuľa 

7, správa pplk. Lavothu na HVV zo 17.5.1944.
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Možno aj táto skutočnosť sa podpísala pod Čatlošove negatívne stanovisko. Tu tre
ba mať na pamäti, že realizácia nemeckých požiadaviek by zásadne komplikovala 
Čatlošove převratové plány, ktoré v auguste 1944 poslal do Moskvy. Každopádne 
otázkou zasadenia dvoch slovenských divízií na poľskom území sa velenie sloven
skej armády seriózne zaoberalo.

Trvalo niekolko ďalších týždňov, kým sa našiel vhodný nástupca na Schlieperovo 
miesto.100 1. augusta sa novým nemeckým generálom pri slovenskom MNO stal 
gen. tankových vojsk Alfred von Hubicki, zároveň bol aj novým šéfom Nemeckej 
vojenskej misie na Slovensku.101 Rozklad armády, ktorý vyvrcholil 29. augusta 1944 
vypuknutím SNP, však už ani on odvrátiť nedokázal. Hubického pôsobenie v tejto 
funkcii však už nemalo dlhšie trvanie. V dôsledku vytvorenia novej okupačnej sprá
vy bola jeho funkcia nemeckého generála už 26. septembra 1944 zrušená. Tým sa 
skončila aj činnosť nemeckých misií na Slovensku.

V období, ktoré predchádzalo vypuknutiu SNP sa východný front nezadržateľne 
blížil k hraniciam Slovenska. 3. augusta boli jednotky Východoslovenskej armády 
podriadené Veliteľstvu skupiny armád Severná Ukrajina.102 OKW túto žiadosť, tl
močenú nemeckým generálom pri MNO už 27. júla zdôvodňovalo situáciou, ktorá 
nastala v predhorí Karpát a priestore Sanu. Tá si podľa neho vyžadovala jednotné 
velenie nad všetkými vojenskými silami nemeckých spojencov v tomto priestore, 
„aby sa zabránilo nepriateľskému prielomu do Maďarska a na Slovensko."10310. au
gusta bolo upresnené podriadenie armádnej skupine Raus (od polovice augusta 
premenovaná na Heinrici) resp. 1. tankovej armáde.104 Úlohou východoslovenskej 
armády podľa rozkazu veliteľa skupiny armád Severná Ukrajina genplk. J. Harpeho 
z 3. augusta bolo: „Zabezpečiť Slovensko na hraničných postaveniach ako záštitu
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100Už v júni bol ako Schlieperov nástupca vybraný gen. del Erwin Engelbrecht, ktorý už na 
Slovensku pôsobil v roku 1939. Presadzoval ho pritom samotný poľný maršal Keitel. Jeho kan
didatúra však narazila na odpor na slovenskej strane, kedže bol príliš energický. Samotný Čatloš 
naopak presadzoval gen. Keipera, ktorého však Keitel nepovažoval za dostatočne zdatného 
odborníka. Podľa správy veľvyslanca v Zahraničnom úrade K. Rittera zo 17. 6. bol Engelbrecht 
už aj vymenovaný. PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 37, s. 105-106; dok. č. 38, s. 106-107, správa 
Ľudina pre AA z 18.6.1944.

'°1 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 37, s. 105-106; dok. č. 50, s. 128, správa oddelenia Zahraničie veli
teľského štábu brannej moci Zahraničnému úradu v Berlíne z 2.8.1944.

’“PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 51, s. 129-131, rozkaz o podriadení slovenskej armády skupine 
armád Severná Ukrajina z 3.8.1944.

’“Tamže, dok. č. 46, s. 122.
104Tamže, dok. č. 54, s. 133-134, rozkaz Hlavného vel. skupiny armád Severná Ukrajina slovenské

mu armádnemu veliteľstvu a armádnej skupine Raus z 10.8.1944.
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za nemeckým frontom v Generálnom gouvernemente proti Sovietskemu zvä
zu. Ťažisko obrany treba položiť na pravé krídlo, kde veľkými silami treba uzavrieť 
predovšetkým Lupkovský a potom aj Dukliansky priesmyk..." Žiadal tiež rozšírenie 
a zintenzívnenie opevňovacích prác a udržiavanie vojenských jednotiek v popla
chovej pohotovosti. Okrem toho kategoricky bola predložená požiadavka účasti 
civilného obyvateľstva na budovaní opevňovacích zariadení. V skutočnosti o spo
ľahlivosti slovenských jednotiek nemecká strana nemala vysokú mienku. Z hlásenia 
nemeckého vyslanca na Slovensku Ľudina vyplýva, že nemecký generál pri MNO 
neodporúčal použiť slovenskú armádu na boj, „ale len pre výstavbu postavení a na 
zabezpečovacie úlohy v tylovom priestore."

Čatloš v tomto čase naďalej vystupoval ako formálny spojenec nacistického 
Nemecka. Ešte 29. júna 1944 pri príležitosti odhalenia pomníka padlým sloven
ským vojakom v Liptovskom Hrádku vyhlásil:„...Dnes už vieme, že straty Slovákov 
sa zväčšujú tými, ktorí bojujú proti slovenskej samostatnosti a obetujú ju pre myš
lienku boľševickú a československú. Materiálna prevaha protivníkov postavila túto 
myšlienku do konkrétnej reality a do povážlivého stavu. To nás však nemôže po
mýliť a musíme ísť započatou cestou. Pri tomto pomníku našich padlých s boles
ťou v srdci môžeme len spomínať a uvedomovať si mená tých zbytočných strát, 
ktoré nepriateľská moc, propaganda a lesť dostala do svojich pazúrov, a ktoré na 
bojových poliach, krvácajúc v cudzích službách, stenčujú a ľahkovážne i hriešne 
decimujú slovenský národ". Čatloš tak verejne odsúdil aj bývalých príslušníkov 
slovenskej armády, ktorí po zajatí, alebo dezercii vstúpili do čs. vojska a bojovali 
proti Nemcom. Je otázne čo týmito slovami Čatloš sledoval, kedže v tomto čase 
sa už s plnou vážnosťou zamýšľal nad vlastným převratovým plánom, založenom 
práve na vojenskej spolupráci so ZSSR. Mohlo ísť o pragmatické kalkulovanie, sna
hu nevzbudiť podozrenie, na druhej strane Čatloš naďalej zotrvával na platforme 
slovenskej samostatnosti, jeho slová preto bolo možné pochopiť ako útok proti čs. 
vláde v Londýne. Na druhej strane v jeho prejave je možno vysledovat' kalkulova
nie a snahu minimalizovať straty na fronte:„Problém je ten, aby sme prirodzeným 
spôsobom zachránili pre náš národ čo najviac životov. Umenie je rozoznať, kde je 
hranica tohto šetrenia, lebo nemôžeme ísť vo svojom špekulatívnom výpočte pod 
čestné záväzky i povinnosti a národnej dôstojnosti. Vydať z národa len tie obete, 
ktoré sú nevyhnutelné, ale nebáť sa ich, keď len nimi sa národ môže udržať."105 
Napriek tomu, že podobné argumenty mohla dobová propaganda interpretovať

105 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, Fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, zložka 
11/10, škatuľa 7,„Neustúpime".
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ako sabotovanie nemeckého vojnového úsilia, prešli sitom cenzúry a prečítať si ich 
mohol dokonca čitateľ denníka Gardista.106

V skutočnosti však, uvedomujúc si reálnu situáciu na frontoch druhej svetovej 
vojny, Čatloš hľadal východisko zo zložitej situácie, teda ako Slovensko vymaniť 
z pod nemeckého chomúta. V jeho správaní však bol samozrejme aj kus alibizmu. 
Správne odhadol, že v slovenskej armáde sa prejavujú nálady proti spojenectvu 
s Nemeckom. Práve v čase rokovania o podriadení Východoslovenskej armády pod 
nemecké velenie sa rozhodol vystúpiť s vlastným převratovým plánom. Čatloš sa 
pritom rozhodol vypracovať vlastné memorandum, ktoré cez predstaviteľov odbo
ja (o existencii Vojenského ústredia a ilegálnej SNR však dovtedy nevedel) začiat
kom augusta 1944 poslal sovietskemu veleniu do Moskvy. Čatlošove plány umožniť 
prechod Červenej armády cez územie SR a zaviesť akúsi vojenskú diktatúru však 
už v podmienkach celkovej medzinárodnej situácie (Spojenci akceptovali čs. vládu 
v Londýne) nemali šancu na úspech.107

V tomto kontexte treba vnímať aj Čatlošovu neutíchajúcu snahu o návrat slo
venských jednotiek z Rumunska a Talianska. V oficiálnej žiadosti slovenského 
Ministerstva zahraničných vecí (MZV) z 18. augusta adresovanej nemeckému vy
slanectvu sa v tejto súvislosti argumentovalo potrebou využitia týchto vojakov na 
Slovensku pri ochrane územia proti partizánom, ako aj vystuženia obrany proti pri
bližujúcej sa Červenej armáde.108 Ďalšiu nótu, v ktorej sa bližšie analyzovali dôvody 
tejto žiadosti, MZV nemeckej strane odovzdalo 25. augusta.109 Nemecká strana vo 
svojej odpovedi z 26. augusta odmietla odsun 2. technickej divízie z Talianska (do 
1. júla Technická brigáda), avšak súhlasila sodsunom 1. technickej divízie z Rumun
ska. Bojovým schopnostiam slovenských jednotiek pri obrane vlastného územia 
však nemecká strana napriek tomu nedôverovala, kedže obrana vo východných 
Beskydách (Dukliansky a Lupkovský priesmyk) mala byť zverená nemeckej armá
de.110 Po vypuknutí SNP však bol odsun 1. technickej divízie zastavený a samotná 
divízia bola odzbrojená.* * 111

V súvislosti s podriadením Východoslovenskej armády nemeckému veleniu 
bola väčšia časť východoslovenskej oblasti (Šarišsko-zemplínska župa a okresy

106VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4.
107Bližšie pozri JABLONICKÝ, ref. 89, s. 22-36.
108 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 63, s. 146-147.
’““Tamže, dok. č. 70, s. 160-162.
"“Tamže, dok. č. 73, s. 165, OKW/ Amt Ausland na AA z 26.6.1944.
111KOLLÄR, R: K osudu príslušníkov 1. technickej divízie slovenskej armády v rokoch 1944 - 1947. 

In: Vojenská história, roč. 1,1997, č. 2, s. 83.
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Stará Ľubovňa, Spišská Stará Ves a Kežmarok) 4. augusta vyhlásená za operačné 
pásmo. Toto opatrenie bolo na nemeckú žiadosť neskôr ešte rozšírené aj na ďalšie 
okresy (Gelnica, Levoča, Spišská Nová Ves, Poprad), zároveň tu mala byť vytvorená 
taká správa, ktorá by zodpovedala požiadavkám situácie. Na základe rozkazu OKW 
zo 14. augusta bolo toto územie vyňaté z pôsobnosti nemeckého generála pri MNO 
a prešlo pod velenie Generálneho štábu OKH. Rozčlenenie nemeckého územného 
velenia sa malo upravovať po dohode s veliteľom slovenského armádneho veliteľ
stva (gen. Malár), na ktorého slovenská vláda preniesla správnu právomoc pre voj
nové územie, okrem zásobovacích, hospodárskych a a finančných otázok celoštát
neho záujmu."2 Slovenská vláda bola tiež požiadaná, aby povolila všetky nemecké 
vojenské transporty cez územie SR (vrátane ich vykladania na jej území). Slovenská 
vláda s tým súhlasila s menšími obmedzeniami. Okrem toho aj územie, ktoré nebo
lo vyhlásené za operačné pásmo malo byť obsadené zásobovacími zariadeniami 
nemeckej armády. Splnenie tohto posledného bodu slovenská vláda podmienila 
obojstranným rokovaním."3

Dňa 11. augusta 1944 velitel'Východoslovenskej armády gen. A. Malár v zmysle 
nemeckých požiadaviek formálne vydal nariadenie o mimoriadnych opatreniach 
ohľadne záverečnej hodiny na území Šarišsko-zemplínskej župy a v okresoch Stará 
Ľubovňa a Spišská Stará Ves, vzhľadom na „značne narušené bezpečnostné po
mery". Malár však v zásade nesúhlasil so svojvoľnými partizánskymi akciami (po
dobne ako predstavitelia ilegálneho Vojenského ústredia pripravujúci povstanie) 
v operačnom pásme, kde chcel mať pokoj (spoliehal sa na realizáciu Čatlošovho 
převratového plánu), preto sa snažil zabrániť rozsiahlejším bojovým stretnutiam 
medzi partizánmi a slovenskými vojakmi. V súvislosti s aktivizáciou partizánov 
zaviedol režim od 12. augusta stanné právo, ktoré však v dôsledku rozkladu mo- 
censko-represívneho aparátu zostalo až do vypuknutia SNP neúčinné. 12. augusta 
vydalo Čatlošove MNO tiež stanné právo pre osoby podliehajúce vojenskej súdnej 
právomoci.

V nasledujúcom období sa ešte spresnili kompetencie nemeckej armády na 
Slovensku v súvislosti so situáciou na východnom fronte. 19. augusta podpísalo 
MNO v zastúpení gen. I. tr. A. Pulanicha s nemeckým generálom pri MNO„Dohodu 
o zaobchádzaní a zaopatrení nemeckých oddielov za ich pobytu na Slovensku". 
Upravovala veliteľskú právomoc na operačnom území Slovenska, otázku zaobchá
dzania s príslušníkmi nemeckej brannej moci a zaopatrenia nemeckých oddielov

1,2 PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 61, s. 144-145.
'"PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. č. 59, s. 142-143, Ludin Zahraničnému úradu 12.8.1944. 
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počas ich pobytu na Slovensku. Formálne sa síce rešpektovala kompetencia veliteľa 
slovenskej armády v operačnom pásme, avšak to bolo súčasťou operačného úze
mia nemeckého pozemného vojska. Jeho hranice mala tvoriť čiara sledujúca roz
hranie Pohronskej a Tatranskej župy od južných slovenských hraníc až po Kráľovu 
hoľu, odtiaľ rozhranie politických okresov Liptovský Mikuláš a Poprad.1’4

V auguste sa vystupňovala kritika situácie v slovenskej armáde, ktorá samozrej
me dopadala tvrdo aj na hlavu samotného ministra národnej obrany. Čatloša naďa
lej podporoval prezident J. Tiso a nahrávalo mu aj zdržanlivé stanovisko vyslanca 
Ludina. Postoj nového nemeckého generála pri MNO gen. Hubického nie je známy, 
pravdepodobne sa najskôr potreboval rozhliadnuť vo svojom novom úrade a až po
tom vyjadriť v tak zásadných otázkach. Proti Čatlošovi však veľmi ostro vystúpili via
cerí predstavitelia HG, ktorí disponovali informáciami o nespokojnosti nemeckých 
vojenských miest s činnosťou slovenského ministra.

Podľa záznamu SD 8. augusta 1944 prijal ôsmich predstaviteľov HG na čele 
s náčelníkom štábu Karolom Danihelom samotný prezident Tiso.115 Išlo najmä 
o radikálov z časopisu Náš Boj. Prezidenta pritom informovali o príprave puču na 
jeho odstránenie armádou, pričom požadovali rázne zakročenie proti odbojo
vému hnutiu, najmä v armáde a medzi partizánmi. Tiso gardistom prisľúbil, že 
údajný puč dá vyšetriť Turancovi. Čatlošovi v tejto súvislosti už podľa informá
cii SD nedôveroval. Gardisti v tejto súvislosti žiadali okamžité odvolanie Čatloša 
a jeho výmenu za Turanca. Tiež žiadali rozsiahle čistky v armáde, vyhodení mali 
byť všetci ostatní dôstojníci a ich náhradníkov mala navrhnúť garda. Požadovali 
tiež ďalšiu mobilizáciu a postavenie ďalších 8-10 divízií. Samozrejme takéto po
žiadavky boli úplne nereálne, čo si Tiso veľmi dobre uvedomoval. Boli len preja
vom fanatických radikálov zhromaždených okolo postupne sa rozkladajúcej HG, 
ktorej postavenie na vnútropolitickej scéne už bolo výrazne oklieštené. V tomto 
kontexte treba chápať aj Tisovú zdržanlivú reakciu, keď prevedenie armádnej re
formy označil za veľmi komplikovanú záležitosť. S degradáciou dôstojníkov však 
súhlasil. Čo sa týka samotného Čatloša, toho Tiso napriek počiatočnej kritike na
koniec predsa len nepriamo bránil, pričom zdôraznil, že za pomery v armáde ne
možno vinu zvaliť len na neho. V zhode s predchádzajúcimi Čatlošovými hodno
teniami (aj zo strany nemeckých vojenských orgánov) mu Tiso priznal snahu uro
biť v armáde poriadok, čo sa mu však nepodarilo, lebo nenašiel podporu medzi

"4Tamže, dok. č. 64, s. 147-151.
"sBArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 148, s. 119, správa H. Bohrscha, hlavného referenta vieden

skej oblastnej ústredne SD na RSHA - III B.
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ostatnými dôstojníkmi."6 Samotný Danihel sa s Tisom stretol ešte aj 15. augusta, 
pričom opäť žiadal odvolanie Čatloša. Svoje návrhy na reformu armády radikáli 
predostreli aj nemeckému vyslancovi, rovnako aj novému nemeckému generálovi 
pri MNO gen. Hubickému a novému nemeckému vojenskému atašé pplk. Elgerovi. 
Ich reakcie však boli tiež zdržanlivé. 1,7 Snahu odvolať Čatloša možno chápať ako 
vyvrcholenie stupňujúcej sa animozity medzi HG a armádou.

Trpezlivosť s Čatlošom však nakoniec došla aj kompetentným nemeckým orgá
nom. Podlá správy nemeckého vyslanca Ľudina z 27. augusta „na silný nátlak z na
šej strany bol teraz konečne dosadený generál Turanec na miesto hlavného veliteľa 
všetkých častí a organizácií brannej moci s rozsiahlymi plnými mocami. Čatloš je 
činný len ako [politický] minister a prakticky zbavený všetkých plných mocí.""8

Funkciu hlavného vojenského veliteľa gen. J.Turanec oficiálne prevzal z rúk pre
zidenta J. Tisu 28. augusta 1944. Slovenská strana sa tak chcela okrem iného vy
hnúť priamemu zásahu nemeckého vojska na Slovensku. Nový hlavný veliteľ mal 
zabezpečiť rozhodný postup proti partizánom a „demoralizácii" armády. Vyslanec 
Ludin v tejto súvislosti v správe z 27. augusta požadoval aj zmeny vo vláde, pričom 
už akceptoval aj úplné odstavenie ministra národnej obrany."9

Koncom augusta sa Turanec spolu s ministrom vnútra A. Machom ešte osob
ne pokúšali prinútiť vlastné podriadené orgány, aby okamžite tvrdo zakročili proti 
partizánom. Ani ich rozhodné konanie však už nemohlo mať väčší efekt. Mocensko- 
represívny aparát štátu sa v tomto čase ocitol uprostred všeobecného rozkladu. 
Vyhrotená situácia kulminovala známymi udalosťami v Sklabinej, Ružomberku, 
Martine, v Březne a na iných miestach, pričom otvorená aktivita partizánov urých
lila intervenciu nemeckých vojsk. Tá viedla k vypuknutiu ozbrojeného Povstania. 
K rozhodnutiu nasadiť nemecké jednotky na potlačenie partizánov došlo 28. au
gusta 1944. V tento deň bol s nemeckými požiadavkami oboznámený aj prezident 
J.Tiso, ktorý s nimi súhlasil.’20

"‘„Čatloš wäre an den Zuständen in der Armee nicht allein schuldig, er sei ein armer Kerl und er 
wollte seinerzeit ja Ordnung machen, es gelang ihm aber nicht, weil er keine Leute hatte. Auf 
den Vorschlag die untragbaren Offizieren zu penzionieren erklärte Tiso: „Nicht pensionieren, 
degradieren".

n7BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, As. 148, správa H. Bóhrscha, hlavného referenta viedenskej ob
lastnej ústredne SD na RSFIA - III B.

"‘PREČAN, (ed.), ref. 49, dok. 76, s. 168.
"’Tamže,dok. č. 76, s. 168-170.
"“Tamže, dok. č. 82, s. 177, dok. 84, s. 179-180. OKW znepokojené nárastom činnosti partizánov 

na Slovensku vydalo už 25.8.1944 rozkaz, na základe ktorého sa mali na Slovensko (mimo ope-
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Ďalšie osudy gen. Čatloša sú pomerne známe (bližšie pozri nasledujúcu podka
pitolu).

Po vypuknutí povstania sa ocitol v čestnom väzení v prezidentskom paláci, pri
čom sa stal nástrojom „nemeckých okupantov a kola bora ntskej politiky preziden
ta Tisu".121 29. augusta musel v slovenskom rozhlase predniesť nadiktovaný prejav, 
v ktorom odsúdil partizánov a, naopak, vyzdvihoval nemeckú armádu, ktorú vy
kreslil ako záchrancu slovenskej slobody pred „partizánskou pliagou", čím odsúdil 
aj samotné povstanie. Svojím vystúpením zmiatol mnohých slovenských vojakov, 
vrátane tých, ktorí boli zaangažovaní do príprav Povstania. 1. septembra 1944 po 
nemeckom nátlaku tlmočil vojakom rozkaz prezidenta Tisu na odzbrojenie brati
slavskej posádky, pričom predtým neurobil žiadne relevantné kroky (narozdiel 
od viacerých zmätočných), aby miestnych vojakov dostal na povstalecké územie. 
V noci z 1. na 2. septembra ušiel na povstalecké územie, a to tak povediac v posled
nej chvíli, pretože nacisti ho chceli zatknúť. Týmto svojím rozhodnutím si Čatloš 
pravdepodobne zachránil život, trápnemu koncu svojej vojenskej kariéry však už 
nezabránil. V konečnom dôsledku neslávne stroskotal aj jeho převratový plán, ktorý 
predstavitelia odboja na príkaz Londýna odmietli, aj keď pôvodne Vojenské ústre
die akceptovalo jeho vojenskú časť, pričom niektoré jeho zámery smerom k použi
tiu armády pri prevrate prevzalo do svojho vojenského plánu povstania.122

Možno konštatovať, že gen. Čatloš v sledovanom období vyvinul značné úsilie 
v snahe o minimalizáciu účasti slovenskej armády na frontoch druhej svetovej voj
ny. Ako skúsený vojak pravdepodobne už na prelome rokov 1942/1943 pochopil, 
že nemecká armáda nedokáže vojnu doviesť do víťazného konca. V tejto súvislosti 
si veľmi dobre uvedomoval, aký dopad má ďalšie bojové nasadenie slovenských 
jednotiek na fronte na kvalitu a úroveň slovenskej armády, ktorej technické a perso
nálne nedostatky sa stále prehlbovali. Tieto aktivity v priebehu roku 1944 spojil so 
svojimi plánmi na prevratovú akciu, ktoré prezentoval v memorande z augusta 1944 
zaslanom do Moskvy. Samozrejme, v jeho rozhodnutí„prebehnúť" na druhú stranu 
možno, vzhľadom na jeho angažovanosť do roku 1942, vidieť značnú dávku alibiz-

račné územie) presunúť dva výcvikové prápory v sile po 1 000 mužov a výcviková rota ženistov. 
Tieto jednotky sa mali venovať výcviku a len v súrnych prípadoch mohli byť použité proti „ban
dám". Tamže, dok. č. 72, s. 164. Neexistuje však žiaden dôkaz, že by sa na tento rozkaz reagovalo 
pred 28.8.

121JABLONICKÝ, ref. 89, s. 248.
122 BYSTRICKÝ, J.: Golian a vojenský plán povstania. In: Generál Golian a jeho doba. Materiály 

z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana - Banská Bystrica 31.10. 2006. 
Zborník Múzea Slovenského národného povstania, 2006, s. 73-75.
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mu a utilitarizmu. Možno predpokladať, že Čatloš pôvodne očakával rýchle víťaz
stvo nemeckých zbraní, z ktorého chcel čo najviac vyťažiť aj pre slovenskú armádu, 
a to najmä v oblasti jej prezbrojenia modernou nemeckou technikou. Jeho predpo
klad sa však neukázal ako správny, z čoho musel skôr či neskôr vyvodiť dôsledky tak 
pre armádu, ak sa nechcel prizerať na jej totálny rozklad a v konečnom dôsledku aj 
pre seba samého. V dôsledku uvedených skutočností sa v predmetnom období vý
razne naštrbili jeho služobné vzťahy s nemeckým generálom pri MNO gen. Schlie- 
perom. Ich prehlbujúce sa konflikty nakoniec viedli k Schlieperovmu odchodu zo 
Slovenska. Čatloša pritom prekvapujúco podporil nemecký vyslanec Ľudin, kedže 
Zahraničný úrad mal iné priority vo vzťahu k SR ako predstavitelia armády. Čatloš si 
svoje postavenie udržal aj vďaka podpore prezidenta Tisu, ktorý mu tak oplácal jeho 
služby v súperení s radikálmi v predchádzajúcom období. Na druhej strane treba 
povedať, že Čatloš v sledovanom období už nebol zárukou reorganizácie armády 
podlá nemeckých predstáv. Ako príklad možno uviesť jeho„vlažný" postoj k nemec
kej požiadavke na radikálne čistky. Čatlošovi sa síce v konečnom dôsledku podarilo 
presadiť zmenu charakteru činnosti slovenských jednotiek na fronte na zaisťovaciu 
a technickú. Svoju predstavu na ich odvelenie na Slovensko a zapojenie do prevra- 
tovej akcie však v konečnom dôsledku u Nemcov nepresadil. Nakoniec zlyhala aj 
jeho samotná snaha o prechod k Spojencom, ktorá však bola už dopredu odsúdená 
na neúspech, a to vzhľadom na medzinárodnú situáciu, postavenie čs. vlády v Lon
dýne a existujúce československo-sovietske vzťahy. Koniec jeho bohatej vojenskej 
kariéry sa zavŕšil po jeho úteku do povstaleckej Banskej Bystrice, kde sa na neho 
nepozerali ako na spojenca, ktorého je možné využiť v Povstaní (najmä na jeho za
čiatku), ale ako na zradcu.123

123 Bližšie pozri STANISLAV, J.: Ján Golian a Vojenské ústredie. In: Generál Golian a jeho doba. 
Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana - Banská Bystrica 
31.10.2006. Zborník Múzea Slovenského národného povstania, 2006, s. 50-53.
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KAPITOLA X.

GENERÁL ČATLOŠ 
A ODBOJV ROKU 1944

František CSÉFALVAY

Ferdinand Čatloš prešiel do roku 1944 rozporuplným prerodom. Spočiatku bol 
zástancom úzkej a bezvýhradnej spolupráce s Nemeckom, pretože ako mnohí 

iní politici si tiež uvedomil, že samostatný Slovenský štát nemohol vzniknúť ani exis
tovať bez podpory tejto veľmoci, navyše svoje ciele nemal šancu uskutočňovať (naj
mä opätovné získanie stratených území v prvej viedenskej arbitráži a okupovaných 
Maďarskom) bez nemeckej pomoci. Práve revidovanie viedenskej arbitráže bolo stá
lym cieľom slovenských politikov vrátane gen. I. tr. F. Čatloša, a to bolo dôvodom aj 
Nemeckom vtedy ešte nevynúteného vstupu Slovenska do vojny proti ZSSR. Vojna 
napriek očakávaniam však nepriniesla triumfálne nemecké víťazstvo ale najprv spo
malenie, neskôr zastavenie a v roku 1943 aj samotný ústup. V roku 1943 nepochybne 
aj triezvo uvažujúcim slovenským politikom muselo byť jasné, že po boku Nemecka 
sa už nedočkajú víťazného konca vojny. Straty na fronte sa dotýkali aj slovenskej 
brannej moci. Obrovské straty jedinej slovenskej frontovej 1. pešej divízie otriasli aj 
Slovenskou republikou, a museli prebudiť slovenských politikov. Ich snahy aj neskôr 
však smerovali len na zmiernenie slovenskej účasti vo vojne a neboli v stave vyvodiť 
dôsledky z radikálneho obratu vo vojne. Aj nemecké ilúzie o zastavení sovietskeho 
postupu na „Východnom vale" sa rýchlo rozptýlili prekročením Dnepra Červenou 
armádou v novembri 1943. Vojna sa blížila k hraniciam Slovenska.

Za týchto okolností by bolo logické, keby slovenská politická reprezentácia za
čala uvažovať o tom, ako čo najskôr a v najpríhodnejšej chvíli ukončiť účasť na vojne 
v nemeckom spojenectve. Žiaľ spätosť slovenských politikov s nemeckými cieľmi 
a uvedomenie si toho, že Slovensko môže existovať len z vôle Nemecka im nedo
volilo sa vzdať tejto záťaže. Nebolo tomu inak ani v poslednom roku vojny, keď ako
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historik I. Kamenec poznamenal: „V danom čase zachovanie Slovenskej republiky 
v povojnovej Európe sa teda mohlo udiať iba pod ochranou víťazného nacistického 
Nemecka, ktoré však stálo pred totálnou vojenskou a politickou porážkou."’ Jedinou 
výnimkou boli postoje a konanie ministra národnej obrany gen. I. tr. F. Čatloša, ktorý 
zo slovenskej vlády ako jediný sa usiloval pripravovať postupnosť krokov, ktoré by 
viedli k vystúpeniu z vojny a obráteniu zbraní proti Nemecku.

V slovenskej historiografii sa traduje, že tzv. Čatlošov plán vznikol na začiatku 
roka 1944 a opiera sa pritom o zmienku v jednom hlásení slovenského vojenského 
odboja do Londýna, kde sa uvádza:„Máme bezpečne zistené, že Čatloš vypracoval 
plán a je rozhodnutý pre prípad okupácie postaviť sa vojensky na odpor. Uvážte, či 
by v záujme jednotného postupu nebolo oportúnne aspoň pre prvý čas túto akciu 
mu umožniť. Inak s ním nemáme nič spoločného, ale v záujme veci vedeli by sme sa 
skloniť pred faktom, že pod jeho velením (aspoň pre prvé dni) postaví sa slovenská 
armáda Nemcom na odpor. V prípravách budeme však pokračovať bez ohľadu na 
Čatloša, aby sme boli pripravení, keby tento od svojho úmyslu odstúpil."* 2

Je dosť ťažké časovo ohraničiť začiatok koncipovania plánu F. Čatloša. Existuje 
dohad, ktorý jeho začiatok posúva do leta roku 1943.3Vtejto súvislosti treba podo
tknúť, že Čatlošovo memorandum (pravdepodobne dokončené koncom júla 1944) 
nebolo totožné s jeho vojenským plánom, resp. memorandum obsahovalo len 
zmienku o dosiahnutí Krakova ako momentu na vhodný začiatok obrátenia zbraní 
proti Nemecku. Nezdá sa pravdepodobné, že vojenský plán mal hotový už na za
čiatku rokuje ale isté, už od začiatku roka 1944 začal gen. I.tr. F. Čatloš realizovať tie 
kroky, ktoré mohli poskytnúť rámec pre jeho uskutočnenie. Najdôležitejším ohniv
kom bola požiadavka na obranu Karpát slovenskými jednotkami.

Spočiatku mohol F. Čatloš vychádzať z argumentu o nadviazaní na obranu, ktorú 
budovala maďarská armáda vo východných Karpatoch, tzv. Arpádovu líniu, jednak 
pri posilnení vojenskej prítomnosti mohol argumentovať partizánskou činnosťou 
na východnom Slovensku. Zaujímavé je ale, že v januári 1944 sa argumentovalo naj
prv partizánskou činnosťou.

V dôsledku partizánskych aktivít v pohraničí už 7. januára 1944 oznámilo slo
venské MNO (konkrétne jeho náčelník štábu, plk. gšt. Viliam Talský) „Nemeckému

’ KAMENEC, I.: Politické elity na Slovensku v roku 1944 a ich predstavy o konci vojny. In: Válečný 
rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19. - 20. října 1999 
v Praze. Zost. Z. Zudová-Lešková. Praha 2001, s. 111.

2 PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava 1965, dok. č. 53, s. 177.
3 PIVOVARŮ, J.: Strategické plány na záchranu Slovenska. In: Apológia, č. 12,1994, s. 26.
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spravodajskému dôstojníkovi na Slovensku, že sa v dohode so slovenským 
Ministerstvom vnútra na severovýchodnom Slovensku organizuje zosilnená pohra
ničná stráž a za týmto účelom sa uskutoční príslušné posilnenie pohraničnej finanč
nej stráže a žandárstva, ako aj presun vojenských jednotiek do označenej oblasti 
(najmä do priestoru Medzilaboriec)".4

Okrem posilnenia týchto zložiek práve partizánske hnutie na východe 
Slovenska a čiastočne aj v pohraničí bolo jedným z argumentov, o ktoré bratislav
ské MNO opieralo svoje návrhy vybudovať v Karpatoch opevnenia proti postupujú
cej Červenej armáde. Najvyššia rada obrany štátu pod predsedníctvom prezidenta 
J. Tisa akceptovala návrh F. Čatloša a uzniesla sa vojensky opevniť severovýchodné 
hranice Slovenska v Karpatoch proti Červenej armáde. Na druhý deň o tomto záme
re slovenskej vlády predseda vlády Vojtech Tuka informoval nemeckého vyslanca 
Hansa Elarda Ľudina.

V prípise Nemeckému generálovi pri MNO genpor. F. Schlieperovi zo 14. janu
ára 1944 gen. I. tr. F. Čatloš oznámil a zdôvodnil potrebu vybudovania opevnení 
na slovenskom úseku Karpát a uviedol, že potrebu „zmilitarizovania východného 
Slovenska odôvodňuje aj terajšia situácia, keď tunajší partizánski velitelia usilujú sa 
rozvracať bezpečnosť a konsolidáciu tohto pohraničia. Prípady napadnutia finančnej 
stráže a zastrelenia dvoch žandárov dostatočne ilustrujú potrebu sprísniť bezpeč
nostné opatrenia Slovenska."5 V súlade s tým sa viedli rozhovory gen. I. tr. F. Čatloša 
s nemeckým vojenským atašé pplk. Heinrichom Beckerom v januári i rokovanie 
predsedníctva slovenskej vlády v polovici februára 1944 o situácii na východnom 
Slovensku. Pravda - ako to už slovenská historiografia prezentovala - v argumen
tácii gen. I. tr. F. Čatloša o partizánoch treba vidieť aj jeho odklon od bezvýhradnej 
spolupráce s nemeckými miestami a prípravu podmienok na vypracovanie vlastné
ho plánu na ukončenie vojnovej účasti Slovenskej republiky po boku Nemeckej ríše. 
Na druhej strane v tom čase aj nemecké miesta videli v partizánskej činnosti istú 
perspektívnu hrozbu, pretože aj v elaboráte nemeckého dôstojníka vojenskej spra
vodajskej služby pplk. Hansa Krohu, ktorý predložil veliteľovi bezpečnostnej polície 
a bezpečnostnej služby na Slovensku dr. Josefovi Witiskovi uviedol nasledovnú pa
sáž: „V čase od mája 1943 do apríla 1944 sa vyskytli v poľsko-slovenskej hraničnej 
oblasti menšie skupiny bánd, ktoré prichádzali prevažne z Generálneho gubernátu,

4 PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 
1971, s. 413.

5 Tamže, s. 51; citujú aj GEBHART, J. - ŠIMOVČEK, J.: Partizáni v Československu 1941 - 1945. 
Bratislava, Praha 1984, s. 190.
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v slovenských oblastiach odzbrojovali finančné stráže a žandárske hliadky, vykráda
li obchody a znova sa vracali do Generálneho gubernátu."6

Do mozaiky naplňovania Čatlošových predstáv zapadalo aj nariadenie vlády 
o mimoriadnych opatreniach na území Šarišsko-zemplínskej župy podľa zákona 
na obranu štátu. V spojitosti s rozhodnutím o výstavbe opevnení v nadväznosti na 
Arpádovu líniu v priestore Lupkovského a Duklianskeho priesmyku bola aj výstavba 
východoslovenských divízií. Práve sformovaním východoslovenských divízií a zau
jatím obrany severovýchodného Slovenska chcel gen. I. tr. F. Čatloš navonok de
monštrovať svoj aktívny prístup k obrane Slovenska pred slovenskou vládou a pred 
nemeckými miestami a aj vôľu Slovenska aktívne prispieť k obrane vlastného štátu. 
V skutočnosti v duchu svojho plánu chcel predísť tomu, aby nemecké vojská obsa
dili obranné postavenia v Karpatoch. Práve tieto slovenské jednotky mali mať totiž 
v jeho pláne kľúčový význam: mali otvoriť priesmyky Červenej armáde. 26. januára 
1944 v Prešove vzniklo Veliteľstvo opevňovacích prác pod velením plk. gšt. Rudolfa 
Pilfouska, ktorý zodpovedal za práce pri opevňovaní severovýchodných hraníc 
Slovenska. V tejto súvislosti treba dodať, že aj z dovtedajších skúseností z priebehu 
druhej svetovej vojny, t. j. z nemeckých obranných operácií alebo zaujatia obran
ných postavení pred postupujúcou ČA malo byť jasné, že od F. Čatloša nebolo reál
ne predpokladať, že nemecké velenie nechá hoci len menší úsek nemecko-soviet- 
skeho frontu bez kontroly, len na slovenských vojakov. Rôzne nemecké elaboráty 
o nespoľahlivosti slovenských vojakov po debakli slovenských vojsk pri Melitopoli 
svedčia o tom, že nemecké miesta nemali najlepšiu mienku o spoľahlivosti sloven
ského vojska.7 Táto situácia sa ešte viac vyhrotila v roku 1944, keď nemecký spra
vodajský dôstojník o slovenskej armáde 15. augusta 1944 hlásil Hlavnému úradu 
ríšskej bezpečnosti, Nemeckému generálovi pri slovenskom MNO a ďalším úradom, 
že„Slovenská branná moc...nie je zo spravodajského hľadiska spôsobilá na nasade
nie v prednom fronte, alebo iba rozdelená medzi časti nemeckej armády. - Väčšina 
vyššieho (niekdajšieho československého) slov. dôstojníckeho zboru je ustatá voj
nou, orientovaná československý a zbabelá pred nepriateľom. - Ale aj velká časť 
slovenského mužstva (najmä záložníci) je proti ďalšej účasti na vojne, najmä proti 
sovietskemu Rusku, a čiastočne je komunisticky naladená. - Pri nasadení sloven
ských jednotiek na fronte je nebezpečenstvo prebehnutia k nepriateľovi."8

6 PREČAN, ref. 4, s. 412
7 Pozri o tom: CSÉFALVAY, F.: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie koncom 

októbra 1943.1 -2. In: Vojenská história roč. 11,2007, č. 1, s. 128-144, č. 2, s. 105-129.
8 PREČAN, ref. 4, s. 417.
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V reťazci udalostí je vhodné spomenúť aj začiatok koordinácie budovania 
opevnení s Maďarskom. Okolo 15. februára 1944 prednosta II. oddelenia (spravo
dajského) maďarského Generálneho štábu, plk. Gyula Kádár zavítal do Bratislavy 
a požiadal gen. F. Čatloša o spoluprácu pri vybudovaní opevnenia v Karpatoch, „a 
to asi 18 km od úpätí Karpát".910. marca 1944 slovenská delegácia vzložení plk. gšt. 
Rudolf Pilfousek, plk. gšt. Viliam Talský a plk. gšt. Eugen Janeček sa v Budapešti zú
častnila na rozhovoroch s maďarskými vojenskými predstaviteľmi o koordinovaní 
spolupráce pri budovaní opevnení v Karpatoch, o styku a spojení medzi slovenský
mi a maďarskými opevneniami. (Žiaľ, ani v maďarských ani v našich archívoch sa 
nenašli pramene o pokračovaní konkrétnej spolupráce v nadväznosti na tieto roko
vania. Pravdepodobne nemeckým obsadením Maďarska 19. marca 1944 boli tieto 
kontakty prerušené, pretože z tohto obdobia sa datuje žiadosť gen. I. tr. F. Čatloša 
adresovaná nemeckému generálovi pri slovenskom MNO, genpor. F. Schlieperovi, 
kde žiadal o pridelenie jedného nemeckého dôstojníka ako poradcu na opevňova- 
cie práce, ktorý by mal preskúmať otázky opevnenia v Karpatoch, najmä na sloven- 
sko-madärských hraniciach a podať návrhy na vzájomnú dohodu.10)

Už na jar (od polovice marca do polovice apríla 1944) MNO pripravilo rozkazy na 
mobilizáciu záložníkov (dôstojníkov, poddôstojníkov i mužstva) nástupných roční
kov 1937 - 1938, koní a motorových vozidiel na cvičenie v zbrani bez udania dĺžky 
cvičenia. Novopostavené jednotky sa mali postupne odoslať na výcvik do východ
nej časti štátu. Prvé jednotky zo západného a stredného Slovenska odchádzali na 
východ už 3. mája 1944.

18. mája na základe nariadenia MNO - HW vzniklo Armádne veliteľstvo (AV) 
v Prešove (vel.: gen. II. tr. Augustín Malár, náčelník štábu: pplk gšt. Ladislav Lavotha). 
Boli mu podriadené armádne jednotky, dve pešie divízie, jednotky vzdušných zbra
ní a veliteľstvo opevňovacích prác. Jednotky na východe Slovenska boli označené

9 Archiv Ústavu T. G. Masaryka, f. Edvard Beneš II, škatuľa 235, Sign. 38-61, Zprávy ze Slovenska. 
Zpráva ze dne 22. 3. 1944. Je zaujímavé, že o tomto momente návštevy sa vo svojich pamä
tiach Kádár nezmieňuje. Podlá neho s Čatlošom, ktorý dokonale ovládal madärčinu, sa rozprá
val najskôr o všeobecných témach, ale zhodli sa na tom, že Nemecko už vojnu prehralo, a nie 
je žiadna nádej, aby Slovensko alebo Madärsko z tejto situácie sa dostali bez ujmy. Nemecký 
tlak sa zvyšuje aj proti Slovensku aj proti Madärsku a dva malé národy, by mali spolu a v zhode 
niečo konať. Údajne„Čatloš s poľutovaním konštatoval, že hociako by bolo prínosné nadviazať 
kontakty medzi Slovákmi a Madármi, a na základe toho aj konať, na to nie je žiadna nádej, lebo 
politici sú slepí, nedá sa s nimi hovoriť o zbližovaní k Madärom." (KADÁR, Gy.: A Ludovikától 
Sopronkóhidáig. Budapest 1978, s. 564.)

10 PREČAN, ref. 4, dok. č. 23, s. 79, pozn. 6.
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ako poľná armáda, v slovenskej historiografii na ich pomenovanie sa často používa 
názov Východoslovenská armáda. (Treba konštatovať, že k veľkosti klasickej armády 
(minimálne 3 zbory x 3 divízie, t. zn. aspoň 9 divízií) sa nepriblížila ani postupným 
doplňovaním v auguste 1944 a v nemeckých dokumentoch z augusta - septembra 
1944 bola označená ako Korpsgruppe, čiže zborová skupina.)

F. Čatloš po vojne tvrdil, že postavením poľnej armády sa malo predísť príchodu 
nemeckých jednotiek na Slovensko a že už pri vzniku AV zamýšľal využiť jej divízie 
na otvorenie karpatských priesmykov Červenej armáde. Okrem toho mal na zreteli 
aj protimadárský akcent, totiž nepripustiť, aby maďarské vojská chránili prístupy ku 
Košiciam a Miškolcu na slovenskom území.

Vo svojich predstavách mohol F. Čatloš vychádzať aj z prerodu slovenského 
vojaka, resp. zo stavu, v ktorom sa vojsko nachádzalo. Aj nemecký vyslanec H. E. 
Ľudin postrehol, že „Slovenský vojak je sám osebe odvážny a húževnatý...Dnes je 
vojsko zamorené antinemeckými a komunistickými tézami a už dávno nie je tým 
spoľahlivým nástrojom, akým bolo ešte pred rokom. Na tomto vývine má nemalú 
vinu dôstojnícky sbor, ktorý bol vychovaný ešte v celkom českom duchu...Radikálny 
obrat však sotva možno očakávať."11

Definitívne politické rozhodnutie o realizácii obrany na východnom Slovensku 
sa prijalo 12. mája 1944 v KleGheime pri Salzburgu, na stretnutí najvyšších pred
staviteľov Nemecka a SR. Na rokovaniach medzi šéfom OKW, poľným maršalom 
Wilhelmom Keitlom a gen. I. tr. F. Čatlošom sa potvrdilo, že jednotky podriade
né AV budú vycvičené na východnom Slovensku, kde budú budovať pohraničné 
opevnenia. W. Keitel sa zasadzoval o to, že opevnenia treba budovať nielen na hor
ských hrebeňoch, ale treba vytvárať aj predpolia. Slovenská strana mala postaviť 2 
samostatné brigády s 12 stavebnými prápormi, ktoré mali vybudovať spojenie od 
Arpádovej línie až k nemeckému postaveniu Visia - San. Už v máji boli prvé štyri prá
pory pod velením plk.gšt. Viliama Kanáka presunuté k rieke San. Došlo aj k postave
niu Technického zboru (spomenuté dve brigády) (pod velením plk. gšt.V.Talského), 
tieto brigády však neboli dané k dispozícii nemeckému veleniu. Ako sa ukázalo, 
výsledky porád Čatloš - Keitel si obe strany interpretovali rôzne, čo viedlo k otvore
nej roztržke s nemeckým generálom pri slovenskom MNO, genpor. F. Schlieperom. 
F. Čatloš nesúhlasil s použitím 12 práporov na Sane a tvrdil, že on vôbec o 12 prá
poroch s Keitlom nerokoval, len o štyroch. (Zápisnica o rokovaní nedáva pravdu F. 
Čatlošovi.12 Na návrh poľného maršala W. Keitla o postavení 12 práporov, F. Čatloš,,...

11 PREČAN, ref. 2, dok. č. 57, s. 190 a PREČAN, ref. 4, dok. č. 24, s. 87.
12 CSÉFALVAV, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska. V. zväzok. 1939 - 1945. Bratislava 2008, s. 149. 
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zásadne súhlasí s týmto želaním, upozorňuje však, že Slovensko nie je schopné vy
strojiť týchto 12 práporov obuvou, a to ohrozuje ich vytvorenie."’3) Z uvedeného ne
dorozumenia si F. Čatloš urobil prestížnu záležitosť vlastnej osoby a podal demisiu, 
ktorú však prezident SR J.Tiso neprijal. Ako vo svojich povojnových materiáloch F. 
Čatloš napísal:„Vláda sa vyhlásila solidárnou so mnou a v prípade, že nám Nemecko 
nedá zadosťučinenie, ponúkla demisiu celej vlády."1'’ Nakoniec nemecké miesta za
trúbili na ústup: došlo k odvolaniu nemeckého generála pri MNO...

V lete roku 1944 gen. I. tr. F. Čatloš nepochybne so záujmom sledoval udalos
ti na fronte a ich odraz v spoločnosti. Akiste mu neušlo, čo znamenalo vylodenie 
Spojencov v Normandii 6. júna 1944 a ich zachytenie sa na pobreží, oproti tomu, 
čo Hitler vykladal ešte tri týždne predtým v Klelšheime J. Tisoví o rozbití inváznych 
vôjsk.15 F. Čatloš musel kalkulovať aj s výsledkami rozsiahlej operácie Červenej ar
mády Bagration v druhej polovici júna na východnom fronte a nepochybne aj uňho 
zarezonoval pokus o atentát na Hitlera 20. júla. Okrem toho vojna sa už bytostne do
týkala Slovenska. Najcitlivejším prejavom toho pre slovenské zázemie sa stali spo
jenecké bombardovania Slovenska a ako prvé bombardovanie Bratislavy 16. júna. 
Pravdepodobne tieto udalosti urýchlili dokončenie plánu gen. I. tr. F. Čatloša. Začal 
hľadať kontakty na odboj, resp. na ľudí, ktorí by mu mohli pomôcť nakontaktovať 
sa na Sovietsky zväz. V danej situácii malo byť každému triezvo uvažujúcemu poli
tikovi jasné, že určujúcim faktorom minimálne v strednej Európe, možno aj v ďalšej 
časti Európy, bude Sovietsky zväz. V tom spočívala originálna prezieravosť F. Čatloša 
napr. oproti maďarským politikom, ktorí ak hľadali, tak v tom čase len kontakty na 
Anglosasov a až v septembri 1944 nadviazali kontakt so ZSSR.

Z podrobnej faktografie J. Jablonického16 vieme, že gen. I. tr. F. Čatloš v polo
vici júla 1944 poveril stot. Jána Staneka spravodajskými úlohami, ktoré spočívali 
v sledovaní pohybu nemeckých vojsk pri slovenských hraniciach a na slovenskom 
území, aj so zameraním na činnosť proti Maďarsku a hľadaním kontaktov k odboju 
a partizánom. Údajne 24. júla so svojím plánom v prítomnosti gen. II. tr. A. Malára

13 Celú zápisnicu pozri: PREČAN, ref. 4, dok. č. 29, s. 95-96.
14 ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt. Bratislava 1998, s. 49.
15 KAMENEC, ref. 1,s. 112.Taktiež pozri: Hitler hatvannyolctárgyalása 1939-1944. Hitler Adolf tár- 

gyalásai kelet-európai államférfiakkal. Második kôtet. Budapest 1984, s. 301. [Maďarská publi
kácia bola pripravená na základe diela: Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler - Herausgeben 
und erläutert von Andreas Hillgruber. Frankfurt am Main, 1970.]

16 JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Dvadsať kapitol o príprave a začiatku Slovenského ná
rodného povstania. Bratislava 1990, s. 25.
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oboznámil stot. Jána Juraja Staneka.17 Začiatok povstania mal byť načasovaný na 
termín, keď sovietske vojská budú mať priestor Krakova pevne v rukách, čo po 
veľkých sovietskych úspechoch v letnej ofenzíve F. Čatloš očakával, že nastane 
koncom septembra 1944, a že povstanie možno začať okolo 1. októbra 1944. Ako 
skúsenému vojakovi mu muselo byť jasné, že strategická poloha Slovenska v stre- 
do-východoeurópskom priestore je vklinená medzi dva hlavné strategické smery 
medzi východnou a západnou Európou a Karpaty nikdy neboli hlavným postupo
vým smerom armád v uplynulých vyše 200 rokoch. Preto mohol oprávnene pred
pokladať, že hlavné úsilie ČA bude smerovať na sever od Karpát. Z tohto dôvodu sa 
v jeho pláne objaví načasovanie začiatku obrátenia zbraní proti Nemcom na mo
ment ovládnutia Krakova ČA. Vychádzal z toho, že sovietske vojská obídu Vysoké 
Tatry zo severu, Slovensko bude dovtedy ovládané režimom J. Tisu a na severový
chode Slovenska budú v obrane východoslovenské divízie pod velením gen. II. tr. A. 
Malára.,8Tie mali po klamlivej palbe umožniť prechod ČA cez Karpaty na Slovensko, 
pripojiť sa k nej a spolu pokračovať v postupe na západ s tým, že časť síl sa mala 
otočiť na juh. Okrem technických jednotiek na Slovensku, ktoré sa mali doplniť na 
brigády, počítal aj s prísunom 1. a 2. technickej divízie zo zahraničia a s vycvičenými 
príslušníkmi Pracovného zboru. To všetko malo vytvoriť silu 8 divízií.” V priebehu 
útočných operácií ČA a slovenskej armády mali byť na ich posilnenie nasadené aj 
4 sovietske výsadkové divízie na letiskách: Mokraď,Tri Duby,Trenčianske Biskupice, 
Nitra, Piešťany a Vajnory.20 (Podlá J. Staneka to mali byť aj letiská: Žilina, Muráň, 
Poprad a Kamenica nad Cirochou.21) Načasovanie začiatku vojenskej akcie malo 
byť späté aj s politickým prevratom, ktorý mal previesť F. Čatloš v podaní J. Staneka 
takto: „V dobe, keď začne sovietske velenie útočné operácie na priestor Krakov, vy
hlási (t. j. F. Čatloš - poz. F. Cs.) vojenskú diktatúru; spravodajské oddelenie MNO 
za pomoci Jazdeckého priezvedného oddielu 1 (JPO 1) zatkne a zaistí sloven
skú vládu a on (t. j. F. Čatloš - poz. F. Cs.) vyhlási všeobecnú mobilizáciu a vojnu 
Nemecku."22 F. Čatloš predpokladal, že vojská ČA za pomoci slovenských jednotiek 
by cez Slovensko prešli za 1 týždeň, v polovici októbra 1944 by mohli spustiť útok

17 PIVOVARČI, ref. 3, s. 26. Podľa iného autora, ktorý sa odvoláva tiež na J. Staneka to bolo 12. 
7.1944. (Pozri: BOBÁK, J.: Moskovská misia ministra národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša 
v roku 1944. In: Historický zborník 16, č. 1-2/2006, s. 119-120.)

18 PIVOVARČI, ref. 3, s. 26 
15 Tamže.
20 Tamže.
2' BOBÄK, ref. 17, s. 120.
22 Prevzatý citát od: BOBÁK, ref. 17, s. 120.
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na Maďarsko od Bratislavy na východ. Z toho vyvodil záver, že koniec vojny by sa 
mohol urýchliť o nejaký pol rok.23

Memorandum F. Čatloša24 je v posledných dvoch desaťročiach vďačnou témou 
historickej publicistiky. Vo svojom elaboráte gen. I. tr. F. Čatloš ponúkal slovenskú 
brannú moc na koordináciu s Červenou armádou. Predpokladal, že v momente 
ovládnutia Krakova by nastala príhodná chvíľa na aktivizáciu slovenskej armády, 
ktorá by uskutočnila vojenský prevrat, odstránila proněmecké sily z vlády a z iných 
riadiacich štruktúr, silami východoslovenských divízií by otvorila priesmyky soviet
skym vojskám a umožnila im rýchly prienik do západného Slovenska. Odtiaľ spolu 
so slovenskou armádou predpokladal útok proti Maďarsku a ďalšie operácie proti 
Wehrmachtu. Vzhľadom na zneškodnenie nemeckých vojenských a civilných za
riadení sa mali vytvoriť vhodné podmienky na sovietske operácie velkého dosahu, 
čo malo byť predpokladom, že „slovenská branná moc by udržala svoju štátnosť." 
Gen. I. tr. F. Čatloš sa nazdával, že nastolená vojenská diktatúra by bola populár
na, čo jej malo zaručiť vyhlásenie vojny Maďarsku. Hoci štátoprávne a vnútropoli
tické otázky hodlal riešiť až po vojne a „v súlade so záujmami ZSSR", predpokladal, 
že takto nastolený a stabilizovaný režim by bol pokračovaním slovenskej štátnosti. 
Ak sa v historiografii píše o„Čatlošovej naivite", tak je to práve v tomto, politickom 
akcente, pretože F. Čatloš nevzal do úvahy rôzne medzinárodné okolnosti, ktoré 
akúkoľvek existenciu samostatnej Slovenskej republiky po ukončení vojny v tom 
čase už vylučovali.

Vzhľadom na to, že termín začiatku vojenských akcií mohol byť stanovený len 
po odpovedi na jeho návrh zo ZSSR, 28. júla sa F. Čatloš odhodlal poveriť J. Staneka 
úlohou nadviazania kontaktov so Sovietmi.25Tieto úlohy stot. J. Stanek ako spravo
dajský dôstojník mohol zvládnuť so svojimi spolupracovníkmi, medzi ktorými boli 
aj kontaktné osoby na komunistický odboj. Medzitým aj odbojové sily pripravujú
ce ozbrojené vystúpenie hľadali spojenie s Moskvou a o tých silách stot. J. Stanek 
veľmi dobre vedel, t. zn. v tomto bode (dá sa povedať v jeho osobe) sa stretli dva 
plány. Stot. J. Stanek bol z titulu svojej oficiálnej funkcie (náčelník spravodajského 
oddelenia MNO) totiž v kontakte nielen s F. Čatlošom, ale aj s Veliteľstvom pozem
ného vojska v Banskej Bystrici, kde sa grupoval okruh ľudí, ktorí si utvorili ilegál
ne Vojenské ústredie a pripravovali povstanie. Za dramatických a komplikovaných 
okolností sa dvoma odletmi do ZSSR podarilo dostať obidva plány aj s emisármi,

23 PIVOVARŮ, ref. 3, s. 26
24 PREČAN, ref. 2, dok. č. 113, s. 262.
25 JABLONICKÝ, ref. 16, s. 25.
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pričom v druhom lietadle, ktoré odboju poskytol sám gen. F. Čatloš sa viezol jeho 
plán.26 Vzhľadom k tomu, že zo strany stot. J. Staneka došlo k niektorým indis- 
krétnostiam voči gen. I. tr. F. Čatlošovi, obsah memoranda sa dostal aj ku kruhom 
odbojových síl okolo ilegálneho Vojenského ústredia a odtiaľ aj československým 
emigrantským politikom do Londýna. E. Beneš, ktorý sa od roku 1940 znovu začal 
titulovať ako prezident republiky, bol z informácie o prítomnosti delegácie s plá
nom F. Čatloša v Moskve veľmi znepokojený, pretože sa obával toho, že Sovieti sa 
eventuálne môžu zaoberať s jeho plánom, prípadne spolupracovať so slovenským 
quislingom. Hoci spoluprácu s Čatlošom aspoň v počiatočnej fáze ozbrojeného vy
stúpenia nevylúčili ani komunisti, nakoniec vinou zásahu čs. politikov z prostredia 
E. Beneša, spolupráca s F. Čatlošom sa úplne vylúčila. Dňa 28. augusta čs. vyslanec 
Zdeněk Fierlinger vo svojej depeši čs. ministerstvu zahraničia do Londýna okrem 
iného hlásil:„Podezření, že sovětská vláda vážně s Quislingy počítá, nebo že by do
konce chtěla je politicky použít, třeba rozhodné odmítnouti."27 Preto po celý august 
1944 sa F. Čatloš darmo vypytoval stot. J. Staneka, čo je nového, Sovieti nehodlali 
podporovať niekoho oproti vtedy už medzinárodne uznanému Československu na 
čele s E. Benešom. Navyše žiadne správy z Moskvy neprichádzali, kontakty naďalej 
neexistovali.

Realitu možnosti uskutočnenia predstáv F. Čatloša sformulovaných v memo- 
rande a v jeho vojenskom pláne dosť naštrbili nemecké opatrenia, ktoré vychádzali 
z hľadiska nemeckých obranných záujmov a možno aj z už spomenutej nespoľah
livosti slovenskej armády. Takým prvým opatrením bol návrh na podriadenie vý
chodoslovenskej armády hlavnému veliteľstvu skupiny armád Severná Ukrajina 
koncom júla 1944,28 a to z dôvodu, že„Skupina armád považuje za potrebné ihneď 
obsadiť slovenské hraničné zabezpečenie nadväzujúce na Hunyadyho postavenie 
pred maďarskou hranicou. Vzhľadom na terén sú Lupkovský a Dukelský priesmyk 
najvhodnejšie na prenikanie nepriateľa cez hrebeň Karpát. Preto sa navrhuje: a) 
podriadiť slovenskú armádu s obidvoma mobilnými divíziami vrátane všetkých 
zborových jednotiek skupine armád Severná Ukrajina..."29 Rozkaz bol z OKH cez

Ferdinand Čatloš - vojak a politik

26 Okolnosti odletov dvoch delegácií sú precízne podané prácach J. Jablonického. Pozri jeho: 
Z ilegality do povstania. (Kapitoly z občianskeho odboja). Bratislava 1969, s. 317 - 357, 
JABLONICKÝ, ref. 16, s. 37-54 a Neúspešná misia v Moskve. In: Samizdat o odboji. Štúdie a člán
ky. Bratislava 2004, s. 106-164.

27 Archiv Ústavu T. G. Masaryka, f. Edvard Beneš II, škatuľa 105, Sign. V 72. Zprávy ze Slovenska. 
Pozri aj: PREČAN, ref. 2, dok. č. 164, s. 342.

28 PREČAN, ref. 4, dok. č. 45, s. 120-121.
25 Tamže.
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OKW a nemeckého generála na Slovensku odoslaný F. Čatlošovi, ktorý požiadavku 
na podriadenie východoslovenských divízií prijal a 29. júla 1944 tento rozkaz tele
gramom oznámil gen. II. tr. A. Malárovi. Podľa toho bol jeden nemecký peší pluk 
podriadený gen. A. Malárovi s tým, že jeho divízie síce budú podriadené skupine 
armád Severná Ukrajina, ale zostávajú na slovenskom pohraničí. Okrem toho mal 
gen. Il.tr. A. Malár vyhlásiť svoju oblasť za operačné pásmo so stanným právom a in
tenzívne sa venovať opevňovacím prácam s dôrazom na Lupkovský a Dukliansky 
priesmyk.30 Podlá nás práve prítomnosť nemeckého pluku medzi východosloven
skými divíziami v čase, keď sa mali realizovať zámery F. Čatloša, mohla ich realizáciu 
prinajmenšom ohroziť.

Aj po odoslaní svojho plánu sledoval gen. I. tr. F. Čatloš rôznymi opatreniami zá
ujmy protinemeckého vystúpenia. V čase, keď slovenská vláda vyhlásila na celom 
území Slovenska stanné právo, (s platnosťou od 12. augusta 1944) s cieľom para
lyzovať partizánsku činnosť, prostredníctvom stot. J. Staneka upozornil cez civilný 
odboj partizánov na chystanú protipartizánsku akciu v Nízkych Tatrách a vo Veľkej 
Fatre. Kedže takéto informácie prenikli k partizánom aj z okruhu spolupracovní
kov pplk. gšt. Jána Goliana, protipartizánska akcia nemohla byť úspešná. Okrem 
toho pokračoval v požadovaní návratu slovenských jednotiek na Slovensko, t. j. 2. 
technickej divízie z Talianska a 1. technickej divízie z Rumunska. Svedčilo to samo
zrejme o širšie koncipovanom pláne na vojenské zabezpečenie protinemeckého 
vystúpenia, než u pripravovateľov povstania v Banskej Bystrici. (Je pochopiteľné, 
že legálne možnosti na realizáciu krokov u gen. I. tr. F. Čatloša boli tiež oveľa širšie, 
než u pplk. gšt. J. Goliana). Z podnetu gen. I. tr. F. Čatloša zaslalo 18. augusta 1944 
slovenské MZV nemeckému vyslanectvu nótu so žiadosťou o repatriáciu sloven
ských technických divízií (z Rumunska a Talianska) na Slovensko. V nóte sa žiadalo 
„...čo najrýchlejšie odoslanie v Rumunsku a v Taliansku sa nachádzajúcich jedno
tiek slovenského pozemného vojska nazad do vlasti. Zdôvodnenie: dennodenne 
sa stupňuje nutnosť väčšieho počtu slovenských jednotiek za účelom silnejšieho 
obsadenia mostov, železničných tratí, ako aj zosilnenie frontového úseku, ktorý 
majú obsadiť slovenské jednotky."31 O týždeň neskôr v prípise cez Ministerstvo za
hraničných vecí gen. I. tr. F. Čatloš pokračuje vo vymenúvaní dôvodov: „Slovensko 
má t. č. dve poľné divízie pripravené pre obranu na svojich severo-východných 
štátnych hraniciach... I keďby postupná obrana Slovenska by vyžadovala najmenej 
šesť vyšších jednotiek, ak rátame možné nebezpečie zo severu z priestoru Tarnova

30 PREČAN, ref. 2, dok. č. 108, s. 254.
31 PREČAN, ref. 4, dok. č. 63, s. 146. Cituje: ŠTEFANSKÝ, ref. 14, s. 50.
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a Krakova, aj tak vzhľadom na obmedzené veliteľské a materiálne prostriedky môže 
Slovensko postaviť pre boj len 4 vyššie jednotky. Predpokladom toho je, aby k dote
rajším dvom poľným divíziám sa pridružili aj dve technické zo zahraničia, lebo práve 
u týchto sa nachádza posledná rezerva veliteľského a materiálneho kádru."32

Ako je známe, gen. I.tr. F. Čatloš už 24. augusta 1944 sa dostal do nemilosti u ne
meckých miest a ďalším dňom bol zbavený jednej z jeho funkcií a na čelo Hlavného 
vojenského veliteľstva bol 26. augusta vymenovaný jeho dávny rival, gen. II. tr. Jozef 
Turanec. Už 29. augusta 1944 ríšsky minister zahraničia Joachim von Ribbentrop 
súhlasil s nemeckým vyslancom na Slovensku H. E. Ludinom, že gen. Čatloš pri 
rekonštrukcii vlády „musí byť vysánkovaný", pretože nočný poplach bratislavskej 
posádky dňa 24. augusta „treba pokladať za puč."33 29. augusta 1944 minister F. 
Čatloš, ktorý už vtedy bol v čestnej väzbe prezidenta J. Tisa, musel predniesť prejav 
na podporu prichádzajúcim nemeckým vojskám, čo bolo signálom pre Vojenské 
ústredie v Banskej Bystrici na vyhlásenie Povstania. 1. septembra mal F. Čatloš asis
tovať pri odzbrojení bratislavskej posádky a z popudu nemeckého generála pri slo
venskom MNO gen. tank. vojsk Hubického so súhlasom SS-Obergruppenfuhrera 
Gottloba Bergera mal „byť nasadený pri odzbrojovaní".34 Vydaniu tohto rozkazu s F. 
Čatloš bránil, pretože,„on, ktorý budoval armádu, nemôže ju aj zničiť", preto rozkaz 
k odzbrojeniu nakoniec vydal prezident J. Tiso.35 Okolo 17. hodiny dňa 1. septem
bra v sprievode gen. A. Pulanicha a plk. B. Dúbravca v budove MNO prítomnému 
dôstojníckemu zhromaždeniu F. Čatloš oznámil Tisov rozkaz.36 Ešte v ten istý deň 
o 23.00, pretože„po novom skutkovom stave, keď prezident slovenského štátu Tiso 
odišiel do ríše, treba na vodcov rozkaz prostredníctvom SS-Obergruppenfuhrera 
dr. Kaltenbrunnera ihneď uskutočniť zatknutie slovenského generála Čatloša, a to 
aj ako vojenskú akciu" hodlali nemecké bezpečnostné služby to previesť, ale vtedy 
už F. Čatloša nenašli. V noci na 2. septembra sa F. Čatloš odobral na povstalecké úze
mie. Pravdepodobne sa riadil odkazom od pplk. gšt. J. Goliana, ktorý mu v ranných 
hodinách 1. septembra po svojom návrate z Banskej Bystrice odovzdal mjr. Ján 
Kovačovič a podľa toho mal F. Čatloš odísť do Banskej Bystrice.37 Napriek tomu mu 
pplk. gšt. J. Golian zrejme nie vlastnou vinou neumožnil, aby bol osožný odboju

32 PREČAN, ref. 4, dok. č. 70, s. 161.
33 Tamže, dok. č. 89, s. 185.
34 Tamže, dok. 107, s. 213.
35 JABLONICKÝ, ref. 16, s. 247.
36 Tamže, s. 248.
37 Tamže, s. 243.
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a Povstaniu, navyše o jeho služby po Benešových varovaniach nielen že nebol záu
jem, bol zaistený a v polovici septembra 1944 spolu s gen. II. tr. J.Turancom letecky 
prepravený do ZSSR, kde bol väznený do januára 1947. Hneď ako jeho útek z Brati
slavy vyšiel najavo, bol prezidentom J. Tisom pochopiteľne zbavený funkcie minis
tra národnej obrany. Počas neprítomnosti bol slovenskými justičnými orgánmi vy
šetrovaný, veľmi rýchlo sa zistilo, že údajne dal zboru gen. A. Malára pokyn, aby pri 
sovietskom útoku na beskydské priesmyky vpadol nemeckým vojskám do chrbta.38 
9.10. 1944 ho Štátna rada SR zbavila mandátu39 a 22. decembra 1944 Vojenským 
súdom v Bratislave bol odsúdený na trest smrti zastrelením.40

* * *

Ferdinand Čatloš v roku 1944 vyvinul úsilie o ukončenie účasti Slovenska vo voj
ne po boku nacistického Nemecka. Zamýšľal uskutočniť opatrenia na obranu Karpát 
vlastnými silami, aby sa predišlo ich obsadeniu Nemcami. V jeho opatreniach kľú
čovú úlohu mali východoslovenské divízie. Po odoslaní memoranda a plánu spolu 
s mapovou dokumentáciou do ZSSR sa dostal do nemilosrdnej nemilosti E. Beneša. 
Postoj F. Čatloša vrátane jeho plánu, dostal veľakrát epiteton: alibistický. Isto, človek, 
ktorý verne slúžil iným a často aj odsúdeniahodným cieľom, a v roku 1944 sa otočil 
o 180°, bol alibistom. Ale aký iný mohol byť postoj ďalších ľudí a tých, ktorí v istom 
čase horlivo spolupracovali a potom sa obrátili proti Nemcom? Ale alibizmus sem, 
alibizmus tam, Čatlošov plán nielenže zostal na papieri, ale vinou tých, ktorí k nemu 
od začiatku pristupovali nepriateľsky (a to ešte vtedy, keď pre dobro veci sa on ako 
vojenský odborník dal využiť a možno nielen v Povstaní, možno aj neskôr), bola táto 
osobnosť zavrhnutá. Trestuhodne obídeného F. Čatloša v protifašistickom ozbroje
nom vystúpení história registruje len ako možnú alternáciu a nevyužitú šancu na 
rozhodnejší a úspešnejší začiatok protinemeckého ozbrojeného vystúpenia na 
Slovensku s oveľa väčším vojenským potenciálom, než ako sa to stalo v Slovenskom 
národnom povstaní.

38 PREČAN, ref. 2, s. 541.
39 Tamže, s. 595.
40 ŠTAIGL, J. a koľ: Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918-2009. Bratislava 2009, s. 28.
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KOLABORANT ALEBO HRDINA? 
ČATLOŠOVE SPOMIENKY A ÚVAHY

Alex MASKALÍK

nikdy som nezradil svoj národ a aby jeho 
zrada nenastala, musel som zrádzať tých, ktorí 
ho zrádzali"

Generál I. triedy Ferdinand Čatloš zotrval ministrom národnej obrany Slovenskej 
republiky do 2. septembra 1944, a to aj napriek tomu, že z funkcie hlavného vo

jenského veliteľa slovenskej armády bol odvolaný už 26. augusta.1 Od 29. augusta 
1944 sa dokonca nachádzal v tzv.„čestnom väzení" v prezidentskom paláci u Dr. Jo
zefa Tisu, z ktorého v noci z 1. na 2. septembra 1944 ušiel. Z dochovaných doku
mentov je zrejmé, že sa len o povestný „vlások" vyhol represii zo strany nemeckých 
bezpečnostných orgánov, ktoré voči nemu dlhšiu dobu chovali podozrenie a ne
dôveru.2 Velenie povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku však záujem o služby bý
valého šéfa slovenského silového rezortu neprejavilo3, a tak bol daný do internácie

1 Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Národný súd, škatuľa 140 (F. Čatloš). Podľa pamätí 
F. Čatloša to bolo 25. augusta 1944.

2 PREČAN, V.: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 
1970, s. 478.

3 Stalo sa tak pod nátlakom prezidenta Edvarda Beneša, podlá ktorého bolo predovšetkým 
z politických dôvodov nevyhnutné „odmítnout jakékoliv jednáni vycházi-li od Čatloše, nebo
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1. čs. partizánskej brigády kpt. A. S. Jegorova.* * * 4 V nej zotrval do 17. septembra 1944, 
kedy bol letecky prepravený do ukrajinského Kyjeva a dva dni na to do Moskvy, 
priamo do Butyrskej väznice pre vojnových zajatcov (17. decembra 1946 bol nakrát
ko premiestnený do väzenia Ministerstva štátnej bezpečnosti).5 Medzičasom ho vo
jenský súd v Bratislave odsúdil 22. decembra 1944 v neprítomnosti za dezerciu na 
trest smrti zastrelením a degradoval na vojaka. V sovietskej internácii zotrval až do 
8. januára 1947, kedy bol oficiálne predaný čs. justičným orgánom.6 V následnom 
štátnom procese ho Národný súd v Bratislave 10. decembra 1947 odsúdil na 5 rokov 
odňatia slobody. Keďže mu však bola započítaná doba väznenia už od septembra 
1944, podmienečne bol prepustený už koncom leta 1948.7 Neboli mu však priznané 
žiadne zaopatrovacie pôžitky, a tak až do nadobudnutia dôchodkového veku musel 
pracovať ako štátny úradník v Ružomberku a neskôr v Martine. Tu 16. októbra 1972 
aj zomrel.8

od kohokoliv z Qiuslingovských kruhů nynější slovenské vlády". Archiv Ústavu T.G. Masaryka 
(AÚTGM) Praha, f. E. Beneš II, škatuľa 235, sig. 38/61-1403. V inštrukciách pre vedúcich predsta
viteľov vojenského odboja na Slovensku bol Beneš ešte konkrétnejší:„Jakékoliv přijímání kola
borantů a kompromitovaných činitelů, zejména tak hrozně kompromitovaných jako Čatloš, do 
přímé akce bojové a politické v jakékoliv formě, absolutně odmítáme. Musíte počítat, že Čatloš
zradil nejdříve nás, pak Tisa, takže po třetí zradí zase". AÚTGM Praha, f. E. Beneš II, škatuľa 105, 
sig.V-72.

4 AÚTGM Praha, f. E. Beneš II, škatuľa 105, sig.V-72.
5 AÚTGM Praha, f. E. Beneš II, škatuľa 235, sig. 38/61-1403.
6 CHYTKA, S. - VALÍŠ, Z.: Generál Ferdinand Čatloš. In: Dějiny a současnost, roč. 24, 2002, č. 1, 

s. 27-31.
7 Vzhľadom na vážnosť obvinení F. Čatloša prekvapovala nielen výška trestu, ale aj spôsob jeho 

výkonu. Pod túto miernosť sa mohlo podpísať jednak to, že v slovenskej vláde nepatril k jej 
najradikálnejším ani k najskompromitovanejším exponentom a jednak to, že bol z nich jediný, 
kto mohol početnými výpoveďami svedkov doložiť „odbojovú aktivitu". Osobitnú váhu mali 
predovšetkým svedectvá niektorých dôstojníkov slovenskej brannej moci o tom, ako ich Čatloš 
„niekolkoraz zachránil pred nemeckým gestapom". Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, 
f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4. Pri určení Čatlošovho povojnové
ho osudu mal však nezanedbateľnú úlohu pomerne blahosklonný postoj sovietskych orgánov. 
A ten sa ukazoval byť výrazne ovplyvnený obrazom, ktorý vo februári 1941 o ňom vytvoril so
vietsky veľvyslanec v Slovenskej republike (v období januára 1940 až júna 1941), G. M. Puškin. 
Podľa neho F. Čatloš nemal byť nemeckým človekom, ale skôr človekom „s dobrým vzťahom 
k Sovietskemu zväzu. Ale on je dostatočne chytrý a opatrný, aby otvorene vyjadroval sympatie 
k nám. To neurobí do tých čias, kým sa nezmení politická situácia v strednej Európe, ináč po
vedané, dovtedy kým Nemecko neprestane tu hrať úlohu určujúceho faktora". In: MARJINA, V.: 
Väzeň Butyrskej cely Ferdinand Čatloš. In: Historický časopis, roč. 44,1996, č.4, s. 679-681.

8 ŠTEFANSKÝ, V.: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt. Bratislava 1998, s. 75-76.
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Dôležitú súčasť rekonštrukcie Čatlošovej osobnosti predstavujú jeho spo
mienky. Nie sú síce kľúčové z hľadiska ich využitia ako hodnoverného informač
ného zdroja k štúdiu vojenských dejín Slovenska v období druhej svetovej vojny, 
za to však ponúkajú zaujímavý pohľad do vnútorného sveta človeka, ktorý sa usi
luje svoje konanie v priebehu nej očistiť, resp. ospravedlniť, alebo aspoň mnohé 
okolnosti a pohnútky vysvetliť. S ich písaním de facto začal bezprostredne po svo
jom odvlečení do Sovietskeho zväzu v septembri 1944, a to v rámci vypočúvaní, 
ktoré s ním v období septembra 1944 až decembra 1946 previedli vyšetrovatelia 
sovietskych bezpečnostných zložiek.9 Mnohé zo svojich výpovedí následne Čatloš 
použil aj pred bratislavským Národným súdom, kde ho prekvapujúca obhajoba 
niektorých prominentov Slovenského štátu (prezidenta Dr. Jozefa Tisa osobitne) 
„donútila" k niektorým korekciám v spôsobe prezentácie tej vlastnej.10 Po svojom 
prepustení z väzenia pokračoval v koncipovaní svojich úvah a spomienok v ne
zmenšenej miere, pričom mnohé z nich boli bezprostrednou reakciou na memo
áre účastníkov tej ktorej udalosti. Spoločným menovateľom všetkých výpovedí 
a spomienkových úvah je ich subjektívna interpretácia, akcentovanie momentov 
predstavujúcich ich autora ako slovenského vlastenca a veľkého rusofila, resp. vy
nechávanie, prekrúcanie a bagatelizovanie faktov, ktoré by mohli akokoľvek po- 
škodiťjeho obraz.

Z obsahového hľadiska štruktúra Čatlošovych spomienok zohľadňuje vybrané 
(špeciálne kontroverzné) témy a viac menej prirodzene kopíruje hlavné body ob
žaloby, ktoré boli voči nemu začiatkom januára 1947 vznesené štátnym prokurá-

9 Ešte počas vypočúvaní zo septembra 1944 sa Čatloš sebavedomo ponúkal „na hocijakú funk
ciu a sľuboval plniť všetky mu zverené úlohy" v československých jednotkách, alebo dokonca 
priamo v útvaroch Červenej armády, ktoré mali postupovať na Slovensko. Sovietske vedenie 
spočiatku nezavrhovalo možnosť využiť jeho služby, čo mohlo byť aj dôvodom, prečo spo
čiatku Čatloš požíval výhody tzv. čestného väzenia (napr. na rozdiel od generála Turanca). Po 
sovietskom vstupe na územie ČSR sice možnosť jeho využitia padla a dostal sa aj do spoloč
nej cely s „nenávideným" Turancom, jeho ďalšie povojnové osudy však zrejme dávajú za prav
du niektorým jeho súčasníkom, že Čatloš zostal u Rusov vždy „personou grata". MIČIANIK, R: 
Slovenská samostatnosť v strategických plánoch Sovietskeho zväzu (1939 - 1945). In: Moderné 
dejiny Slovenska. II. Zborník príspevkov k dejinám Slovenska v 20. storočí (Ed. A. Hruboň). 
Ružomberok 2009, s. 16-46.

10 V tejto súvislosti je nevyhnutné dodať, že Čatlošove výpovede pred Národným súdom sú z hľa
diska obsahovosti faktografickejšie než spomienky, ktoré koncipoval po prepustení z väzenia. 
Tie sa zasa vyznačovali filozofickejším poňatím a tak teda ponúkajú zasvätenejší pohľad do 
hodnotených aspektov a udalostí. Faktom ostáva, že kým pred súdom Čatloš vypovedal vcelku 
zdržanlivo, po vojne nechal obrazotvornosti voľný priestor.
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torom A. Rašlom." Celkom v 22 bodoch bol Čatloš obviňovaný predovšetkým z to
ho, že „spoločne s inými pripravoval vojenské zaistenie odtrhnutia Slovenska od ČSR 
... v úmysle budovať slovenskú armádu po stránke organizácie a výcviku podľa vzoru 
nemeckého Wehrmachtu spoločne s inými spolupôsobil k tomu, aby na MNO v Brati
slave boli pridelení nemeckí vojenskí poradcovia... spoločne s inými pôsobil pri uzavretí 
dohody so zástupcami Nemeckej ríše o t.zv. ochrannom pásme ... podporil nemecké 
vedenie vojny tým, že pôsobil pri uzavretí smluvy medzi slovenskou vládou a Nemec
kou ríšou ohľadom využitia podnikov na Slovensku pre ciele vojnového nemeckého 
hospodárstva... ako poslanec snemu Slovenskej republiky bral účasť na zákonodarnej 
a legalizačnej činnosti separatistického a profašistického režimu... ako minister národ
nej obrany a hlavný veliteľ slovenskej armády v zmysle tzv. ochrannej zmluvy podporil 
Nemecko pri prepadnutí Poľska... utužoval politickú a vojenskú spoluprácu s Nemec
kom pri zrejmých jeho úmysloch na ddlšie rozšírenie útočnej vojny o ovládnutie Európy 
a prípadne aj celého sveta ... trpel a schvaľoval, aby RD viedla spôsob boja, ktorý bol 
proti zvyklostiam vedenia vojny... nariaďoval bojové akcie proti partizánom a keďvidel 
neúspech týchto akcií, dal na schôdzi ministerskej rady spolu s inými súhlas k príchodu 
nemeckej armády na územie Slovenska za účelom boja proti partizánom ... oznámil 
rozhlasom slovenskému národu príchod nemeckých okupačných vojsk na Slovensko, 
označiac tieto vojská za osloboditeľov a ochrancov pokoja a poriadku a to s úmys
lom rozvrátiť prípravy oslobodeneckého boja proti Nemcom a domácim zrádcom ... 
dal všetkým podriadeným vojenským jednotkám rozkaz, aby bez odporu a priateľsky 
přijaly a umožnily príchod nemeckým okupačným jednotkám na Slovensko“. Týmito 
previneniami sa mal podľa rozsudku Národného súdu dopustiť trestných činov 
dvojnásobnej„domácej zrady a zrady na Povstaní", keďže „ako československý štátny 
občan svojou činnosťou pričinil sa o rozbitie Československej republiky a o odstránenie 
jej demokratického poriadku a zavedenie fašistického režimu a prispel k utvoreniu slo
venského štátu pod ochranou Nemecka... podporil v značnej miere vojenské a politic
ké záujmy nacistického Nemecka, spôsobil škodu vojnovému úsiliu Sväzu sovietskych 
socialistických republík a Spojencov, jednak pričinil sa o vedenie vojny proti Sväzu so
vietskych socialistických republík a o vypovedanie vojny Spojencom a svojim konaním

" JUDr. Anton Rašla (1911 - 2007), dôstojník slovenskej a po vojne aj čs. armády (od decembra 
1949 brigádny generál). Ako námestník vojenského prokurátora bol v marci 1946 uvoľnený 
zastávať funkciu štátneho žalobcu na Národnom súde v Bratislave v procese s niekdajšími ex
ponentmi vojnovej Slovenskej republiky - Tisom, Tukom, Machom, Ďurčanským a Čatlošom. 
V roku 1945 sa ako prednosta (2.) spravodajského odd. Hlavného štábu výrazným spôsobom 
zaslúžil o budovanie i formovanie čs. veliteľského zboru v intenciách KSČ.
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poškvrnil česť slovenského národa a konečne činnosť a ideje fašistických okupantov 
a domácich zradcov verejne propagoval, obhajoval a schvaľoval a verejne hanobil 
Sväz sovietskych socialistických republík, Spojencov a ich štátne zriadenie a armády 
... jednak maril boj slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a za 
obnovenie Československej republiky najmä prípravy národného povstania a účasť 

vojenských jednotiek na ňom, jednak zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov a do
mácich zradcov v úmysle znemožniť partizánsky boj a pomáhal okupačným vojskám 
a konečne takúto zradcovskú činnosť aj propagoval".'2

Práve s ohľadom na relevantnosť obvinení sa gro spomienok niekdajšieho mi
nistra národnej obrany SR celkom prirodzene koncentrovala na otázky „údaj nej" ko
laborácie a z nich vyplývajúcu účasť na vojne s Poľskom, resp. ZSSR a samozrejme 
„neodškriepiteľných" odbojových zásluh. Čatlošom predkladané opisy najrôznej
ších udalostí sú viac-menej zhodné, nech už išlo o verzie pochádzajúce z jeho vý
povedí pred vyšetrovateľmi NKVD,'3 alebo o verzie zakomponované v povojnových 
pamätiach. K istým odlišnostiam, samozrejme, dochádza len pokiaľ ide o hĺbku vy
kresľovania vlastných zásluh, alebo o„dovysvetlenie" niektorých „sporných" otázok 
v „ešte" priaznivejšom svetle.14 Vehementne sa bránil predovšetkým voči obvine
niam zo spolupráce s nacistickým Nemeckom a prehnanej vlastnej iniciatívy, ktoré 
skončili s patetickými odkazmi na vlastenectvo. „Čo sme dosiaľ robili, to vyplývalo 
logicky z danej situácie, a čo sa bude robiť, to si okolnosti samy nadiktujú. Slovenská 
republika povstala z podmienky, že jej zahraničná politika nebude sa líšiť od politiky 
Velkonemeckej ríše. Sme všetci existenciou svojho štátu a nesklonnou strojovitosťou za
priahnutí do prúdu, ktorý živelne vyviera a nezadržateľne vyteká z prameňa slovenskej 
samostatnosti. Robí sa politika, aká vyhovuje daným možnostiam a sopečnatým výbu
chom mocenských skupín od nás silnejších, ale sami hýbajúcich a nás existenčne pod
mieňujúcich. Bolo by nemožné plávať proti prúdu, alebo zostať v dravom prúde stáť, 
keď tento prúd by nás strhol a zmietol a to skôr, než by mohol protiprúd ustáliť hladinu, 
na ktorej sme... My sa chopíme vždy toho, kto nás národne zachraňujeZ"15 Kolaborácia 
„sa javila u človeka môjho zrna nie ako zapredanectvo na úkor slovenského národa,

12 Archiv bezpečnostních složek Praha, sig. S-428-1 (obžalovací spis Ferdinanda Čatloša).
13 NKVD - Narodnyj komissariat vnutrennich del (Ľudový komisariát vnútra), predchodca KGB.
14 Jedinými prácami, ktoré reflektujú Čatlošove spomienky, sú práce: ŠTEFANSKÝ, V.: Ferdinand 

Čatloš a slovenská armáda na sklonku druhej svetovej vojny. In: Slovensko na konci druhej sve
tovej vojny (stav, východiská a perspektívy). Ed.: V. Bystrický - Š. Fano. Bratislava 1994, s. 187- 
193; MARJINA, ref. 7, s. 678-700.

15 VFIA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Čatloš 1914-1971 (pozostalosť), škatuľa 4.
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ale ako jediná cesta kľukatým a tŕnistým údolím v Hitlerových výšinách, práve pre život 
nášho ľudu. My sme sa zmierili aj s Hitlerom, keď nás obšťastnil niečím, čo sme dosiaľ 
nenašli u svojich slovanských bratov. Postupné Hitlerove úspechy nás aj okúzlili, lebo 
sme nevideli svet z druhej strany a keď sme si uvedomili aj to, že sme vo vlčej jame, ne
mohli sme už dráždiť vlka i na spôsob líšky sme sa navonok naň usmievali. Vo vnútri 
však to bol pocit stálej neistoty, nervozity i rodil sa v nás nie menší odpor a odhodla
nosť proti zverstvu, ako u jeho priamych protivníkov od prvopočiatku. Kolaboranti sme 
vlastne boli nebezpečnejšími jeho protivníkmi než otvorený nepriateľ... Bez nášho kola- 
borantstva nebolo by vyrástlo povstanie na Slovensku do takej miery, akou sa prejavilo. 
Čo znamenala „kolaborácia" u nás? Navonok úsmev, vo vnútri hnev a pomsta pre ne
čestnosť nacistického zmýšľania a konania... Základná naša idea však sa lepila k moci, 
čo umožnila a držala akú-takú slobodu Slovenska, lebo nie okolitý svet lež táto idea kot
viaca v snahe o národnú voľnosť a dôstojnosť, nám bola kategorickým imperatívom aj 
v kolaborácii. A v konštelácii Hitlerom vytvorenej bol toho pochybnou, no jednako len 
zárukou: slovenský štáť.'6 Čatloš osobitne zdôrazňoval, že ako ústavný činiteľ„po- 
kladal za svoju povinnosť lojálne sa chovať aj k Nemecku, ktoré vtedy mal celé v moci 
Hitler. Pred ním sa klaňalo nielen Slovensko, lež celý svet, čo mal s ním dačo robiť. Kto 
zodpovednosť voči svojmu národu neprevzal na seba - pokiaľ šlo o jeho záchranu a ži
vobytie počas druhej svetovej vojny - ten po porážke Hitlerovej sa radil do antifašistic
kého tábora". S istou dávkou rozhorčenosti pokračoval: „Dr. Beneš vyhlásil, že Čatloš 
zradil jeho, zradil Tisu a zradí aj iných v budúcnosti. Zabudol, že Čatloš nikdy nezradil 
svoj národ a aby zrada národa nenastala, musel zrádzať tých, ktorí ho zrádzali".'7

„Moje kolaborantstvo merajú viac-menej prázdnymi rečmi a jadro skutkov pomí- 
jajú... Nuž pravdou je, že som bol z presvedčenia oddaným činiteľom slovenskej samo
statnosti. Pýtam sa, či táto čistá a ideálna stránka môjho účinkovania má sa biľago
vať ako zločinná a zradná? Hitler nebol hneď zverom a hubiteľom národov! Slovensko 
a Chorvátsko predsa on postavil do medzinárodnej konkurencie a jeho si museli „vážiť" 
aj veľmoci i ich vedúci štátnici, Stalina nevynímajúc. Ak som ja bol pre tieto veci Hitlerov 
služobník, nuž všetci označení boli tým tiež... ako minister NO’8 slovenského štátu som 
mal aj povinnosti Hitlera chváliť dotiaľ, kým sa chváliť musel v záujme slovenskom ... 
Nebol som človekom nezodpovedným, a preto som musel brať ohľad na moju funkciu 
v štáte, i nekaziť položenie svojho národa ... Fakt je, že som boje slovenského vojska 
ukončil už v čase, keď vojna zúrila najhoršie. Za vojny som vojsko šetril a keď som chcel 
na konci vojny niečo docieliť ním, tak som musel voliť taktiku kolaborácie. To zname-

16 VHA Bratislava, f. Špeciálna zbierka (ŠZ) X-413 (Čatlošove spomienky).
17 VHA Bratislava, f. ŠZ X-38.
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ná, že som mal deľ, ktorý nemohol sa vyhnúť povstaniu. Kým moji slovenskí protivní- 
d totožný deľ (s mojím) dosahovali len mojou kolaboráciou, ktorá bola neúprosnou 
podmienkou povstania, nemôže sa ich špekulatívna práca bez kolaborácie ich vlastnej 
hodnotiť ako plus a moja ako mínus v ohľade mravnom! Kto obetoval hoc aj svoju česť 
za totožný ciel? Nik so zdravým rozumom nemôže tvrdiť, že slovenské vojsko bez kola
borácie by bolo využilo do čias povstania a povstaniu by bol dal kto náplň (bojovníkov, 
zbrane atď.)? Kto sledoval môj rozhlasový prejav nezaujaté, musel... vidieť v jeho úzadí 
čisté slovenské snaženie... „slovenské voje sa už druhý raz pripravujú a náležíte osved
čujú, aby skúsené a zocelené v budúcnosti plnou silou i celou svojou udatnosťou udreli 
na nepriateľa". Aká zadná myšlienka vybrovala to v mojej reči?“ Antifašizmus podľa 
Čatlošových slov ukrývalo aj jeho expozé v sneme z 8. októbra 1941:„Naše vojsko sa 
v tejto vojne ešte väčšmi utužuje a zoceľuje, stáva sa ešte lepším, skúsenejším a bojov
nejším. Náš branný potenciál neklesá, ba v tejto krvavej vojne ešte stúpa, aby Slovensko 
malo pre budúcnosť zaistený, spevnený ešte mocnejší štít proti každému nebezpečen
stvu, lebo náš boj nie je ešte dobojovaný. Slovenská armáda musí za každých okolností 
obhájiť a zabezpečiť i v budúcnosti slovenské záujmy. Slovenské vojsko musí vybojovať 
skvelú budúcnosť pre svoju vlasť, v ktorej budú všetci Slováci žiť šťastne a slobodne ... 
Slovenský vojak sa nedá nikým obalamutiť, lebo vie, že zbraň v jeho ruke a odvaha v je
ho duši sú prejavom národnej sily, a túto i cíti v sebe“.'9

„Vojny ako minister národnej obrany som viedol remeselne. Čo som musel vziať 

ako povinnosť, to som konal ozaj svědomitě až pokiaľ mi to presvedčenie dovoľova
lo. Vojnu proti maďarskému vpádu koncom marca 1939 som viedol spontánne. Vojnu 
proti Poľsku v septembri 1939 som viedol z donútenia, hoci už potom som nevidel pre
kážky späť vydobyť násilne odňatú nám Javorinu a sev. Oravu s Kysucou z bezohľad
nej benevolencie Dr. Beneša, proti vôli Slovákov. Vojna proti SSSR mi bola rozkázaná 
prezidentom na nátlak predsedu vlády dohovoreného vopred s nemeckým vyslancom

18 N0 - Národnej obrany (MNO).
” VHA Bratislava, f. ŠZ X-416. Prejav na dožinkových slávnostiach 29. augusta 1943 v Trenčianskej 

Teplej (a ktorý zaznamenal aj denník Gardista) Čatlošovi taktiež prišiel vhod:„pre Slovákov ne
smie byť otázkou, že od koho dostávajú zvrchovanú slobodu, alebo aspoň jej pomerne bezpeč
né základy, na ktorých si už sami Slováci v budúcnosti ustroja svoj spokojný a zodpovedajúci 
život. Bývalú republiku rozbili si sami štátnici a jej mocní spojenci. Dnes by Slováci boli rozkús
kovaní - v protektorátnych pracovných formáciách a tiež nemilosrdne službou gniavení v ma
ďarských ľudomornách ... národ potrebuje začas aj obete každého druhu svojich synov. Naši 
vojaci sa nespytujú, či ich mladosť neskosia záujmy národa na fronte predčasne. Národ, ktorý 
sa odťahuje od povinností, nezaslúži si uznanie na slobodný a dôstojný život". VHA Bratislava, 
f.ŠZX-413.

226



Kapitola XI.

na Slovensku. Keď nebolo vyhnutia, viedol som aj túto pre režim spoľahlivo - až do prí
pustného ohraničenia a určitými výhradami. Vo svojom prvom rozkaze, v ktorom som 
nariaďoval techniku boja, výslovne som si vyhradil podmienky za akých bude slovenské 
vojsko konať svoje povinnosti v poli, plynúce z rozhodnutia najvyššieho veliteľa a zo 
zmluvného záväzku voči Nemecku. Podmienka znela, že ruský národ nebude podma
nený a ujarmený. Plnil som krédo slovanskosti, pre ktoré ma maďarské školy prenasle
dovali. Boj som vymedzoval len proti komunizmu. To bol môj zastieraný zámer, lebo 
inak som nemohol vyjadriť svoju neľúbosťs vojnou a svojej vrchnosti na Slovensku som 
sa nemohol protiviť. Demisie mi bez tak Tiso neprijímal a slúžiť som musel.20 Dezertovať 
som mohol, no uznával som za jedine čestnú povinnosť nenechať vojsko napospas ani 
nie osudu, ale istým záškodníkom v nástupníctve zanechaného velenia. To som jed
nako urobil pri povstaní v r. i 944. V takomto položení som konal obozretne. Len opor
tunizmom a koiaborantstvom s Nemcami mohlo zverené mi vojsko obstáť a byť v r. 
i 944 pripravené a spôsobené pre branné vystúpenie proti Nemcom. Inou politikou, či 
už opozičnou, ači slepe poslušnou, by sa bol docielil opak toto a slovenské vojsko by 
lebo nebolo vydržalo a na spôsob nemeckých SS zbraní, by bolo podmanené Hlinkovou 
gardou ako Wehrmacht. Bola to dilema, a ja som vybral ako dedukciou nie extrém, lež 
samostatný pochod. Preto som upadol do nemilosti "21

V súvislosti s touto otázkou sa v podstate všetky Čatlošove spomienky niesli 
v podobnom duchu a nezaujatý čitateľ si len ťažko mohol nevšimnúť úpornú sna
hu ich autora o fabuláciu historickej pravdy. V tomto prípade by bolo zaujímavé 
vedieť, nakoľko bola výsledkom snahy o presvedčenie verejnosti a nakoľko dô
sledkom autosugescie. Podľa všetkého neustále opakovanie lží a poloprávd malo 
zrejme v prvom rade presvedčiť jeho samotného. Neprehliadnuteľnou bola taktiež 
jeho iniciatíva „zmazať hriechy minulosti" a rehabilitovať sa „odbojovými zásluha
mi". A tie priamoúmerne„rástli" so vzrastajúcou intenzitou jeho„sebautvrdzovania" 
sa. „To, že som za Tisovho režimu zastával význačnú funkciu, nie je samo o sebe príči
nou, aby ma i dnes odsudzovali a tobôž prenasledovali. Veď treba si ujasniť aj prednosti 
môjho účinkovania!... Bolo taktickou potrebou a podmienkou, aby som sa choval voči 
Nemcom i slovenskému štátnemu vedeniu oportunisticky. Len tak som mohol udržať 
vo svojej ruke armádu, ktorú som pripravil pre povstanie ja a nie Golianovci, čo už mi

20 Čatlošovo vysvetlenie bolo opäť svojské: „Čatloš sa opieral o zmýšľanie vojenskej masy, ktorá 
by bola slúchalajeho preto, lebo záujmom národa bolo, aby nacizmus na Slovensku nezapustil 
svoje zhubné korene. Zastal som sa Tisu a ten mi vtedy úprimne vyznal, že demisiu neprijíma 
kvôli národu, ktorý musí byť zachránený od Hitlerových úmyslov". VHA Bratislava, f. ŠZ X-416.

21 VHA Bratislava, f. ŠZX-417.
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ju len vo vhodnej chvíli formálne ukradli. Lebo som chcel povstanie uskutočniť a to 
lepšie, ako to spravili bezo mňa. Golianovci obalamutili Londýn a pomocou jeho po
tom ma v povstaní zaskočili tým, že ho napriek predbežnému dohodnutiu sa so mnou, 
sami spustili a mňa tak vydali na pospas Nemcom ... Armádu som ja, a nie iní, očistil 
od gardistov a od nemeckých dôstojníkov pred povstaním ... Čo je ale najzávažnej

šie z môjho účinkovania za Slovenského štátu? To, že som počiatkom r. 1941 prekazil 
v ňom prevrat v prospech zavedenia nacistického a gardistického režimu. Tento režim 
by bol v prvej rade povraždil všetkých komunistov na Slovensku, najmä tých, ktorí boli 
vo väzení (Široký22 atď.). Hitler vyslal na Slovensko svojho splnomocnenca Killingera, 

aby u nás pripravil a uskutočnil zamýšľaný prevrat. Тика sa mal stať šéfom štátu. Ja som 
sa postavil v mene slovenského vojska proti tomu a tak som zabránil prevzatie moci 
do rúk protikomunistických činiteľov. Killingeŕ3 hneď na to bol odvolaný a poslaný do 
Rumunska, aby tam proboval šťastie. V Rumunsku to aj vykonal. Antonescu24 prevzal 
moc a Rumunsko stratilo následkom toho veľa desaťtisíc vojakov, ktorých hnal proti 
Sovietom. Mne vytýkali, že málo slovenských vojakov položilo životy pre „spoločnú" 
nemecko-slovenskú vec na fronte. Dával som len tolko, kolko som musel a výsledok bol 
ten, že sme stratili dohromady len 2048 ľudí z priemerne 80.000 armády. Teda za 4 roky 
malá normálna úmrtnosť. Rozumný komunista sa nad tým zamyslí a nenapadne ho te
raz, keď žije vlastne z môjho pričinenia sa, odsudzovať ma. Každý iný na mojom mieste 
by to vykonal len horšie“25

Čatloš nezabudol predložiť aj vlastnú verziu toho, ako sa Slovensko a jeho bran
ná moc zapojili do vojny proti Poľsku a Sovietskemu zväzu. Tak napr. slovenské 
ťaženie proti severnému susedovi v septembri 1939 bolo podľa neho nutné po
sudzovať nie z politickej perspektívy (ako mu to bolo vyčítané Národným súdom), 
ale z pohľadu historickej objektívnosti. A práve pod jej dojmom „Východiska 1. sep
tembra 1939 iného nebolo ... Poľsko iniciatívne sa tislo na slovenské územie. Slováci 
z donútenosti mu odpovedali v splne historickej chvíli... Trikrátne kmásanie Slovenska

22 Viliam Široký (1902 - 1971), popredný funkcionár KSČ a štátny predstaviteľ povojnového 
Československa. Začiatkom vojny člen moskovského vedenia KSČ, následne po vyslaní na 
Slovensko v roku 1941 zaistený a do konca vojny väznený. V rokoch 1945 - 1954 predseda 
KSS, v rokoch 1953-1963 predseda vlády ČSR.

23 Mannfred von Killingeŕ (1886 - 1944), od konca júla 1940 do januára 1941 nemecký vyslanec 
na Slovensku.

24 Maršal lon Antonescu (1882 - 1946), v priebehu rokov 1933 - 1940 náčelník GŠ rumunskej 
armády, minister obrany a premiér, od septembra 1940 do augusta 1944 rumunský diktátor 
(conducator). Po vojne popravený.

25 VHA Bratislava, f. ŠZ X-417. Pozri tiež: MARJINA, ref. 7, s. 684-686.
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Poliakmi zneužil Hitler a kanalizoval Slovákov do protiútoku spolu s Nemeckom v sep
tembri 1939. Tu by stálo za to, špeciálne sa zaoberať aj otázkou, či bolo mravným ne
chať ujarmených Slovákov v severnej Orave a Spiši zahynúť nadobro v poľskom a nato 
nemeckom zajatí, ači bolo povinnosťou slovenského štátu ujať sa ich hoc i pomocou 
Hitlerovou? Keď Slovensko prijalo Hitlerov danajský dar26 14. marca 1939, tak to už 
potom dôsledne k tomu patrilo aj dať sa znásilniť Hitlerom, aby si svojich utláčaných 
bratov skutočne vlastných, oslobodilo".27 Rečníckou otázkou „Kde tu bola zrada a kde 
bratovraždaT sa vracal najmä k provokačným slovám „poľských hlásnych trúb .. 
vtedajších spojencov Hitlera proti nám" na jeseň 1938, ktoré vyvrcholili potupným 
mníchovským diktátom.28 „Pýtam sa nepredpojatých posudzovateľov našej priprave
nosti na slovensko-poľských hraniciach v auguste r. 1939, keď sa vojna už rysovala vo 
vzťahu nemecko-poľskom, či sme mali toto oficiózne upozornenie poľskej politiky a vo
jenstva nechať bez povšimnutia?... Nemci nám pomáhali a Poliaci nám škodili! Volba 
tu bola jasná .,.".29

„Tu sa niektorí Slováci zamysleli čo robiť, či poslúchať rozkaz slovenského vedenia, 
ači uprednostniť slovanskú vzájomnosť, ako v nej vyrástli, alebo boli v nej vychovaní. 
Niektorí aj emigrovali do zahraničia pod touto zámienkou. Emigrácia znamenala ne
chať národ doma svojmu osudu ...ja som zostal doma a cítil som najväčšiu povinnosť 
k svojmu vlastnému ľudu ako k slovanskému Poľsku, čo týral našich Slovákov. To isté 
robili aj vedúci ZSSR. Zabrali si takisto silou zbraní svojich Ukrajincov a Bielorusov!30... 
slovanské Poľsko proti vôli Slovákov panovalo nad ich časťou neslovansky, ale tyransky 
a šovinistický! Či nám umožnil si späť vydobyť Javorinu a sev. Oravu Hitler, či nie, nesme

li sme nechať ujarmených Slovákov v ich položení! Tak postupovali aj sovietske miesta 
rovnakou silou zbraní! Nuž verný svojej zásade slúchaťsvoj národ a len cezeň (a nie na 
jeho úkor) ostatných Slovákov, s čistým svedomím nesiem za to zodpovednosť. Inak boli

26 „Danajský dar" je ustálené slovné spojenie (resp. prirovnanie) pre taký dar (zisk, alebo výťažok), 
ktorý spôsobuje obdarovanému skôr ťažkosti a zlo, než úžitok a spokojnosť.

27 VHA Bratislava, f. ŠZ X-408.
28 Mníchovská dohoda (označovaná tiež ako mníchovský diktát, alebo Mníchovská zrada) bola 

podpísaná 29. septembra 1938 predstaviteľmi Nemecka,Talianska, Francúzska a Veľkej Británie 
a predstavuje vrcholný príklad oportunistickej „politiky ústupkov" (vo vtedajšej terminológií 
tzv. politiky appeasementu). Československo bolo na jej základe donútené odstúpiť Hitlerovej 
Tretej ríši pohraničné územie obývané Nemcami (Sudety).

29 VHA Bratislava, f. ŠZ X-408.
30 V priebehu nemeckého ťaženia v Poľsku vtrhla 17. 9.1939 do východného Poľska aj Červená 

armáda. Po následnom delení medzi víťaznými mocnosťami pripadla tretina Poľska (východné
ho) práve ZSSR.
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sme donútení k tomu! “ Proti Poľsku ho mal Tiso údajne podriadiť nemeckému vele
niu a po nemeckom rozkaze na útok sa odvolával na slovenskú štátnu príslušnosť 
a dožadoval sa rozhodnutia zo strany prezidenta. Podlá neho sa však Tiso nechcel 
priamo zamiešať do rozhodovania, t. j. do „odporu proti nemeckému rozkazu" a tak 
„ponechal mňa podriadeného vykonať nemecký diktát. Výslovne som podotknul, že 
Tisovo mlčanie do stanovenej hodiny budem musieť podkladať za súhlas s nemeckým 
nariadením. Nuž Tiso sa ohlásil mi telefonicky náročky až na rozkaz slovenské jednotky 
plnili, čiže po prekročení slovensko-poľských hraníc na Javorine... Poznamenávam, že 
keby bol Tiso odoprel súhlas pripojiť sa k nemeckej brannej moci bolo by bývalo ešte 
dosť času zastaviť pochodujúce jednotky na hraniciach, lebo tieto úplne na hraniciach 
neboly"?' Fantázia mu rozhodne nechýbala ani pri rekonštrukcií osudnej noci pred 
zahájením útočnej operácie„Fall Weiss",32 podľa ktorej o pripravovanej akcii sloven
ských jednotiek proti Poľsku vopred nemal tušenie a že slovenská účasť na násled
nom ozbrojenom vystúpení bola na ňom vynútená násilne pod hrozbou smrti.33

Snahe o bagatelizovanie svojej úlohy sa Čatloš nevyhol ani pri rekonštruovaní za
vlečenia Slovenska do vojny proti ZSSR, a to naivnými argumentmi typu:„Namietal 
som to uskutočniť s upozornením, že nám nástupový priestor sovietske letectvo zbom
barduje a zničí komunikácie i vojsko ešte pred bojom..." Kompetentní (osobitne pre
miér Vojtech Tuka) mali zdôrazňovať nutnosť a potrebu zapojenia sa do vojny pre
dovšetkým v snahe„predísť" Madárov a jeho„nesúhlas s ťažením" údajne zľahčovali 
upozornením, podľa ktorého on má „námietky technického rázu, ktoré nesmú byťpoli
tike na prekážku". Nakoniec mal dať prezident Tiso„za pravdu Tukoví (s ťažkým povzdy
chom) a mne nariadil vykonať rozkaz: s celou mob. silou či najskôr sa vypraviť na front 
pod nemecké velenie:-Ja som sa hneď nevrátil do budovy MNO, lebo ma hlava zabolela 
a šiel som do bytu sa zreštaurovať. A tam už som počul v rozhlase Machom vyhlasovať 
vstup do vojny. Zarazilo ma to, že čítal i podpisy vyhlásenia vojny: Tiso, Тика, Čatloš... 
nesúhlasil som a svoj podpis som nikdy nedal na text pre vstup do vojny proti ZSSR"?* 
Samotný vstup do vojny okomentoval alibistickými slovami, ktoré sa niesli v duchu 
dobovej propagandy -„Vydal som rozkaz na boj nie proti ruskému národu, ale iba proti 
jeho politickému vedeniu, lebo v mojom vnútri nevyhasla stará láska k Rusom"?5

31 SNA, f. Národný súd (NS), A-946,Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatlošaj.TiežVHA Bratislava, 
f. SZ X-448.

32 „Fall Weiss" (preklad „Biely prípad") - krycie označenie nemeckej ofenzívy proti Poľsku v sep
tembri 1939.

33 RAŠLA, A. - ŽABKAY, E.: Proces s dr. J. Tisom. Bratislava 1990, s. 189-190.
34 SNA, f. NS, A-946,Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatloša). Tiež VHA Bratislava, f. ŠZ X-442.
35 VHA Bratislava, f. SZ X-442.
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Samotnú vinu podľa neho nebolo možné hodnotiť, resp. vidieť len z hľadiska 
faktografického, ale aj širšieho geopoWťického.„Slovensko ako štát od Nemecka závis
lý, ktorého zahraničná politika je zmluvne podmienená správať sa podľa nemeckej, fak
tickým diktátom muselo vypovedať vojnu SSSR a jeho spojencom ... Malý národ v po
ložení tak závislom musí sa prispôsobovať mocným susedom".36 „Bol som presvedčený, 
že slovenský štát musí Nemcom vyhovieť vo všetkom, poneváč len tak môže uchrániť 
svoju existenciu. Na okolnosť, že slovenské jednotky museli proti Rudej armáde bojo
vať na území SSSR som sa díval takto: po stránke subjektívnej sa mi to nepáčilo, ale 
objektívne som robil všetko, čo som mohol, aby Slovenský štát dokázal Nemcom svo
ju ochotu, byť dôsledným k loyalite k ním. Po Stalingrade som svoj názor zmenil v tom 
zmysle, že slovenský štát si musí „nechať zadné vrátka" otvorené k spojencom, poneváč 
po válke budú mať rozhodné slovo a pozdejšie od nich budeme závisieť137 Z hľadiska 
vlastných motívov len podotkol, že: bol „ako hlavný veliteľ... ovlivněný nemeckými 
plánmi a myslel som, že vojna proti ZSSR sa do 3 mesiacoch skutočne skončí. Chcel som 
preto, aby národ pomocou účasti na vojne pri najmenších obetiach čo najviac vyťažil“. 
Prekvapujúcim zostáva fakt, ako okrajovo reflektoval zverstvá páchané na východ
nom fronte i ľahkosť, s akou sa vzdával zodpovednosti za účasť slovenských vojakov 
na nich -.„Koncomr. 1942avr. 1943 dostával som písomne zprávy od svojich podriade
ných dôstojníkov ako aj ústne hlásenia o beštialitách a zverstvách nemeckých jedno
tiek v zázemí... Obyčajne naši dôstojníci toto hlásili ústne po svojom návrate z fronty 
a neoficiálne. Či bol nejaký rozkaz na odstrelenie sovietskych komisárov vojenských, to 
som ešte v tej dobe nevedel, o tom som sa dopočul až niekedy v r. 1944 a definitívne až 
teraz v zajatí od Turanca, ktorý o tom mal vedomosti ako veliteľ divízie. Nepamätám sa, 
že by mi to bol Turanec38 hlásil, ba tvrdím, že mi to nehlásil. Slovenské jednotky zajatcov 
nemali a preto predpisy o zaobchádzaní so zajatcami neprenikaly k nám, lebo my sme 
zajatcov odovzdávali Nemcom.“39

36 VHA Bratislava, f. ŠZX-116.
37 SNA, f. NS, A-946,Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatloša). Tiež VHA Bratislava, f. ŠZ X-442.
38 Jozef Turanec (1892 - 1957), popredný dôstojník slovenskej brannej moci - germanofil (od 

januára 1942 generál II. triedy). Od mája 1939 veliteľdelostrelectva Hlavného vojenského veli
teľstva, od novembra 1940 veliteľ 1. divízie (v čase augusta-novembra 1941, resp. apríla - sep
tembra 1942 veliteľ Rýchlej divízie na východnom fronte), od januára 1943 veliteľ Vojenskej 
správy MNO, od januára 1944 veliteľ pozemného vojska a koncom augusta 1944 hlavný vojen
ský veliteľ. 29. 8.1944 bol zajatý povstalcami a neskôr internovaný v ZSSR. Po vojne bol odsú
dený na trest smrti, ktorý mu bol zmenený na 30 rokov odňatia slobody.

35 SNA, f. NS, A-946, Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatloša). Tiež VHA Bratislava, f. ŠZ 
X-448.
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Špecifickú kapitolu v Čatlošových spomienkach zaujímajú „odbojové aktivity", 
ktoré mali poslúžiť ako najvhodnejší prostriedok pre rehabilitáciu vlastnej osoby. 
Z pohľadu samotného autora šlo pritom nielen o jeho postihnutie vlastného vkladu 
do prípravnej fázy Slovenského národného povstania, ale i podielu na slovenskej 
rezistencii všeobecne. I preto v nich rôzne komentáre a postrehy s odbojovým pod
textom zaberajú najväčší priestor. Dozvieme sa tak napr., že „pre povstanie som sa pri
pravoval solídnejšie, než moji rivalovia, ktorí si nechali partizánskymi akciami ho z ruky 
vypustiť a i predčasne vháňať ľud do nemeckých striel. Naši ma označovali za nespo
ľahlivého a Nemci písali ku podivu objektívnejšie. „Slovák"40 prevzal z nemeckých novín 
27. okt. 1944 napr. toto: „Čatloš, ktorý vybudoval zo slovenskej armády štát v štáte, zne

možnil uplatnenie sa všetkých kladných národných elementov." Tieto elementy, pravda, 
sa rozumeli protiodbojové, čiže fašistické. Nuž naši Čatloša radili k Nemcom a Nemci im 
dokazujú, že povstanie umožňoval práve Čatloš tým, že nedal sa uplatniť elementom 

protipovstaleckým. Komu tu verit?“4' „Nebol som v nijakej strane... národovcom som 
však bol... Toto moje presvedčenie ma viedlo aj k šetreniu málopočetného slovenské
ho národa a vojska. Šetril som vojsko, čo bojovať muselo tak, že za 4 roky vojny malo 

strát iba 2048, t. j. ani jedno percento svojho mobilizačného počtu. To som sledoval aj 
v mojom pláne pre povstanie a to ma viedlo aj k povoľnosti, že som prečítal rozhlasový 
prejav Tisom nariadený a Gašparom42 napísaný 29. augusta 1944 ... V Tisovom „čest
nom“ väznení, do ktorého ma dostali rušivé sily vyprovokovavšie predčasné povstanie, 
mal som tieto možnosti: prečítať napísaný mi prejav, alebo odmietnuť to uvalením na 
seba sekeru nemeckého kata. Dnes mi hovoria, že som bol zbabelý a bez cti. Volil som 
čítať s umienenou výhradou, že čoskoro to napravím ako voľný Tisov dezertér v Banskej 
Bystrici. Tam mi to zarazili! Mal som sa vraj radšej zastreliť sám. Bez zbrane u seba ne
šlo ani to, hoc takáto samovražda bola v mojich očiach práve zbabelosťou: utekať pred 
zodpovednosťou a vyhnúť sa predpokladanej povinnosti k národu. Chcel som dovŕšiť 
môj plán povstania o ktorom som nevedel, že ho už doma i v Moskve zamietli.“41 Ako to 
veľmi naivne zhrnul všetko na koniec, „svojou prítomnosťou v prezidentových kance
láriách ... mohol zdržovať protiopatreniami z nemeckej aj vládnej strany slovenskej.“44

40 „Slovák" bol denníkom vládnej HSĽS.
41 VHA Bratislava, f. ŠZX-416.
43 Jozef („Tido") Gašpar (1893 - 1972), publicista a popredný ideológ ľudáckeho režimu, v rokoch 

1941 - 1945 šéf Úradu propagandy. Po vojne odsúdený na doživotie, v roku 1958 na základe 
amnestie z väzenia prepustený.

43 VHA Bratislava,f.ŠZX-413.
44 SNA, f. NS, A-946,Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatloša).
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Ohľadne vlastnej účasti na samotných prípravách aktívneho odboja slovenskej 
armády „sondoval som u Tisu pôdu pre podobnú akciu... naznačoval som mu pri spoloč
ných obedoch, ku ktorým som išiel skorej, aby som bol sám, že by bolo treba niečo pod
nikať, lebo zotrvanie pri Nemcoch je naďalej beznádejné a že treba národ zachrániť, čo 
má byť konečným cieľom našich snažení. Tiso už aj moje náznaky odmietnu!, videl som 
u neho úplnú neochotu a povedal mi rozčúlene, t.j. že pokladal moje upozornenia za ne
miestne, že nechce mať nič spoločného ani s Československou republikou, ani so samo
statným Slovenskom pod sovietskym vedením a doslovne povedal, že čo páchne Čechmi 
to dýcha peklom. Na Sovietov mi zasa povedal, že encyklika pápežská45 nepripúšťa nija
ký kompromis medzi komunizmom a katolicizmom. Od vtedy som bol voči Tisoví veľmi 
zdržanlivý a na všetké jeho návrhy ohľadne agresívnejšieho postupu, potažme potiera
nia partizánskeho hnutia som přikývnul, aby som práve nevzbudil u neho podozrenie"4б 
Ďalej Čatloš tvrdil, že „aj bez banskobystrického voj. ústredia slovenské vojsko k odboju 
pripravoval už pred vznikom tohto voj. ústredia. Z Krymu sme dopravili aj velké množ
stvo zbraní a streliva pre povstanie na Slovensko - proti prísnemu Hitlerovmu rozkazu, 
že nič z poľa sa nesmie odsunovat'do zázemia pod trestom smrti!... Čatloš s obľubou 
kládol rečnícku otázku, že všetky veci zo septembra 1943 „pre koho pripravoval? Veď 
aj dve letky odtiaľ stiahol na Slovensko! Tu je otázka: Kto slovenskú armádu preoriento
val? Nebola to už jej generálna skúška v poli v roku i 943? Hlavou do múru sa ísť nedalo 
a rozumný človek čakal až ovocie dozrieZ"47 Samotného „ I. septembra 1944 s gen. Pu- 
laničom úradne som hlásil Tisoví, že nesúhlasíme s odzbrojením slovenských jednotiek 
... Tiso odpovedal, že on súhlasí a nariaďuje tiež nám, aby sme sa podrobili nemeckému 
ultimátu a vykonali ho podľa priania, pretože ako kňaz sa chce vyhnúťkrveprelievaniu. 
Na to ja som hlásil, že ako vojak nemôžem existovať ani vo funkcii hlavného vojenského 
veliteľa, ani jako minister národnej obrany, keď nemám ozbrojené vojsko, ktoré som vždy 
učil, že nesmie nikomu za nijakých okolností vydať zbrane bez boja., na to mi Tiso pove
dal, že za to nemôže, ale nemecké ultimátum musí byť splnené. Keď nie ja, vydá rozkaz 
on. Na to som ho požiadal, aby prijal moju demisiu. Gen. Pulanič48 žiadal, aby ho preložil 
do penzie. Tiso na to rozčúlene odpovedal, že týmto pracujeme do rúk nepriateľa... že

45 Encyklika (lat. encyclicus - okrúhly), pápežský okružný list adresovaný biskupom a veriacim 
na celom svete. Obsahuje poučenie pápeža o cirkevných zásadách v závažných otázkach viery 
a mravov.

46 SNA, f. NS, A-946, Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatloša). Tiež VHA Bratislava, f. ŠZX-448.
47 VHA Bratislava, f. ŠZ X-38.
48 Anton Pulanich (1884- 1962), popredný dôstojník slovenskej brannej moci (od mája 1939 generál 

II. tr., neskôr generál I. triedy). Od mája 1939 veliteľ Vyššieho veliteľstva 1, resp. od októbra 1939 
1. divízie, od januára 1940 veliteľ 3. divízie, od novembra 1940 súčasne velitel’Vzdušného úradu,

233



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

odmieta žiadosť a o demisiu a o preloženie do výslužby a aby sme plnili vydané rozkazy. 
Na to som povedal, že rozkaz vyplním. Bol som odhodlaný, ešte v ten istý deň odcestovať 
do B. Bystrice a pridať sa k partyzánom ",49 V súvislosti s osvetlením okolností svojho 
pasívneho vyčkávania v predvečer povstania si však autor v tomto aspekte protirečil, 
nakoľko pred Národným súdom celú vec okomentoval: „v tej dobe som bol subjek
tívne rozhorčený, že Golián50 a skupina kolom neho mi nedôverujú. Myslel som si, že sa 
budem chovať pasívne a tým im najlepšie pomôžem."5'

Vo svojich reminiscenciách autor zaujíma kritické stanovisko k interpretácii prie
behu a významu SNP v historických prácach mnohých účastníkov, hodnotí dôsled
ky a vyvodzuje možné alternatívy - samozrejme zo svojho uhla pohľadu. S obľubou 
poukazoval najmä na „straty - zbytočné v SNP! Tieto zapríčinili m.i. aj mladí, neskúsení 
podplukovníci a majori bývalej slovenskej armády... Gen. A. Maláŕ2 nenadarmo sa vy
slovil, že namyslení mladí majori a podplukovníci ignorovali, ba aj odstraňovali starších 
a zodpovedných veliteľov, ktorí im vadili v karierizme na úkor vojska a národa! Sami 
neboli v kolaborantstve odchodnejšími, len s tým rozdielom, že sa nemuseli viditeľne 
exponovať! Pri všetkej úcte k ich obetavosti a strádaniu, musí sa historicky rozoznávať 
aj rub vedľa lešteného líca mince! Čo docielili tým, že zákerne odkopli svojich konku
rentov a nevedeli využití vyporiadaťsa s poplašenými horlivcami pred SNP? Ani Čatloš, 
ani Malár by neboli v rozhlase vystupovali proti - kdeže SNP? - výstrelkom, v dôsledku 
ktorých už povstanie neudržal nik! Veličko a Veselovď3 sa vymkli spod prísnej a premys-

vzdušných zbraní a vojenskej správy MNO (na východnom fronte v roku 1941 krátko zástupca 
veliteľa slovenskej armádnej skupiny), od augusta 1942 veliteľ pozemného vojska, od januára 
1944 generálny inšpektor armády, pracovného zboru a brannej výchovy a predseda odvolacieho 
kárného výboru MNO), na prelome septembra a októbra 1944 krátko hlavný vojenský veliteľ.

49 VHA Bratislava, f. ŠZ X-442.
50 Ján Golian (1906 - 1945), dôstojník slovenskej brannej moci a v čase SNP prvý veliteľ povsta

leckej l.čs. armády na Slovensku (od septembra 1944 brigádny generál). V novembri 1944 bol 
zajatý a na jar 1945 pravdepodobne popravený.

51 SNA, f. NS, A-946,Tnľud 12/47 (zápisnice z výpovede Čatloša). Tiež VHA Bratislava, f. ŠZ X-442.
52 Augustín Malár (1894 - 1945), popredný dôstojník slovenskej brannej moci (od januára 1942 

generál II. triedy). Od marca 1939 veliteľ VI. zboru, od mája 1939 Vyššieho veliteľstva 3, v sep
tembri 1939 veliteľ 3. divízie v ťažení proti Poľsku a od januára 1940 veliteľ 1. divízie. Od roku 
1940 velitel'Vysokej vojennej školy v Bratislave a inšpektor armádnych škôl, od novembra 1941 
veliteľ Rýchlej divízie na východnom fronte. Od septembra 1942 voj. a letecký pridelenec v Ber
líne s akreditáciou pre Rím. Od mája 1944 veliteľ východoslovenskej armády, po jej odzbrojení 
Nemcami zajatý a popravený.

53 Piotr Alexejevič Veličko (1911 - 1984), od roku 1938 dôstojník Červenej armády a počas SNP 
veliteľ 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Bratia Milan, Miloš a Mirko Veselovci patrili 
medzi popredných predstaviteľov vojenského odboja na Slovensku.
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lenej maršruty plánovaného povstania proti Nemcom! Keby nie oni, nijaká revolučnosť 
povstaleckých más by nebola predčasne spustila pochodeň, čo vyrástlo vo skutočnosti 
v povstanie vojensky vopred prehraného! Aj nemecké posielanie menších oddielov na 
Slovensko proti partizánom, by nebolo pokazilo taktiku a plán úspešného povstania po 
stránke vojenskej, navrhovaného pre ZSSR začiatkom augusta i 944! Malárove dve di
vízie a Čatlošom pripravené zázemia by neboli prekonali, ba vlastne vystužili tie extrov- 
né a utajované zariadenia, čo voj. ústredie Golianom vedené (formálne!) o svojej ujme 
vypotilo. Oba vystrnadění a vopred už vysánkovaní velitelia - Malár na východe a po 
Turancovi zase sa ujavší Čatloš na západe, by boli vzali do rúk operácie proti Nemcom, 
nebyť zaskočení poplašencami ...Nemci by neboli ani vtedy poslali na Slovensko väčšie 
sily, keby neboli Veselovci vyhlasovali celoslovenské povstanie, ktoré aj Čatloša s Malá- 
rom zaskočilo tak, že boli donútení v rozhlase predniesť prejavy proti akciám čo nevy
hnutne už vyvolali povstanie! Oba boli pre povstanie, ale nie pre zbabrané nezodpoved
nými poplašencami a nedočkavcami - len aby im prvé zásluhy nik nezobralZ"54

V nastúpenom trende Čatloš pokračoval: „Povstanie bolo započaté predčasne 
a príčinou toho nebola momentálna úhroza nemeckej okupácie Slovenska, ale parti
zánske hnutie v Turci... v memorande som predsa zdôrazňoval utajovanie a využitie 
momentu prekvapenia pred Nemcami, aby úspech už apriori bol zaručený. Museli so
vietske i čs. vojská pri Dukle tolko času stratiť i tolko obetí mať, keď sa to dalo bez bo
jov, docieliť? Ako boli Nemci pripravení na okupáciu Slovenska koncom augusta 1944, 
keď to bol čas pre nich najkritickejší? Plátali diery na frontoch núdzové k čomu siahali 
na posledné rezervy. 23. aug. padol Paríž a vtedy tiež Rumuni odpadli od Nemcov i pri
dali sa k sovietskym armádam. Poľsko a Juhoslávia Nemcom v tylu šarapatili... Nemci 
v náhlosti ako odpoveď na partizánske akcie, ku ktorým sa pridávali aj voj. posádky na 
strednom Slovensku len preto, že požiar už bol založený, až 29. augusta 1944 nariadili 
svojmu generálovi pri slovenskom MNO porobiťprotiopatrenia... Sovietske vojská ne
prešli Slovenskom rýchlo a bezpečne, ale trval ich boj cez celú zimu ešte a cez jar 1945. 
Kto tu rozhodoval o slovenskom bojisku, čo národ trhal i bratovražedné oslaboval?... 
Kto chcel dobre, a kto zle? Ani Malár a Čatloš nešli proti národu, pre ktorý od mladi hor
lili a obetovali všetko! Ich osud začlenil do spletitosti záujmov a znajúc dokonale svojich 
nemeckých partnerov z núdze (pre národné dobro, podľa ich presvedčenia), snažili sa 
šetriť našich ľudí od nazlosteného nacizmu po 29. auguste i 944 až do príchodu víťazov 
od východu. Ďaleko boli aj v tomto počínaní si od zrady na národe. Rozhlasové prejavy 
29. a 30. aug. i 944 smerovali k tejto národnej šetrnosti!"55

54 VHA Bratislava, f. ŠZ X-427.
55 VHA Bratislava, f. ŠZX-413.
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Záujmom podľa Čatloša pre Slovensko i ZSSR bolo, „aby sa nerozpútali boje na 
území Slovenska predčasne, lebo neskoršie to pôjde ľahšie, bez bojov. Teda neútočiť 
hneď pri dosiahnutí dotyku našich severovýchodných štátnych hraníc. Maďari majú 
v priestore Košíc najväčšie strategické zálohy, ktorými chcú operovať proti sovietskym 
vojskám na území východného Slovenska. Usilujú sa aj teraz už vziať si na starosť ob
ranu priesmykov Lupkov a Dukla. My Slováci, to nepripustíme, a preto robíme všetko 
tak, aby bolo presvedčenie i na strane nemeckej i maďarskej, že na obranu vlastnými 
silami vystačíme. Neskoršie, ale už podľa presne dohovoreného plánu, bolo by dob
ré previesť na tomto úseku demonštráciu delostrelectvom a predstieraným útokom, 
ktoré, by slovenské jednotky tiež dobre maskirovanou obranou odrazili, aby Nemci 
a Maďari nemali dôvod pre ich pomoc a zásahy a dôverovali by Slovákom". Podľa 
neho „Sovieti nech tlačia intenzívne na priesmyky Užok a južnejšie proti Maďarom, 
aby tam pripútali čo najviac maďarských síl. Ďalej nech vyvíjajú ofenzívne úsilie se
verne Karpát, smerom na Tarnov a Krakov. Bočného protiútoku zo Slovenska nech sa 
neobávajú, lebo slovenské vojsko by už sledovalo neskoršiu svoju kooperáciu s voj
skami SSSR a v prípade nemeckého ači maďarského zásahu zo Slovenska, by včas 
upozornilo sovietov, ak by samo nebolo vstave čeliť týmto nástrahám. Len keby so
vieti dosiahli a dobre ovládali priestor Krakova, nastala by možnosť prekvapujúceho 
a úspešného útoku proti Maďarom a umožnenie ďalších operácií aj proti Nemcom 
z južných a západných hraníc Slovenska. Slovenské vojsko by pripravilo a umožni
lo totiž rýchly a hladký presun sovietskych vojsk cez slovenské územie a samo by sa 
pripojilo k ťaženiu proti Maďarom. Bezpodmienečným predpokladom pre toto úspeš
né uskutočnenie by bola naprostá tajnosť vzájomnej dohody a nijakým náznakom 
nezviklaná propaganda i spolupráca do tých čias Slovákov s Nemcami i Maďarmi. 
Tým by SSSR razom a bezpečne urobil veľký a rozhodujúci skok vo vojne na tomto 
priestranstve. V rozhodujúcom okamihu slovenské vojenské vedenie by urobilo štát
ny prevrat. Odstránili by sa neželateľné osoby z vedenia a zrušili by sa organizácie, 
ktoré boii režimom jednostranne vytvorené. Slovenská vojenská diktatúra by našla 
vo všetkých vrstvách národa porozumenie a podporu. Tým by sa stav vecí hneď stabi
lizoval a poriadok udržal. Zrušilo by sa vypovedanie vojny SSSR a jeho spojencom, so 
súčasným vypovedaním vojny Maďarom, čo by ju razom urobilo veľmi populárnou. 
Cez noc by zneškodnila nemecké vojenské i civilné zariadenia na Slovensku a vytvori
la možnosti pre sovietske operácie velkého rozmeru"56

Jeho koncepcia vystúpenia slovenskej armády proti Nemcom (tzv. Čatlošove 
memorandum) sa stala obľúbenou témou, ku ktorej sa vo svojich spomienkach

56 VHA Bratislava, f. ŠZX-416. 

236



Kapitola XI.

neustále vracal.57 Jej ústredným leitmotívom bolo poukazovanie na nedostatočné 
využitie možností a premrhanie výhodnej alternatívy využitia východoslovenskej 
armády ako hlavnej údernej sily ozbrojeného vystúpenia. V tejto súvislosti nezabu
dol podotknúť, že šlo o veci, ktoré on ako minister národnej obrany dlho pripra
voval. Tak napr. „Pri štátnej návšteve u Hitlera v máji 7 944 som maršalovi Keitlovi58 po
vedal (svedkovia gen. Malár a plk. Bardoň59), že nemeckých dôstojníkov nech si Nemci 
vezmú zo slovenskej armády, keď na Slovensku robia nábor do zbraní SS. Zásada musí 
byť dodržaná: Potrebujú Nemcov do oddielov SS a Slovensko popri mužstvu dáva im 
k dispozícii aj aktívnych dôstojníkov, ktorí sa neosvedčili, lebo slovenskému mužstvu 
nerozumejú, nechápajúc jeho mentalite... Prepustil som zvyšok dôstojníkov nemeckej 
národnosti, ktorých si do SS zbraní nevzali (ani nechceli ísť) a Čechov som kŕčovite držal! 
Nebol to čin pre prípravu povstania dôležitý? Ako mohol Golián sa v povstaní takých
to špiónov, ba činiteľov s veliteľskou právomocou i rozhodných odporcov akéhokoľvek 
vystúpenia proti Nemcom, zbavit? Ako mohol Dr. Husák60 slovenskú armádu preorien
tovať na protifašistickú, keď by bol nemeckými veliteľmi pevne držaná (podľa tvrdenia 
mnohých kapacít, že v poli Slováci nemohli prebehúvať, lebo ich Nemci terorizovali, 
strieľali a prekážali im voľne sa rozhodovať!)? Kto má zásluhy, že SNP bolo bez tejto váž
nej prekážky?"6'

Okrem mnohých iných vecí „v roku 1943 mi Тика na zákrok nemecký vytýkal, že 
často lietam do poľa, keď sa dopočujem, že sa chystá boj aj slovenskej Rýchlej divízie.

57 Z vojensko-strategického hľadiska malo „Čatlošovo memorandum" svoju nespornú logiku. 
Avšak ako už bolo v úvode štúdie spomenuté, nemohlo byť realizované z politického hľadiska, 
priamo na rozkaz Londýna. Mnohé z jeho detailov nechýbali vo vojenskom pláne veliteľa 1. čs. 
armády na Slovensku, brig.gen. Jána Goliana. Všetky pozitíva Čatlošovho plánu nie sú koniec 
koncov dodnes dostatočne docenené. Svoju zásluhu na to má nielen po desaťročia pôsobiaca 
komunistická propaganda, ale aj sám Čatloš, ktorý svojím nekritickým až demagogickým prí
stupom pri koncipovaní memoárov vyvolal voči tomu čo napísal, resp. vykonal, rezervovanosť 
a dešpekt.

58 Wilhelm Keitel (1882 - 1946), v rokoch 1939 - 1945 náčelník Hlavného veliteľstva nemeckej 
brannej moci (od júla 1940 poľný maršal). Po vojne bol v Norimbergu za vojnové zločiny súde
ný a popravený.

59 Antonín Bardoň, v rokoch 1939 - 1945 náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej re
publiky.

60 Gustáv Husák (1913 - 1991), popredný funkcionár KSČ a štátny predstaviteľ povojnového 
Československa. V priebehu vojny podpredseda KSS, v čase SNP podpredseda SNR a poverenec 
vnútra, krátko po vojne predseda Zboru poverenníkov. Počas ťaženia proti slovenským „buržo
áznym nacionalistom" bol v roku 1951 zatknutý a v rokoch 1954-1960 väznený. V rokoch 1975 
-1989 prezident ČSSR.

61 VHA Bratislava, f. ŠZ X-448.
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Nemeckých veliteľov, že ovlyvňúvam, (vyznamenaniami, rečou o dôležitosti nestratiť 
symbolickú bojovú jednotku Hitlerom vytvoreného a ochráneného štátu, z hľadiska 
medzinárodnej politiky a pod.) v tom zmysle, aby naša jednotka neutrpela na svojej sile 
a i význame, a preto, aby ju nenasadzovali do nebezpečia. Nemci, Rumuni, Fíni, Chorváti 
vraj poukazujú, že Slováci sa chvália a v skutočnosti že majú strát... najmenej, ba priam 
v mizivej smiešnosti... Striedal som ľudí často. Aj to mi pripisovali zlomyselne, že vraj 
preto, aby som nedal možnosť k prechodu na druhú stranu a bál sa nespoľahlivosti. 
Nemci sa pohoršovali nad týmto častým striedaním a žalovali na mňa Tisoví, Tukoví, 
že keď sa už slovenskí vojaci v poli ostrieľajú, zocelia a spevnia v bojovej zdatnosti na 
fronte, vtedy keď takíto majú byť čo najvýdatnejšie využití, práve vtedy ich Čatloš pošle 
domov a nových posiela na front. Nových, ktorých treba znovu v bojoch vycibriť a uro
biť skúsenými. Tak sa vraj márni nerentabilné živá sila pre vojnové úspechy. A treba opäť 
matematicky posúdiť veci i zistiť, že pre SNP bolo na Slovensku takto pripravených prá
ve Čatlošom, bojovníkov na dostač i Golianovi bolo ľahko robiť mobilizáciu skúsených 
už bojovníkov, ktorí aj Nemcov spoznali dokonale na fronte. Keby boli existovali riadne 
veliteľské pomery, i nevodvorovala sa nedôvera medzi dôstojníkmi a mužstva k dôstoj
níkom, i neboli ignorovaní velitelia („nespoľahliví"?) a na nepravé miesta dosadzovaní 
aj neschopní, keby neboli partizánsku vojnu na Slovensku zneužívali živly pohodlné 
a špekulantské, bol by aparát aj SNP fungoval o moc spoľahlivejšie a zdatnejšie, než 
tomu bolo improvizáciou nepremyslenou a unáhlenou i nepripravenou už pred SNP. 
Vlastne náhodilosť mala voľné pole prejavovania sa a disciplínu už nemohli ani seba- 
prísnejšie rozkazy Hlav. veliť čs. armády dosiahnúť a následok toho bol, že hľadala sa 
vina u „nespoľahlivých fašistických a zbabelých" dôstojníkoch (Čatlošovej armády)“62 

Vo svoj prospech neváhal využiť aj kritické pripomienky, ktoré z nemeckej stra
ny na jeho adresu pravidelne odznievali prakticky od roku 1943-t. j. od momentu, 
kedy si Čatloš celkom preukázateľne začal (pod dojmom bezalternatívnej a bezvý
chodiskovej situácie Nemecka na východnom fronte) uvedomovať realitu: „pozitív
ne stanovisko k štátu a k vojne nie sú dostatočne zhodnotené pri obsadzovaní veliteľ
ských miest... dôstojnícky zbor sa nezadeľuje podľa voj. výkonnosti, ale podľa osobných 
a politických náhľadov... nedostačujúca tvrdosť nezodpovedá vážnosti situácie. Nijaké 
zakročovanie proti panslavistickým, proboľševickým, defetistickým a českým názorom. 
Nijaká pozitívna propaganda. Proti antinemeckému zaujatiu sa zakročuje len s krajnou 
miernosťou. Nijaké odstrašovacie opatrenia proti podporovaniu záškodníkov". To všet
ko Čatloš okázalo zaraďuje medzi odbojové opatrenia a svoj príspevok do povsta
nia, ktoré „nemožno pominúť nijakým zľahčovaním, ako to urobili niektorí historikovia

62 VHA Bratislava, f. ŠZX-416. 
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... Spomedzi veľa údajov, stačí aj malý výber, aby si svedomitý a nezaujatý čitateľ utvoril 
o skutočnej exponovanosti Čatlošovej proti nemeckej vojnovej mašinérií a v prospech 
slovenského odboja správny a nesporný úsudok. Či Nemec klamal v prospech Čatloša? 

Hlas nepriateľa je tu závažnejší, než hlas svojich!"63 Na podporu svojich argumentov 
využil aj poznámku generála Schliepera64 v nóte č. 320 z 20. júna 1944„zasahovanie 
do kompetencie podriadených":„Kvôli čomu som bol nútený zasahovat? Turanca i Pilfo- 
uska65 som obmedzoval v úslužnosti Nemcom, prečo a pre koho? Pre povstanie! Malára 
som nielen nechal v plnej voľnosti, lež som mu kompetenciu umelo rozširoval i zvyšo
val. Pre koho a prečo? Pre odpor proti Nemcom a preto, aby Turancom nebol hatený 
a znemožňovaný v prípravách i vo výkone odboja... Aparát pre Nemcov bol vítaný iba 
taký, aby plnil ich rozkazy. Aparát, ktorý predvídal aj iné akcie, ako bolo SNP, musel byť 
udržovaný nad nemeckú normu. Veď ja som pre SNP chystal 8 slovenských divízií!"66

Pri celkovom zhrnutí tak za najhlavnejšie „ťahy" v príprave Povstania označil: 
„Hoci Тика odvolal notu pre Berlín, aby slovenské jednotky vypnuli z bojov už v roku 
i 943, osobne som ju na Kryme tlmočil nemeckému veleniu a na to som trval až do 
konca. Divízie som chcel mať pohromade na Slovensku, lebo som dával prednosť boju 
doma a v tyle Nemcov, než niekde dáleko, kde sovietskych stá divízií nepocíti nijakú po
silu slovenskými prebehlíkmi. To bola ako kvapka do mora. Aj potom 12. mája 7 944 som 
vyjednával s Nemcami u Hitlera v Salzburgu, aby nám vrátili dve divízie zo zahraničia, 
za divízie, ktoré Slovensko má v Karpatoch. Nemecké velenie v poli však porušilo môj 
zákaz mu daný na Kryme začiatkom septembra 7 943 a koncom októbra v núdzi zasa
dzovalo slovenskú divíziu z Krymu do bojov. To vyvolalo v Bratislave ostrý konflikt me
dzi mnou a medzi nemeckým vyslancom i nemeckým generálom pri MNO Schlieperom. 
Vtedy som nevedel, že za pol roka budem mať ešte väčšiu aféru s nemeckým generá
lom Schlieperom i nemeckým maršalom Keitlom. Guvernér dr. Karvaš67 sa bol vyslovil

63 VHA Bratislava, f. ŠZ X-448.
M Fritz Albert Otto Schlieper (1892 - 1977), od apríla 1942 do augusta 1944 šéf Nemeckej vojen

skej misie na Slovensku a nemecký generál pri slovenskom MNO (od novembra 1941 generál
poručík).

65 Rudolf Pilfousek (1899 - 1980), dôstojník slovenskej brannej moci nemeckej národnosti - ger- 
manofil (od novembra 1940 plukovník gšt.). Od júna 1941 veliteľ Rýchlej skupiny, neskôr brigá
dy slovenskej armády na východnom fronte a v rokoch 1942 - 1943 veliteľ Zaisťovacej divízie. 
Od mája 1944 velitel'2. divíznej oblasti, po vypuknutí SNP vstúpil do Waffen-SS.

66 VHA Bratislava, f. ŠZX-416.
67 Imrich Karvaš (1903 - 1981), právnik, vysokoškolský pedagóg a v rokoch 1939 - 1944 prvý 

guvernér Slovenskej národnej banky. Od roku 1942 až do svojho zatknutia v septembri 1944 
súčasne predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie.
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na ministerskej rade, že taký konflikt diplomacia nepamätá v nijakom štáte. Schlieper 
mi pred Tisom vyhadzoval na oči, že sabotujem vojnu a nepoznám svoje vojsko, ktoré 
vraj podľa zpráv jeho dôstojníkov v poli ...je bojovo naladené i spoľahlivé a tak súce pre 
front... výsledok bol pre mňa uspokojivý. Divízia nebojovala, štvrtina prešla na stranu 
sovietsku a ostatok cúval, až ho museli Nemci pretvoriť na technickú (teda nebojovú) 
divíziu. Po! roka na to nasledovalo konečné účtovanie s generálom Schlieperom, kto
rý luhal, že som u Hitlera sľúbil Keitlovi dodať 12 práporov (technických jednotiek) do 
Poľska na práce. Prápory, i keď ich slov. vláda dodatočne na vyslovenú už žiadosť povo
lila, do Poľska nešli, ale boli posilou pre Malárovu armádu na vých. Slovensku. Generál 
Schlieper však sa musel nedobrovoľne porúčať zo Slovenska, podobne ako to urobiljeho 
predchodca generál Otto68 - oba pre konflikty so mnou vo veciach nie osobných, lež ná- 
rodne-štátnych. Oba tieto konflikty s generálom Schlieperom prispeli príprave povsta
nia neobyčajne. Po prvom som definitívne sa rozhodol pre vystúpenie proti Nemcom 
brannou silou. To predchádzalo utvoreniu sa SNR (ja som mal konflikt v októbri a SNR 
sa utvorila v decembri 1943) a Golian až na jar 1944 bol vyhliadnutý a určený za veliteľa 
voj. ústredia pre SNP. Postavenie dvoch divízii na Karpaty, bolo už v pevnom predsavzatí 
na kooperáciu s ČA proti Hitlerovi. To rezultoval prvý môj konflikt. Druhým konfliktom 
v máji 1944 vyhralo SNP už vopred tým, že 256 pomocníkov nem. generála pri MNO 
stratilo hlavu a jeho nástupca gen. dr. Hubitzki69 nebol nijakou prekážkou pre organizo
vanie a spustenie SNP... Druhým mojim konfliktom sa odbúrala po každej stránke naj
vážnejšia a posledná prekážka povstania na Slovensku!". Svoje memorandum označil 
za kľúčový moment, nakolko„pohýbal celým poriadkom prípravňa SNP... Je otázkou, 
či by bez tohto bol vôbec dakto do SSSR letel pred 29. augustom 1944. Mojim memo
random sa presvedčili všetci moji rivalovia, že nemajú vo mne protivníka a ich robo
ta sa tým náramne - azda aj rozhodujúcne - uľahčila. Keby som boi nepriateľom, mal 
som možnosť- opakujem - ešte aj v druhej polovici augusta 1944 pozatváraťGoliana, 
Staňka a Talského70, ktorí by boli museli prezradiť dr. Husáka a iných vedúcich. Aj to je 
tiež z mojej strany ochrana príprav povstania"71

„Pýtam sa každého - kto mi pripisuje vinu na zbytočných stratách slovenských bo
jovníkov a na útrapy celého obyvateľstva Slovenska od novembra 1944 do konca vojny,

68 Paul von Otto (1881 - 1961), do apríla 1942 šéf Nemeckej vojenskej misie na Slovensku (gene
rálporučík).

69 Alfred von Hubicki (1887 - 1971), od augusta až do konca septembra 1944 šéf Nemeckej voj. 
misie na Slovensku a nemecký generál pri MNO (od októbra 1942 generál tankových vojsk).

70 Jan Juraj Stanek a Viliam Talský, dôstojníci slovenskej brannej moci a predstavitelia odboja.
71 VHA Bratislava, ŠZ X-416. Pozri tiež: MARJINA, ref. 7, s. 684-686.
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keď som už nebol na slobode - že kam sa podeli moje prípravy pre branné vystúpenie 
proti Hitlerovi? Tie prípravy totiž smerovali tak materiálne ako aj personálne a technic
ky k pokračovaniu úspešného boja za slobodu na konci vojny, nie obeťou bezhranič
ných slovenských životov, lež získaním optimálnych výdobytkov pre práva slovenského 
národa! Začiatkom septembra 7 943 som bol na Kryme zakázať nemeckému veleniu za
sadzovať slovenskú divíziu do bojov proti sovietskym vojskám! Nemci proti tomu kon
com októbra i 943 poslali divíziu do boja. Divízia nebojovala, ale z nej 2175 ľudí prešlo 
do sovietskeho zajatia, z ktorých potom vytvorili 2. paradesantnú brigádu aj pre SNP. 
Zvyšok divízie pod velením pplk. Perku sa stiahol bez bojov a pred SNP bol už na ceste 
na Slovensko i SNP, pred jeho vstúpením doň, vybíklo akciami, čo i mňa zakopali, vtedy 

na Kryme sme sa dohodli s dôstojníkmi aj pre iné závažné veci na povstanie. Bolo to 
odoslanie z poľa veľa zbraní a streliva, menovite kanónov proti nemeckej útočnej vozbe. 
Tieto ukvapené povstanie nepoužilo a Nemci si ich vzali späť v zbrojniciach (Kvetnici) 
pri Poprade bez bojov! - bol som tiež v roku 1943 na Ukrajine, vlastne už v Bielorusku, 
zastaviť protipartizánske výpravy zaisťovacej slovenskej divízie nemeckým velením 
dirigované. Preto Nemci divíziu v zápäti urýchlene cez Nemecko poslali do Talianska. 
Pred očakávaným SNP som za jej veliteľa poslal plk. Imru, aby s ňou sa poponáhľal na 
Slovensko prísť, neporušené čo do bojovej zdatnosti, prečože iné, ako pre povstanie. To 
Imro72 prekazil a sám tiež cez Londýn do SNP nebol pripustený Golianom! Aj tu bola 
konkurenčná príčina na úkor národa! Je príznačné, že práve generáli a plukovníci, kto
rí by mohli podplukovníkom a majorom vziať karieristické možnosti, museli zmiznúť 
z povrchu SNP! Zostali len tí, čo sa pokorili neschopným nižším. Z Krymu som poslal na 
Slovensko dve letky (bombardovaciu a dialkozvednú) miesto na front, kam ich Nemci 
dirigovali. Bolo to tiež v roku 7 943! - Na Karpaty som postavil dve nové divízie, aby nám 
Nemci a Maďari nezatarasili príchod sovietskych vojsk na Slovensko. Aj to mi upierajú 
z tendencie zvrátiť skutočnosť a dokázať, že divízie mali ozaj brániť Karpaty proti Sok 
vojskám! Bolo to začiatkom roku 7 944! Len tieto závažné prípravy pre SNP stačí si uve
domiť, aby bolo zrejme, že sa diali pred činnosťou SNR (mnou v ZSSR) a pred činnosťou 
Golianovou (mnou na Slovensku)! Nuž nebolo mi jedno, uspokojiť sa ani v povojnových 
spomienkach nad zahodením ich hodnôt potom nými dobrodružstvami ľudí, ktorí si vy
hradili rozhodovať o spôsobe i meritóriu povstania v auguste 7 944. Kým som rozhodo
val o slovenskom vojsku a chránil jeho celistvosť za panstva Hitlerovho až do SNP, bolo 
schopné akcie čistoslovenskej práve proti tomu nepriateľovi, v lone ktorého vyrástlo 
a tak i najnebezpečnejším preň. Bola vojna a muselo sa taktizovať v životnom záujme

72 Ján Imro (1897 -1990), dôstojník slovenskej i čs. brannej moci (od októbra 1948 divízny generál), 
od júla 1944 veliteľ2. technickej divízie vTaliansku, odkiaľzbehol k západným Spojencom.
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slovenského ľudu! 25. augusta 1944 som bol zbavený hlav. velenie slovenského vojska. 
Neprevzal ho generál Turanec, podľa nariadenia dr. Tisu, ale Golian vo skutočnosti, lebo 
Turanca dal zaistiť a odovzdal ho partizánom kpt. Jegorova.73 Tak prešlo slov. vojsko ku 
Golianovi od ktorého ho začiatkom októbra 1944 prevzal generál Viest. Pod nimi slo
venské vojsko zakapalo nadobro. U mňa zostala len pamäť na toto velenie a pokladám 
si za svoju povinnosť-preto ma osud drží pri živote! - vyjaviť písomne to, čo nemôžem 
podľa svedomia odniesť so sebou do hrobu. Pravda sa nedá zamlčať!"™

Generál F. Čatloš je autorom rozsiahlej spomienkovej zbierky, ktorú možno 
označiť za spleť právd, poloprávd, lží a vyslovených nezmyslov. Pri ich čítaní musí 
preto každý čitateľ zohľadniť skutočnosť, s akým účelom vznikali. Predovšetkým je 
potrebné si uvedomiť, že napriek labilnému zahranično-politickému postaveniu 
Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny a najmä dominantnej pozí
cií Tretej ríše v úlohe jej silnejšieho „ochrancu", preukázateľnú iniciatívu vedenia 
Slovenskej republiky a velenia slovenskej armády nemožno ignorovať a obísť. A tak 
vedľa nespornej snahy o udržanie samostatnosti malého štátu zohrávajú významnú 
úlohu v zlomových okamihoch osobné ambície všetkých exponentov ľudáckeho 
režimu, F. Čatloša nevynímajúc. Autor venoval písaniu svojej „obhajoby" prakticky 
celý povojnový život a v nich je prvoplánová účelová snaha prispôsobiť si historickú 
pravdu v konfrontácii s historickými dokumentmi viac než zrejmá. A predovšetkým 
na túto skutočnosť by nemala laická verejnosť a historická obec obzvlášť zabúdať.

73 Kpt. A. S. Jegorov bol veliteľom 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina.
74 VHA Bratislava, f. ŠZX-427.
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NAJVÝZNAMNEJŠIE 
VYZNAMENANIA F. ČATLOŠA

• Československý vojnový kríž 1918
• Československá revolučná medaila
• Spojenecká medaila „Víťazstvo"
• francúzsky Croix de Guerre ovec palme (Vojnový kríž s palmou) (1920)
• nem. Eisernes Kreuz I. a II. Klasse (Železný kríž)
• Vojenské vyznamenanie Za hrdinstvo 1. stupňa (1939)
• Pamätná medaila Za obranu Slovenska (1939)
• Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy (1939)
• nem. Grosskreuz des Deutschen Adlerordens mit Schwerten (Veľkokríž zásluž

ného radu nemeckého orla s mečmi) (október 1941)
• chorvátsky Velered krune kralja Zvonimira (Veľkorad koruny kráľa Zvonimíra) 

(1942)
• rumunský Ordinul Coroana Romäniei (Rad Rumunskej koruny) (1943)

Pramene: ŠTAIGL, J. a koľ: Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918 - 2009. 
Bratislava 2009; PEJS, O.: Na okraj dodávky slovenských zbraní do Chorvatska v ro
ce 1942. In: Historie a vojenství, roč. XLV, 1996, č. 2, s. 56-73; Archiv bezpečnostních 
složek v Prahe, f. H, H-502-03, zápisnica z vypočúvania F. Čatloša v januári 1947; 
Národní archiv v Prahe, f. Zahraniční úrad Berlín 1932 - 1945,136-79-3, správa ne
meckého vyslanectva v SR o návšteve gen. F. Čatloša v Záhrebe z 26.6.1942.
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Ferdinand Čatloš was born on 17th October 1895 in Liptovský Svätý Peter as the 
eldest child in a family often to a mason - Michal Čatloš and his wife Mária, born 

Madulová. After completing four year Burgher's School in Liptovský Svätý Mikuláš, 
he started studying at Business College in Kežmarok. However, because of his na
tional activities he was expelled from school before graduation. Eventually, he was 
able to finish his studies in Dolný Kubín.

Ferdinand Čatloš's military career started after the outbreak of the First World 
War, when in 1914 he joined the ranks of the Austro-Hungarian Army as a stipendist, 
bound for the 67th Infantry Regiment in Prešov. Holding the rankof Officer Candidate 
he was transferred in May 1915 along with his unit to the Eastern front, where he 
was taken captive nearTarnopol in September 1915. While remaining in Russian 
captivity, he became one the Slovak national movement activists in various POW 
camps, where he promoted the idea of the common state of Czechs and Slovaks. 
In June 1917 he joined the Czechoslovak Legion in Russia, in 1918 he took part 
in combat against the German Army in the vicinity of Bachmač. Since September 
of the same year he was transferred to camp for Slovaks in Irkutsk. In September 
of 1920 he returned from Russia to his homeland as Captain and company com
mander of the 12th Czechoslovak Rifle Regiment M. R. Štefánik. He demobilized in 
November 1920, but was re-activated for the service in the Czechoslovak Armed 
Forces in April 1921, where he served at first as deputy of company commander of 
the 14th Infantry Regiment in Košice. During years 1925-1926 he was transferred 
to the 2nd Intelligence Detachment of the Supreme Staff in Prague, in 1926-1927 
he was fulfilling his duties as the adjutant of the Czechoslovak Military Attaché 
in Budapest. In Bratislava 1928 Major Ferdinad Čatloš married Mrs. Elena, born 
Straková. During this period he became a student at the Military Academy (Vysoká
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škola válečná) in Prague, where he graduated successfully in 1930. In 1931-1934 he 
subsequently held staff positions such as the Head of the 2nd Intelligence, later of 
the 3rd Operational Detachment, and finally as the Chief of Staff of the 2nd Mountain 
Brigade in Spišská Nová Ves, where he was promoted to the rank of Lieutenant 
Colonel of General Staff of the Czechoslovak army. In 1935-1938 he was Chief of 
Staff of the 8th Division in Hranice na Moravě and during the general mobilization of 
the Czechoslovak Armed Forces in the fall of 1938 he held position of the Chief of 
Staff of the 8th division (cover designation Mánes).

The territorial losses of Czechoslovakia after the Munich Dictate by Four powers 
(on 30th September 1938) were also accompanied by essential legal and constitu
tional changes. Slovakia and Sub-Carpathian Ruthenia were granted wide political 
autonomy. In an attempt to secure cooperation of the Czechoslovak Army com
mand with Slovak political institutions, the Chief of the Supreme Staff, Army General 
Ludvík Krejčí, designated Lieutenant Colonel of the General Staff Ferdinand Čatloš 
on 18th October 1938 as his deputy and liaison officer of Czechoslovak military 
administration of the government of the Slovak Country (krajina). Nevertheless, 
these hopes were never fulfilled by Čatloš, on the contrary, he gradually became 
military exponent of the Slovak Autonomy Government under leadership of Dr. 
Jozef Tiso. He held this function until the disintegration of Czechoslovakia in mid- 
-March 1939.

Since his appointment to the function of Minister of National Defense, Ferdinand 
Čatloš - the then 44-year-old soldier and politician, was from March to August 
1939 obliged to solve extremely demanding tasks, such as organizing defenses of 
Slovakia and building-up of the Slovak Army, which was furthermore complicated 
by personal measures requisite after the departure of Czech officers. In addition, 
all of this was happening during the critical moments in the creation of the state, 
when there was increased multiplication of organizational tasks in order to secure 
functioning of its administration, and when, for example, most foreign observers 
expected very little viability of the new Slovak State both at the political and econo
mic level. Unlike other states, even in first analyses and journal articles in Germany, 
Slovakia was praised for setting a positive example, a Model state ("Musterstaat"), 
through which Germany could be able to gain trust of the Slavic world again.

Concerning the building-up of the Slovak Army Ferdinand Čatloš had his hands 
tied up. On one hand his striving was restricted by German presence and treaties 
commitments, on the other there were limits imposed by primary characteristics 
of the political regime of the Slovak state. Creation of the new statehood and the 
build-up of the army were taking place under conditions set by a totalitarian regi-
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me, which brought forth several negative phenomena and processes, e.g. depre
catory attitude towards democratic principles, as well as towards Jews, Czechs and 
partially even towards administration connected with the previous regime. We have 
to credit Ferdinand Čatloš for some positive actions as well; mainly for his attempts 
at the apolitical character of the army, which were meant to defend the army aga
inst politicization and influence of the Hlinka's Guard. Although Ferdinand Čatloš 
viewed himself as a dedicated nationalist, he gradually became - under the pres
sure of events and processes taking place in 1939 - a loyal member of the Slovak 
Government, even by signing undemocratic and segregatory measures against 
Jews, and a convinced supporter of the implicit Slovak-German cooperation.

In 1939 Ferdinand Čatloš also took part in several Slovak-German negotiati
ons. Documents univocally confirm that negotiations concerning Protection Zone 
Treaty (Schutzzonenvertrag), chemical war substances, or size of the Slovak army, 
were without any doubt of political nature. However, during talks with German 
delegation in Slovakia, the main figure on the Slovak side was not the Minister of 
the National Defense, but the Prime Minister Jozef Tiso and his Minister of Foreign 
Affairs Ferdinand Ďurčanský, who were still subject to the illusion of Slovak in
dependence. They viewed German proposals for negotiations in the same light. 
What they did not understand (probably even additionally) was that German side 
had to solve problem of Slovakia as a starting point for the war against Poland, 
and therefore "had to have" treaties concluded even at the expense of concessi
ons, or more precisely, acceptation of Slovak demands (e.g. concerning size of 
the Slovak Army). According to German records and statements from sessions of 
the German military commission Čatloš merely played the role of a silent partici
pant. This is the main reason why his standpoint towards German requirements is 
mostly difficult to trace.

Ferdinand Čatloš was behaving in a more active way during the German-Polish 
War. At that time even German authorities were satisfied with his performance, be
cause from the onset of the conflict he was intervening actively in favor of German 
military demands. In the surviving German reports there is not even one mentioning 
of pressure, which had to be applied on him by the German side. On the contrary, 
satisfaction with his actions not only was expressed by official German authorities, 
but also by the members of the Nazi Sicherheitsdienst. It is possible to conclude 
that under his command the Slovak Army actively participated in Nazi aggression, 
whereby careful analysis can even trace manifestation of some activism of his own. 
Contemporary propaganda presented general Čatloš as a hero, who significantly 
contributed to the "returning of enslaved brothers". On the internal political scene
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he gained above all the support of members of the radical wing, while some con
servatives were criticizing his excessive pro-German engagement.

After the German-Polish War F. Čatloš is to be credited with reorganization of 
Slovak Army in the fall of 1939 and in October 1940, passage of Conscription Act 
in January 1940, replenishing and improving the Slovak Army officer's corps, and 
of creating the system of military schools, education and training. In 1940 he even 
initiated the establishment of a military museum. But even if on one hand F. Čatloš 
in 1939-1940 was expressing needs for apolitical character of the army, on other 
hand he was taking part in political struggles siding with the radical wing of the 
Hlinka's party.

One chapter from the political biography of Ferdinand Čatloš that must 
not be neglected consists of his stance during the so-called Lichardus's coup. 
Circumstances of this attempt of the radical wing of the Hlinka's Slovak People's 
Party, which allegedly occurred in January 1941, and also the role of the Minister 
of National Defense general Čatloš in the whole affair, have not been thoroughly 
examined yet. In connection with the analysis of Čatloš's role it is necessary to scru
tinize the circumstances of his unsuccessful resignation and its connection with the 
planned coup. First of all it is vital to critically analyze the well-known statement, 
according to which Čatloš as one of the supporters of the radicals changed his mind 
in the last moment and moved towards theTiso's wing, thereby thwarting activities 
planned by the guardsmen (Gardisti). Luckily, it is possible to confront these sta
tements with available documents of German origin. According to them, the real 
cause of the Čatloš's resignation was permanent pressure, to which the minister was 
exposed as a result of his involvement in the political struggle between the suppor
ters of the radical and conservative wings in the Hlinka's party. Immediate stimulus 
was the fact thatTiso by-passed Čatloš during investigation of the minister's contro
versy with the former Chief of Staff of the Ground Forces Command, Colonel Štefan 
Jurech. In the background of this inner political struggle reaching its climax there 
were President Josef Tiso as well as Prime Minister Vojtech Тика, who attempted to 
profit from Čatloš's resignation and aimed to gain control over power branch of the 
Ministry of National Defense. The representatives of the German military authorities 
supported the attempts of Vojtech Тика. However, obviously, Tiso could not accept 
Tuka's appointment in the function of Minister of National Defense, and therefore, 
he refused to receive the resignation of Čatloš in the end. In spite of all, it is highly 
improbable that with his decision to stay in his office Čatloš subsequently preven
ted the radical takeover of the political power in the state, as was claimed by several 
persons directly involved, including the minister himself. The German documents
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clearly show that shortly after his arrival in Bratislava the new German Ambassador 
Ludin reminded Tuka that for the German Reich the violent coup in Slovakia is un
desirable. Henceforth for the Germans Tiso represented guarantee of peace and 
stability and the radicals were supposed to continue in their role as some kind of 
pressure instrument, which could be skillfully used.

Ferdinand Čatloš extensively contributed to creation and character of the Labor 
Corps and during the whole period of its existence he was intensively interested in 
its fate. The then commander of Labor Corps Colonel Kručko states in his memoirs 
that during the period of minister Čatloš being in office he was obliged to furnish 
almost daily detailed reports about the state of the Labor Corps directly to the min
ister. After the war, when Čatloš was confronted with accusations that he participat
ed in the creation of an organization, which discriminated its own citizens, Čatloš 
defended his actions as minister with statement, arguing that it was the adherence 
to the VIth Labor Battalion that saved Jews in the face of deportations in 1942. It is 
truth that it was Čatloš, who alone with his order from 1st April 1942 abolished the 
planned transfer of members of the VIth battalion to a concentration camp in Poland, 
which was scheduled for 11th April 1942. Rather than intention of "saving" a ques
tion emerges whether this decision was connected more likely to the Regulation of 
the Ministry of Interior from 1st April 1942 about creation of Jewish labor camps in 
Sereď, Nováky and Vyhne.

This could be testified by entreaty addressed to the presidium of the Slovak 
Government, which on 28th July 1942 was signed on behalf of the Minister of 
Defense by the commander of the Labor Corps of the Ministry of National Defense, 
Colonel of Infantry Ladislav Bodický. On the ground of this entreaty all Jews were 
to be released from the active duty by the end of August 1942. One part was to be 
deported outside the Slovak Republic, and the other part was to be transferred into 
Labor Groups of the Ministry of Interior. Finally, Jews belonging to the VIth Labor 
Battalion escaped the first phase of deportations and in 1943 they were transferred 
to Jewish labor camps and centers.

One should not forget the social dimension of deportations. Historian Eduard 
Nižňanský notes that one of the interesting aspects of deportations was the fact that 
Slovak Government exported Jews which were considered as a burden. It is testified 
by simple comparison of figures planned - e.g. the number of 60,000 mentioned 
by Tuka and the number of pauperized Jewish citizens, that is 64,000 and more. 
Therefore, the deportations ceased when the problem was solved. Social analysis 
of the remainder of Jewish community shows that the majority of individuals with 
exemptions were economically or professionally requisite (doctors, engineers, and
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the like), or worked in Jewish labor camps (Nováky, Vyhne, VIth Labor Battalion), 
where they were bringing fairly significant financial gains for the state. Within this 
context the statements of Čatloš about disinterested rescue of Jews does not sound 
unambiguously.

Consequently, there remains one unanswered question, whether some of 
Čatloš's decisions and rough assertions addressing mainly Jews and "Gypsies" were 
just in accord with the era and political regime or whether they corresponded with 
his inner belief. Equally, there is another difficult question whether his later stance 
towards Labor Corps, especially towards Jews and "Gypsies", only accrued from his 
pure political pragmatism and instincts of "self-preservation", connected with the 
turning-point on the battlefields of the Second World War.

One can ascertain that from the beginning of the German-Soviet War minister 
Čatloš actively cooperated with the German side through engagement of Slovak 
units on the Eastern front. At doing so he was also promoting from the very start the 
complete rearmament of the Slovak Army under his direct command. In case of ac
ceptation of his demands, according to some documents of German origin, he was 
even willing to extend Slovak participation in the fighting, which was, paradoxically, 
not welcome with much enthusiasm from the side of German military institutions. 
They blamed Čatloš for exploiting the engagement of the Slovak Army at the front 
in order to achieve its complete rearmament, so that the armed forces will be able to 
face possible threats, namely the Hungarians. Naturally, while considering his activ
ism during the first stage of the eastern campaign it is necessary to take into account 
also other factors, for example the theory of the lesser evil (attempt to get ahead of 
Hungary in order to achieve revision of Vienna Arbitration), and his various personal 
ambitions as well. Later, while facing the National trial, Čatloš admitted that he was 
awaiting quick victory of the German weapons, and therefore wanted to gain for 
Slovak Republic as much as possible. On the other side, because of the development 
in fighting on the Eastern front he started to understand very clearly that continu
ous straining of combat-fit potential of the Slovak Army without adequate replace
ments will influence the ability of state's self-defense in a negative way. From several 
documents it becomes obvious that by the end of 1942 he was less and less willing 
to supplement Slovak units on the front with material as well as with new personnel. 
As a military professional, General Čatloš had to realize that ceaseless drawing-out 
diminishes the chances of exhausted Germany for the final victory in war.

In 1943-1945 Ferdinand Čatloš educed maximum effort in attempt to mini
mize the involvement of the Slovak Army on the fronts of the Second World War. 
As experienced soldier during the winter of 1942/1943 he probably realized that
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the German Army is no longer in shape to lead the war to its victorious end. He was 
also fully realizing the impact of further combat involvement of the Slovak units 
on the quality and effectiveness of the Slovak Army whose technical and personal 
drawbacks were becoming gradually more pronounced. In 1944 he completed the 
aforementioned activities with a new plan for a subversion action, which he pre
sented in a memo from August 1944 sent to Moscow. Certainly, in his decision to 
"desert" over to the other side one can possibly recognize, with regard to his pre
vious activities until 1942, considerable portion of smoothness and utilitarianism. 
It is feasible to suggest that Čatloš originally anticipated quick victory of German 
weapons, from which he hoped to exploit as much as possible in favor of the 
Slovak Army, primarily concerning rearmament with advanced German weaponry. 
However, his expectations proved wrong; therefore sooner or later he was forced 
to draw conclusions not only for the army, if he was not willing to acknowledge 
its total disintegration, but in the end for himself as well. Consequently, his work
ing relationship with German General by Ministry of National Defense, Lieutenant 
General Fritz Schlieper, started to deteriorate. Their ongoing conflicts, which were 
becoming gradually worse, finally led to the departure of Schlieper from Slovakia. 
Surprisingly, during this period Čatloš enjoyed support of the German Ambassador 
Hans Ludin, because the Foreign Office had different priorities in connection with 
the relations towards Slovak Republic than the exponents of the army. Čatloš was 
also able to retain his position thanks to the support of President Tiso, who was 
repaying in this way Čatloš's services during previous conflicts with the radicals. 
On the other hand it is necessary to note that during the period in question Čatloš 
ceased to function as a guarantee of the army's reorganization according to German 
visions. As an example one can quote his "slack" stance towards German demand 
for radical purges. Although Čatloš finally managed to uphold a change of focus in 
activity of Slovak units on the front from combat to securing and technical duties, 
his idea of their transfer to Slovakia and involvement in his subversive action came 
to grief because of the Germans. Finally, even his own attempt to desert over to the 
Allies was a failure. However, one must stress that this attempt was doomed from 
the very beginning, mainly because of the international situation, position of the 
Czechoslovak Government in London, and existing Czechoslovak-Soviet relations. 
His rich military career was concluded after his escape to insurgent city of Banská 
Bystrica, where he was not looked upon as an ally, useful for the purposes of the 
insurrection (chiefly during its inception), but only as a traitor.

General Ferdinad Čatloš is the author of extensive collection of memoirs, which 
is possible to label as a mixture of truths, half-truths, lies, and even sheer nonsense.
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Therefore, while reading this collection the reader has to take into account the pur
poses accompanying its creation. To begin with, it is essential to perceive that even 
in spite of unstable international political position of the Slovak Republic during the 
Second World War and dominant position of the Third Reich as its powerful "patron" 
in particular, there exists a clear sign of initiative originating from the leadership of 
the Slovak Republic and from the Slovak Army Command, which cannot be igno
red. Thus, along with undeniable efforts to preserve independence of a small state 
during significative moments one can also trace personal ambitions of all the expo
nents of the Hlinka's Party regime including Ferdinand Čatloš. The author devoted 
practically almost all of his post-war lifetime to the writing of his "apology" and in 
his writings after confronting them with historical documents one can clearly per
ceive primordial and purposive attempt to accomodate and alter the actual histo
rical truth. This is the most important fact that the wide public in general, and the 
community of historians in particular, should not forget in the first place.



ZUSAMMENFASSUNG

Ferdinand Čatloš wurde am 17. Október 1895 in Liptovský Svätý Peter, in die 
Famílie des Maurermeisters - Baumeisters Michal Čatloš und seiner Frau Mária, 

geb. Madulová, als Ältester von zehn Geschwistern hineingeboren. Nach Abschluss 
der 4-jährigen Biirgerschule in Liptovský Sv. Mikuláš setzte er das Studium an der 
Handelsakademiein Kežmarok (dt. Käsmark) fort. Wegen seiner nationalenTatigkeit 
wurde er vor dem Abitur relegiert. Letzlich gelang es ihm das Studium in Dolný 
Kubín abzuschlielšen.

Seine militärische Laufbahn begann Ferdinand Čatloš nach Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs, 1914 riickte er als Gagist zur osterreichisch-ungarischen Armee, in das 
67. Infanterieregiment in Prešov ein. Im Range eines Offiziersanwärters zog er im 
Mai 1915 mit seiner Einheit an die Ostfront, wo er im September 1915 bei Tarnopol 
in russische Gefangenschaft geriet. Er gehorte zu den Aktivisten der slowaki- 
schen Nationalbewegung und zu den Propagatoren der Idee eines gemeinsamen 
Staates derTschechen und Slowaken in Gefangenenlagern. Im Juni 1917 trat er in 
die Tschechoslowakische Legion in Russland ein, 1918 nahm er an den Gefechten 
bei Bachmač gegen die deutsche Wehrmacht teil und ab September wurde 
er ins Tschechoslowakische Lager fur Slowaken in Irkutsk abkommandiert. Als 
Kompaniekommandant des 12. tschechoslowakischen Schiitzen-Regiments von M. 
R. Štefánik kehrte er im Range eines Flauptmanns im September 1920 aus Russland 
in seine Heimat zuriick. Im November 1920 wurde er demobilisiert. In den Dienst 
der tschechoslowakischen Wehrmacht tritt er wiederum im April 1921, zuerst als 
stellvertretender Kompaniekommandant im Infanterieregiment 14 in Košice (dt. 
Kaschau). In den Jahren 1925 - 1926 wurde er zur 2. Nachrichtenabteilung des 
Hauptstabes in Prag abkommandiert, 1926-1927 war er als Adjutant des tschecho
slowakischen Militärattachés in Budapesttätig. 1928 heiratete Major Ferdinad Čatloš
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in Bratislava Elena Straková. Derzeit war er Frequentant der Kriegshochschule in 
Prag, die er 1930 erfolgreich beendete. In den Jahren 1931 - 1934 hatte er mehrere 
Stabsposten innen, zuerst den des Chefs der 2. Nachrichtenabteilung, anschlielšend 
der 3. Operationsabteilung und schlielšlich des Stabschefs der 2. Gebirgsbrigade 
in Spišská Nová Ves (dt. Zipser Neudorf), wo er zum Oberstleutnant im Generalstab 
der tschechoslowakischen Armee befôrdert wurde. In den Jahren 1935 - 1938 war 
er Stabschef der 8. Division in Hranice na Morave und während der allgemeinen 
Mobilmachung der tschechoslowakischen Wehrmacht im Herbst 1938 war er wei- 
terhin Stabschef der 8. Division (Deckname Mánes).

Die Gebietsverluste derTschechoslowakei nach dem Munchner Diktat der vier 
GroRmächte (vom 30. September 1938) zogen auch grundsätzliche staatsrechtli- 
che und verfassungsmäGige Veränderungen nach sich. Die Slowakei und auch 
Karpatho-Russland gewannen weitgehend an politischer Autonomie. Um die 
Zusammenarbeit zwischen dem Kommando der tschechoslowakischen Armee 
und den slowakischen politischen Behorden zu gewährleisten, ernannte der 
Oberbefehlshaber, Armeegeneral Ludvik Krejčí, am 18. Október 1938 Oberstleutnant 
i. G. Ferdinand Čatloš zu seinem Stellvertreter, zum Verbindungsoffizier der tsche
choslowakischen Militärverwaltung bei der Regierung des Slowakischen Landes. 
Diese Hoffnungen wurden jedoch nicht erfullt und Čatloš wurde schrittweise viel- 
mehr zum militärischen Exponenten der slowakischen autonomen Regierung Dr. 
JozefTisos. Auf diesem Postěn blieb er beinahe biszurZerschlagung derTschecho
slowakei Mitte März 1939.

Seit seinem Antritt in den Postěn des Verteidigungsministers stand der damals 
44-jährige Soldát und Politiker Ferdinand Čatloš von März bis August 1939 vor bisher 
fúr ihn unbekannt schwierigen Problemen der Organisation der Verteidigung der 
Slowakei und des Aufbaues der slowakischen Armee und nach der Abwanderung 
tschechischer Offiziere musste er mehrere personelle MaBnahmen treffen. Es 
geschah zur Zeit der Entstehung des Staates, es häuften sich organisatorische 
Probléme und z. B. im Ausland vermutete man eine schwache Lebensfähigkeit des 
neuen Staatsgebildes auf politischem sowie wirtschaftlichem Gebiet. Im Gegensatz 
dazu, wurde die Slowakei in Deutschland bereits in den ersten Analysen bzw. in 
Zeitungsartikeln als ein positives Beispiel,„ein Musterstaať präsentiert, mit dessen 
Hilfe Deutschland das Vertrauen der slawischen Welt gewinnen konnte.

Was den Ausbau der slowakischen Armee betrifft, waren Ferdinand Čatloš 
die Hände gebunden. Beschränkt wurden seine Bemuhungen durch deutsche 
Anwesenheit und Vertragsverpflichtungen der Slowakei einerseits und durch die 
grundsätzlichen Merkmalen des politischen Regimes des Slowakischen Staates an-
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dererseits. Der Ausbau der Staatlichkeit und der Armee lief unter den Bedingungen 
eines totalitären Regimes und dieses zog mehrere negative Erscheinungen und 
Vorgänge nach sich, z. B. eine ablehnende Haltung gegeniiber demokratischen 
Prinzipien, gegenuber Juden,Tschechen und auch dem an das ehemalige Regime 
gebundenen Teil der Burokratie. Positiv zu werten ist das Bemuhen von Čatloš 
urn eine unpolitische Armee, die er vor einer alizu groGen Politisierung und dem 
Einfluss der Hlinka-Garde schutzen wollte. Obwohl er sich selbst fur einen einwand- 
freien Patrioten hielt, wurde er unter dem Druck der Ereignisse und Vorgänge im 
Jahr 1939 ein loyaler Mitglied der slowakischen Regierung, und zwar auch durch 
seine Unterschrift undemokratischer und segregierender MaRnahmen gegen die 
Juden und wurde ein entschiedener Verfechter der bedingungslosen deutsch-slo- 
wakischen Zusammenarbeit.

1939 nahm Ferdinand Čatlošanmehrerendeutsch-slowakischenVerhandlungen 
teil. Die Dokumente beweisen eindeutig, dass Verhandlungen uber den Schutz- 
zonenvertrag, chemische Kampfstoffe bzw. die Stärke der slowakischen Armee 
unzweideutig politischer Natur waren. Bei den Verhandlungen der deutschen 
Delegation in der Slowakei war slowakischerseits die maRgebende Persônlichkeit 
nicht der Verteidigungsminister, sondern Ministerpräsident Jozef Tiso und sein 
AuRenminister Ferdinand Ďurčanský, die derzeitnoch der Illusion einerslowakischen 
Selbstständigkeit unterlagen. Die deutschen Verhandlungen konnten von den slo
wakischen Politikem ais Akzeptanz ihrer Politik wahrgenommen werden. Ihnen war 
nicht bewusst (wohl nicht einmal nachträglich), dass deutscherseits die Slowakei 
damals ein Aufmarschgebiet fur den vorgesehenen Krieg gegen Polen darstellte, 
und deswegen waren die Nationalsozialisten bereit, betreffende Verträge mit der 
slowakischen Seite auch urn den Preis der Kompromisse bzw. der Annahme slo- 
wakischer Forderungen (z. B. hinsichtlich der Stärke der slowakischen Wehrmacht) 
abzuschliessen. Laut deutschen Aufzeichnungen und Niederschriften iiber die 
Sitzungen der Deutschen Militärkommission mit der slowakischen Regierung war 
Čatloš nur ein stiller Teilnehmer. Deswegen war seine Stellungnahme zu deutschen 
Forderungen oft nicht klar lesbar.

Eine aktivere Stellung nahm Ferdinand Čatloš während des deutsch-polnischen 
Krieges ein. Da er vom Anfang des Konflikts an zugunsten deutscher militärischer 
Forderungen aktiv wirkte, waren auch deutsche Behorden mit seinem Verhalten 
zufrieden. In den uberlieferten deutschen Meldungen wurden keine Erwähnungen 
gefunden, dass deutscherseits ein Druck auf seine Personlichket ausgeubt wor- 
den wäre. Im Gegenteil, uber sein Auftreten äuBerten sich befriedigt nebst den of- 
fiziellen deutschen Stellen auch Mitglieder des nazistischen Sicherheitsdienstes.
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Es kann festgestellt werden, dass die slowakische Armee unter seinem Befehl ak
tiv an der nazistischen Aggression partizipierte, wobei man bei der Analyse ihrer 
Tätigkeit auch seinen eigenen Aktivismus beobachten kann. Nach dem Krieg wur- 
de General Čatloš in der Zeitpropaganda als ein Held geschildert, der sich um „die 
Heimkehr der unterjochten Briider" in erheblichem MaGe verdient machte. In der 
innenpolitischen Szene bekam er Unterstiitzung vor allem seitens des radikalen 
Flugels, andererseits wurde er von manchen Konservativen fur seine allzu groGe 
Deutschfreundlichkeit getadelt.

Nach dem polnischen Feldzug machte sich F. Čatloš um die Reorganisation 
der slowakischen Armee im Herbst 1939 und im Október 1940, die Annahme 
des Wehrgesetzes im Januar 1940, die Ergänzung und Qualitätssteigerung 
des Offizierskorps der slowakischen Armee und den Aufbau des militärischen 
Schulsystems, um militärische Erziehung und Ausbildung verdient. 1940 machte 
er sich auch um die Entstehung enes militärischen Museums verdient. Obwohl F. 
Čatloš die Notwendigkeit einer Apolitisierung der Armee in den Jahren 1939 - 1940 
hervorhebte, schaltete er sich in politische Auseinandersetzungen auf der Seite des 
radikalen Flugels von Hlinkas Slowakischer Volkspartei (HSĽS) ein.

Einen nicht unbeträchtlichen Bestandteil des politischen Lebenslaufs von 
Ferdinand Čatloš bildet seine Haltung während des sogn. Lichardus-Putsches. Die 
Umstände dieses Versuches des radikalen Flugels von HSĽS, der im Januar 1941 rea- 
lisiert werden solíte, als auch die Rolle des Verteidigungsministers General Čatloš in 
derganzen Angelegenheit wurden bisher nicht untersucht. Bei der Analyse der Rolle 
von Čatloš sind die Umstände seiner erfolglosen Demission und ihr Zusammenhang 
mit dem vorgesehenen Putsch zu untersuchen. Kritisch zu analysieren ist vor al
lem die bekannte Behauptung, dass Čatloš als Anhänger der Radikalen im letzten 
Augenblick dem Tiso-Flugel zuneigte und den vorgesehenen Putsch der Gardisten 
verhinderte. Diese Behauptungen kann man mit den bekannten Dokumenten 
deutscher Provenienz konfrontieren. Laut dieser Dokumente war die tatsächtliche 
Ursache der Demission von Čatloš ein stetiger Druck, der der Minister infolge seiner 
Engagiertheit im Machtkampf zwischen den Angehôrigen des radikalen und des 
konservativen Flugels von HSĽS fuhlte. Ein unmittelbarer Impuls war dieTatsache, 
dass Tiso Čatloš bei der Untersuchung des Konflikts zwischen dem Minister und 
dem ehemaligen Stabschefs des Oberkommandos des Heeres Oberst Štefan Jurech 
uberging. Im Hintergrund des kulminierenden innerpolitischen Machtkampfes woll- 
ten sowohl Staatspräsident Jozef Tiso als auch Ministerpräsident Vojtech Tuka die 
Demission von Čatloš zu ihrem eigenen Gunsten ausnutzen, um das bedeutende 
Ressort des Ministeriums fur nationale Verteidigung beherrschen zu konnen. In die-
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sem Bemiihen unterstfitzten dieVertreterderdeutschen militärischen Behôrden in 
derSlowakei VojtechTuka. Seine ErnennungzumVerteidigungsministerkonnteTiso 
logischerweise nicht akzeptieren, wobei er letzlich aus diesem Grund die Demission 
von Čatloš auch nicht annahm. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass Čatloš mit 
seiner Entscheidung auf dem Postěn zu bleiben eine radikale Machtubemahme 
im Staat verhinderte, so wie mehrere direkte Akteure, einschlieRlich des Ministers 
selbst, nach dem Krieg behaupteten. Aus den deutschen Dokumenten geht näm- 
lich klar hervor, dass der neue deutsche Gesandte Ludin bereits kurz nach seinem 
Eintreffen in Bratislava Tuka darauf aufmerksam machte, dass eine gewalttätige 
Machtubemahme in derSlowakei fur das Reich unerwfinscht ist.Tiso bedeutetefiir 
die Deutschen weiterhin eine Garantie fur Ruhe und Stabilität und die Radikalen 
sollten weiterhin ein Druckmittel darstellen, das von den Deutschen geschickt aus- 
genutzt werden konnte.

Ferdinand Čatloš machte sich in erheblichem MaGe urn die Schaffung und das 
Wesen des Arbeitskorps verdient und während der ganzen Zeit seiner Existenz 
interessierte er sich intensiv fur seinen Schicksal. Der damalige Kommandeur des 
Arbeitskorps Oberstleutnant Kručko, ffihrte in seinen Memoiren an, dass er wäh
rend der Amtsfiihrung des Ministers Čatloš beinahe täglich ausfuhrliche Berichte 
fiber den Stand des Arbeitskorps dem Minister direkt vorlegen musste. Gegen den 
Nachkriegsbeschuldigungen, laut denen er an der Griindung der Organisation 
partizipierte, die eigene Burger diskriminierte, verteidigte sich Čatloš damit, dass 
Juden gerade dank der Zugehôrigkeit zum VI. Arbeitsbataillon vor der Deportation 
im Jahr 1942 gerettet wurden. Es ist wahr, dass Čatloš selbst am 1. April 1942 durch 
seinen Befehl einen fur den 11. April vorgesehenen Transport der Angehorigen des 
VI. Bataillons in das Konzentrationslager in Polen verhinderte. Eher als die Absicht 
„der Rettung" von Juden taucht die Frage auf, ob diese seine Entscheidung mit der 
Erlassung des Innenministeriums der Slowakischen Republik vom 1. April 1942 
fiber die Einrichtung von jfidischen Arbeitslagern in Sereď, Nováky und Vyhne zu- 
sammanhing.

Daftir spricht auch der Antrag an das Regierungpräsidium der Slowakischen 
Republik, der im Namen des Verteidigungsministers am 28. Juli 1942 von dem 
Kommandeur des Arbeitskorps des Ministeriums fur nationale Verteidigung Oberst 
der Infanterie Ladislav Bodický unterschrieben wurde. Auf Grund dieses Antrags 
sollten Juden Ende August 1942 aus dem aktiven Dienst entlassen werden. Ein 
Teil von ihnen solíte auBerhalb des slowakischen Staatsgebiets deportiert werden, 
ein andererTeil solíte in die Arbeitsgruppen des Innenministeriums versetzt wer
den. Letzlich entkamen die Juden aus dem VI. Arbeitsbataillon der ersten Etappe
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der Deportationen und im Jahr 1943 wurden sie in jiidische Arbeitslager und 
Zentralstellen versetzt.

Es ist jedoch auch die soziale Dimension der Deportationen nicht zu verges- 
sen. Der Historiker Eduard Nižňanský weist auf einen interessanten Aspekt der 
Deportationen hin: Die slowakische Regierung lieG diejenigen Juden abtrans- 
portieren, die eine Belastung fur sie darstellten. Dies beweist auch der Vergleich 
der vorgesehenen Zahlen - z. B. die von Tuka angegebene Anzahl 60 000 und die 
Anzahl der pauperisierten judischen Burger, d. h. 64 000 und mehr. Das heiRt, die 
Deportationen wurden erst dann gestoppt, als dieses Problem aufgelôst wurde. Die 
soziale Analyse des Restes der judischen Kommunität zeigt, dass die Mehrheit von 
denen, die die Ausnahmebewilligungen besaRen, waren wirtschaftlich bzw. beruf- 
lich unabkômmlich (Ärzte, Diplomingenieure u. ä.), oder sie waren in den júdischen 
Arbeitslagern (Nováky, Vyhne, das VI. Arbeitsbataillon), wo sie dem Staat einen nicht 
geringen Gewinn brachten. In diesem Kontext klingt die Behauptung von Čatloš 
uber seine selbstlose Rettungsabsicht der Juden nicht mehr so iiberzeugend.

Die Frage, ob einige seine Entscheidungen und harte ÄuRerungen beson- 
ders uber Juden und „Zigeuner" entweder nur mit den damaligen politischen 
Gegebenheiten zusammenhingen, oder ob es sich um seine innere Uberzeugung 
handelte, bleibt also unbeantwortet. Desgleichen bleibt die Frage unbeantwor- 
tet, ob sich seine spätere Stellungnahme zu dem Arbeitskorps, vor allem zu den 
Juden und„Zigeunern", nicht nur aus reinem politischen Pragmatismus und „dem 
Selbtserhaltungstrieb" im Zusammenhang mit dem Umschwung in der Entwicklung 
an den Fronten des Zweiten Weltkrieges ergab.

Es kann festgestellt werden, dass seit Anfang des deutsch-sowjetischen Krieges 
Minister Čatloš aktiv mit den Deutschen beim Einsatz slowakischer Einheiten an 
der Ostfront zusammenarbeitete, wobei er sich von Anfang an fúr eine komplet- 
te Umbewaffnung der slowakischen Armee und ihren Einsatz unter seinem Befehl 
einsetzte. Im Falle der Annahme seiner Forderungen war er laut einigen deutschen 
Dokumenten bereit, den Umfang der slowakischen Teilnahme an direkten Kämpfen 
noch auszudehnen, was von den deutschen militärischen Behorden in der Slowakei 
paradox ohne Begeisterung begruRt wurde. Čatloš wurde beargwôhnt, dass er die 
Anwesenheit seiner Armee an der Front fur ihre komplette Umbewaffnung aus- 
nutzen wollte, damit sie nach dem Krieg besonders der ungarischen Gefahr be- 
gegnen konnte. Bezuglich seines Aktivismus in der ersten Phase des Ostfeldzuges 
sind selbstverständlich auch andere Faktoren in Erwägung zu ziehen, wie z. B. die 
Theorie des kleineren Ubels (die Absicht im Wettstreit um eine Revision des Wiener 
Schiedsspruchs Ungarn zu úberholen), aber auch andere persônliche Ambitionen.
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Čatloš gestand auch vor dem Nationalgerichtshof, dass er einen schnellen Sieg 
der deutschen Waffen erwartete und daraus moglichst viel fur die Slowakische 
Republik gewinnen wollte. Andererseits begann auch ihm infolge der Entwicklung 
der Situation an der Ostfront sehr gut bewusst zu werden, dass eine ständige 
Abschôpfung von wehrfähigem Potential der slowakischen Armee ohne adäquaten 
Ersatz auf die Wehrfähigkeit des Staates negative Auswirkungen haben muss. Ende 
des Jahres 1942 ist bereits aus mehreren Dokumenten sein Widerwille, ständig die 
slowakischen Einheiten an der Front sowie materiell als auch personell zu ergänzen, 
sichtbar. General Čatloš als militärischer Fachmann musste sich bewusst werden, 
dass durch eine ständige Verlängerung des Krieges die Chancen eines erschopften 
Landes wie Deutschland auf den Endsieg sinken.

In den Jahren 1943 - 1944 entfalltete Ferdinand Čatloš erhebliche Bemiihungen 
umeineMinimalisierungderTeinlahmederslowakischenArmeeandenKriegsfronten. 
Als erfahrenem Soldát wurde ihm wohl bereits im Jahreswechsel 1942/1943 be
wusst, dass die deutsche Wehrmacht nicht imstande war, den Krieg siegreich zu be- 
enden. In diesem Zusammenhang war er sich sehr gut der Auswirkungen des wei- 
teren Fronteinsatzes von slowakischen Einheiten auf Qualität und Niveau der slo
wakischen Armee bewusst, deren technische und personelle Mangel immer groGer 
wurden. Diese Aktivitäten verband er im Verlauf des Jahres 1944 mit seinen Planěn 
zur Umsturzaktion, die er in der nach Moskau entsandten Denkschrift vom August 
1944 präsentierte. Selbstverständlich kann man in seiner Entscheidung auf die an- 
dere Seite„tiberzulaufen", in Bezug auf seine Engagiertheit bis 1942, Alibismus und 
Utilitarismus sehen. Man kann vermuten, dass Čatloš urspriinglich einen schnellen 
Sieg der deutschen Waffen erwartete, woraus er moglichst Vieles auch fur die slo
wakische Armee, vor allem auf dem Gebiet ihrer Umbewaffnung durch die moder
ne deutsche Technik, gewinnen wollte. Seine Annahmezeigte sich als nicht richtig, 
woraus er friiher oder später Konsequenzen ziehen musste, und zwar fur die Armee, 
falls erihremtotalenZerfall nicht zusehen wollte, und schlieBlich auch fiir sich selbst. 
Infolge dieserTatsachen wurden dann auch seine beruflichen Beziehungen zu dem 
Deutschen General beim Verteidigungsministerium Generalleutnant Fritz Schlieper 
gestort. Die sich vertiefenden Konflikte fiihrten letzlich zur Abfahrt Schliepers aus 
der Slowakei. Čatloš wurde dabei uberraschend von dem deutschen Gesandten 
Hanns Ludin unterstiitzt, da das Auswärtige Amt andere Prioritäten bezuglich der 
Slowakischen Republik als die Vertreter der Wehrmacht hatte. Čatloš konnte sei
nen Postěn auch dank der Unterstiitzung des Staatspräsidenten Tiso erhalten, der 
sich Čatloš fur seine Dienste im Machtkampf mit den Radikalen in der friiheren Zeit 
revanschierte. Andererseits muss aber auch gesagt werden, dass Čatloš in der ge-
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gebenen Zeit keine Garantie fur die Reorganisation der Armee in deutschem Sinn 
darstellte. Als Beispiel kann seine „gleichgultige" Haltung gegenuber der deut- 
schen Forderung nach radikalen Säuberungen genannt werden. Letzlich gelang 
es Čatloš zwar durchzusetzen, dass die slowakischen Einheiten an der Front eine 
sicherstellende und technische Funktion erhielten. Seine Vorstellung bezuglich ih- 
rer Abkommandierung in die Slowakei und ihrer Einschaltung in die Umsturzaktion 
konnte er jedoch letzlich bei den Deutschen nicht durchzusetzen. SchlieGlich schei- 
terte auch sein Bemuhen um einen Ubertritt zu den Alliierten, das jedoch im Voraus 
zum Misserfolg verurteilt war, und zwar angesichts der internationalen Lage, der 
Position der tschechoslowakischen Regierung in London und der bestehenden 
tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen. Seine reiche militärische Karriere 
wurde nach seiner Flucht nach Banská Bystrica, ins Zentrum der Aufständischen be- 
endet, wo er nicht als Verbundeter, der während des Aufstandes (besonders an sei- 
nem Anfang) ausgenutzt werden konnte, sondern als Verräter betrachtet wurde.

General Ferdinad Čatloš ist Autor einer umfassenden Memoirensammlung, 
die man als das Geflecht aus Wahrheit, Halbwahrheit, Lúge und ausgesproche- 
nem Unsinn bezeichnen kann. Deswegen muss jeder Leser bei der Lekture dieser 
Memoiren ihren Entstehungszweck berucksichtigen. Insbesondere ist wichtig, 
sich daruber bewusst zu werden, dass die ausweisbare Initiative der Fuhrung der 
Slowakischen Republik und des Kommandos der slowakischen Armee trotz der 
labilen auGenpolitischen Lage der Slowakischen Republik während des Zweiten 
Weltkriegs und insbesondere der dominanten Position des Dritten Reiches in 
der Rolle ihres stärkeren „Protektors" nicht ignoriert und umgegangen werden 
darf. Nebst dem unbedenklichen Bemuhen um die Erhaltung der Selbständigkeit 
des kleinen Staates spielen die persônlichen Ambitionen aller Exponenten des 
Regimes, einschlielšlich von Ferdinand Čatloš, in Wendemomenten eine bedeuten- 
de Rolle. Der Autor widmete dem Schreiben seiner „Verteidigung" praktisch sein 
ganzes Nachkriegsleben, wobei seine Angelbemuhungen um die Anpassung der 
historischen Wahrheit bei der Konfrontation mit den historischen Dokumenten 
mehr als offensichtlich sind. Und insbesondere dieseTatsache muss die fachfremde 
Ôffentlichkeit und die Historikergemeinde in Betrachtziehen.
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ADAP Akten zur deutschen auswärtigen Politik (Dokumenty k nemeckej za
hraničnej politike)

Ar Arado
AV armádne veliteľstvo
AÚTGM Archív Ústavu T. G. Masaryka
BA-MA Bundesarchiv - Militärarchiv (Spolkový archív - Vojenský archív)
BCHL bojové chemické látky
brig. gen. brigádny generál
ČA Červená armáda
č.j. číslo jednacie
čs. československý (československá)
ČSSR Československá socialistická republika
del. delostrelectvo (delostrelectva)
div. gen. divízny generál
DHM Deutsche Heeresmission (Nemecká vojenská misia)
DLM Deutsche Luftwaffenmission (Nemecká letecká misia)
DMK Deutsche Militärkommission (Nemecká vojenská komisia)
DOV doplňovacie okresné veliteľstvo
dost. dôstojník
dôv. dôverný (dôverné)
Dr. doktor
f. fond
FS Freiwillige Schutzstaffel (Dobrovoľné ochranné oddiely)
gen. generál
genmjr. generálmajor
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genplk. generálplukovník
genpor. generálporučík
gšt. generálny štáb (generálneho štábu)
He Heinkel
HG Hlinková garda
HM Hlinková mládež
HSĽS Hlinková slovenská ľudová strana
HVV Hlavné vojenské veliteľstvo
Ing. inžinier
i n v. inventár
J PO jazdecký priezvedný oddiel
Ju Junkers
JUDr. doktor práv (z lat. Juris utriusque doctor)
KGB Komitét gosudarstvennoj bezopasnosti (Úrad štátnej bezpečnosti)
kol. kolektív
kpt. kapitán
KSČ Komunistická strana Československa
KSS Komunistická strana Slovenska
let. letectvo (letectva)
Me Messerschmitt
m j r. major
mob. mobilizačný
MNO Ministerstvo národnej obrany
MZV Ministerstvo zahraničných vecí
nem. nemecký (nemecká)
NKVD Narodnyj komissariat vnutrennich del (Ľudový komisariát vnútra)
NS Národný súd
NVK Nemecká vojenská komisia
odd. oddelenie
ods. odsek
OKH Oberkommando des Heeres (Hlavné veliteľstvo pozemného vojska)
OKW Oberkommando der Wehrmacht (Hlavné veliteľstvo brannej moci)
PaK Panzerabwehrkanone (protitankový kanón)
PD pešia divízia
pech. pechota (pechoty)
plk. plukovník
pplk. podplukovník
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prac. pracovný
PS pracovná služba
PSbNO Pracovný zbor národnej obrany
PÚV pluk útočnej vozby
PzKpfw Panzerkampfwagen (obrnené bojové vozidlo, tank)
RD Rýchla divízia
RSHA Reichssicherheitshauptamt (Hlavný úrad ríšskej bezpečnosti)
SD Sicherheitsdienst (Bezpečnostná služba)
sev. severný (severná)
SI. z. Slovenský zákonník
sig. signatúra
slov slovenský (slovenská)
SM Savoie Marchetti
SNA Slovenský národný archív
SNP Slovenské národné povstanie
SR Slovenská republika
SS Schutzstaffeln (ochranné oddiely)
STK Slovenská tlačová kancelária
stot. stotník
SV stanoviště veliteľstva
škpt. štábny kapitán
ŠZ špeciálna zbierka
taj. tajný (tajné)
ТВ Technická brigáda
tr. trieda (triedy)
USA United States of America (Spojené štáty americké)
ÚP Úrad propagandy
VAK Vojenská akadémia
VDS vojenské dejiny Slovenska
vel. veliteľ (veliteľstvo)
VHA Vojenský historický archív
VHÚ Vojenský historický ústav
VJ vyššia jednotka
voj. vojenský (vojenská)
VPV Veliteľstvo pozemného vojska
VPZ Veliteľstvo poľného zboru
VS veliteľské stanoviště
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VS Vojenská správa
VŠV Vysoká škola válečná Praha
VÚ Vojenské ústredie
VV Vyššie veliteľstvo
VVŠ Vysoká vojenná škola
VVZ Veliteľstvo vzdušných zbraní
vých. východný (východná)
záp. západný (západná)
zb. zbierka
ZD Zaisťovacia divízia
ZSSR (SSSR) Zväz (Svaz) sovietskych socialistických republík
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SAV, člen Slovenského národného komitétu historikov. Venuje sa vojenským de
jinám v období rokov 1914 - 1939, s dôrazom na 1. čs. zahraničný odboj a čs. ar
mádu v medzivojnovom období. Autor monografie Branné organizácie v Českoslo
vensku 1918 - 1939 (2001), spoluautor IV. zväzku Vojenských dejín Slovenska (1914
- 1939) (1996); Kroniky Slovenska 2. (1999); Do pamäti národa (2003); Slovensko 
v Československu 1918 - 1939 (2004); Vojenské osobnosti československého odboje 
1939 - 1945 (2005); Ottova encyklopédia Slovensko A-Ž. (2006), Slovensko. Vojenská 
kronika (2007); Ozbrojené sily Slovenskej republiky - história a súčasnosť 1918- 2008 
(2008); Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918- 2009 (2009); Slovakia. Military 
Chronicle (2009); Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska 
(2010) a Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojenskopoli- 
tickým udalostiam (2010). Spolueditor zborníkov Generál dr. Milan Rastislav Štefánik
- vojak a diplomat (1999); Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky 
(2005); Exiting War: Post Conflict Military operations (2007); Štefan Jurech 1898 - 1945 
(2008) a Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historio
grafie (2010). Svoju publikačnú činnosť rozvinul v rade štúdií, dokumentov, perso
nálií a odborných statí vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, 
ale aj vo vedecko-popularizačných a historicko-publicistických článkoch v periodic
kej tlači.

Mgr. Peter KRALČÄK (1974)
Absolvent Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity (odbor história). Od roku 2003 
je riaditeľom Vojenského historického archívu v Bratislave. Špecializuje sa na prob
lematiku Pracovného zboru národnej obrany v rokoch druhej svetovej vojny.
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O autoroch

Mgr. Alex MASKALÍK, PhD. (1976)
Od roku 2000 je vedecko-výskumným pracovníkom Odboru vojensko-historických 
výskumov Vojenského historického ústavu v Bratislave. Zaoberá sa problematikou 
personálnej výstavby čs. armády v období rokov 1918 - 1992 so zameraním na jej 
slovenský aspekt. Publikoval viacero vedeckých štúdií a odborných článkov.

Prof. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc. (1955)
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na vy
sokých školách v Nitre a v Bratislave. Habilitoval sa na Palackého univerzite v Olo
mouci (inaugurácia na UK). V súčasnosti pôsobí ako profesor všeobecných dejín na 
Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK. Špecializuje sa na dejiny 20. sto
ročia - najmä nacizmu a holokaustu. Absolvoval zahraničné študijné a prednáško
vé pobyty v Nemecku (Karlsruhe, Saarbúcken, Freiburg), v Rakúsku (Viedeň), Poľsku 
(Krakov), v Čechách (Olomouc, Brno), Izraeli (Jeruzalem, Beer Scheva). Je členom 
Slovensko-nemeckej komisie historikov a Vedeckej rady Vojenského historického 
ústavu v Bratislave. Pracoval v medzinárodných projektoch v Rakúsku, Nemecku, 
Izraeli a USA. Bol vedúcim projektov VEGA a APW „Slovensko-nemecké vzťahy 1938 
- 1945 v dokumentoch". Bol editorom časopisu Studia historka Nitriensia (10 zväz
kov), v súčasnosti časopisu Judaica et Holocaustica (Acta historica posoniensia). Je 
autorom viacej ako 70 štúdií, ktoré vyšli na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku, Čechách, 
Nemecku a Velkej Británii. Je autorom publikácií Interpretácie fašizmu vSRN (1994, 
1995), Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou de
mokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte (1999), Ústredný hospo
dársky úrad (2010), Nacizmus, holokaust, slovenský štát (2010) a editorom a spolue- 
ditorom edície dokumentov Holokaust na Slovensku (2001 - 2005).

PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc. (1952)
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor dejepis- 
filozofia). Od roku 1977 vedecký pracovník vojensko-historického pracoviska v Bra
tislave. V rokoch 1994 - 2001 zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu, 
v rokoch 2001 - 2003 jeho riaditeľ. V rokoch 2003 - 2010 pracovník Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky vo funkciách riaditeľa odboru a generálneho riaditeľa 
sekcie. Od roku 2010 samostatný vedecký pracovník Odboru vojensko-historických 
výskumov Vojenského historického ústavu v Bratislave. Špecializuje sa na dejiny II. 
svetovej vojny s osobitným zameraním na slovenskú armádu a povstaleckú 1. čes
koslovenskú armádu na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní. Publikoval 
množstvo odborných štúdií a článkov, je spoluautorom Vojenských dejín Slovenska
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- V. zväzok (1939- 1945) (2008). Pôsobí aj v oblasti medzinárodného humanitárne
ho práva, člen viacerých medzivládnych komisií pre starostlivosť o vojnové hroby. 
Člen Výboru Slovenskej historickej spoločnosti.

Mgr. Jana TULKISOVÁ (1983)
Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor história
- nemecký jazyk a literatúra). Od roku 2006 je internou doktorandkou na Katedre 
všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK. Špecializuje sa na problematiku sloven- 
sko-nemeckých vzťahov v období slovenskej autonómie a Slovenskej republiky 
(1939 - 1945). Publikovala viacero príspevkov v zborníkoch a odborných časopi
soch.
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Rodný list F. Čatloša.
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Portrét Čatloša z roku 1914 v uniforme 
gážistu rakúsko-uhorskej armády.

Skupina príslušníkov 12. čs. streleckého pluku M. R. Štefánika na ceste do vlasti v čín
skom meste Charbin 16. júna 1920. V rade sediacich tretí zľava kapitán čs. légií v Rusku 
Ferdinand Čatloš.
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Obrazová príloha

Čatloš v hodnosti štábneho kapitána ako 
príslušník pešieho pluku 14 v Košiciach. 
Prvá polovica dvadsiatych rokov 20. sto
ročia.

ZEMSKÉ VOJ. VELITELSTVÍ 
ľ KOŠICÍCH.

či.193-13 I. ouih. JiSv. '2 l!*

Щ POVOLENÍ K SŇATKU.

Emuluji StuSaica hnjllíjiu

UMntaiu C a t X o ľ. o. * 1, bjl.M, 

vstoupili v sňatek se slečnou 21*aoa st*rtofou,n«*.30/U.W<}9 

jestliže proti tomuto sňatku není zákonitých překližek.

Toto povolení k sňatku pozbývá účinnosti, jestliže sňatek 

nebude uzavřen do jetlnoho roku ode dne, kdy bylo vydáno toto 

povoleni.

V KOŠICÍCH, dne la- siií 192“-

Povolenie k sobášu pre Ferdinanda 
Čatloša a Elenu Strakovu podpísané 12. 
septembra 1928 zemským vojenským ve
liteľom v Košiciach armádnym generálom 
Jozefom Šnejdárkom.

293
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Čatloš v rovnošate majora generálneho 
štábu čs. armády.

Rodinná fotografia Ferdinanda Čatloša 
v hodnosti pplk. gšt. čs. armády s man
želkou Elenou a dcérou Vierkou v roku 
1938.
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Obrazová príloha

Skupina predstaviteľov autonómneho Slovenska. V popredí sprava pplk.gšt. Čatloš 
(styčný dôstojník pri vláde Slovenskej krajiny), Alexander Mach, Matúš Černák a Gejza 
Medrický.

Gen. Čatloš vyznamenává Štefana Haššíka (počas tzv. malej vojny veliteľa Zemplínskej 
skupiny) na vojenskej slávnosti v Michalovciach v júni 1939.
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Ferdinand Čatloš - vojak a politik

Gen. Čatloš medzi poľským civilným obyvateľstvom (ukrajinskej národnosti) počas poľ
ského ťaženia v septembri 1939.

Gen. Čatloš reční pred nastúpenými vojakmi 3. divízie v Karlikowe na poľskom území 
13. septembra 1939.
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Obrazová príloha

Gen. Čatloš na zjazde HSĽS v Trenčíne 1. októbra 1939.

Gen. Čatloš ako člen novej vlády Vojtecha Tuku v novembri 1939.
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Ferdinand Čatloš - vojak a politik

Gen. Čatloš (a veliteľ slovenského leteckého zboru stot.let. Imrich Kubiš) na slávnost
nom defilé pri oslavách Dňa slovenských vzdušných zbraní 3. mája 1940 v Bratislave.

Gen. Čatloš a prezident J. Tiso na oslavách štátneho sviatku vzniku Slovenského štátu 
14. marca 1941 v Bratislave.
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Obrazová príloha

Gen. Čatloš pri prehliadke dôstojníkov Rýchlej brigády v júli 1941 (vpravo veliteľ brigá
dy plk.gšt. Rudolf Pilfousek).

Gen. Čatloš vyznamenává nemeckých vojakov po boji pri Lipovci vjúli 1941.
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Ferdinand Čatloš - vojak a politik

Gen. Čatloš s novinármi počas ťaženia proti ZSSR v júli 1941.

Gen. Čatloš vedie bojovú poradu na ve
liteľstve Rýchlej brigády v júli 1941. Po 
jeho ľavej strane veliteľ brigády, plk. gšt. 
R. Pilfousek.
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Obrazová príloha

Slovenská delegácia po návrate z Hitlerovho hlavného stanu 22. októbra 1941 v Brati
slave. Zľava predseda vlády a minister zahraničných vecí V. Tuka, prezident J. Tiso, mi
nister vnútra A. Mach a minister národnej obrany gen. F. Čatloš.

Tiso a Čatloš pri slávnostnom vyradení prvých absolventov Vysokej vojennej školy 
v Bratislave 14. februára 1942.



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

Náčelník hlavného veliteľstva nemeckej brannej moci poľný maršal Wilhelm Keitel na 
návšteve u gen. Čatloša v Bratislave 23. februára 1942.

Prezident J. Tiso a gen. Čatloš medzi vojakmi vracajúcimi sa z frontu (máj 1942, 
Batizovce).
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Obrazová príloha

Predseda vlády V. Tuka v sprievode gen. 
Čatloša na návšteve Zaisťovacej divízie na 
východnom fronte v júli 1942 (Berdičev).

Gen. Čatloš pri príležitosti zakončenia veliteľskej školy HG (júl 1942, Bojnice). Po jeho 
pravej ruke sedí hlavný veliteľ HG A. Mach, po ľavej ruke náčelník štábu hlavného veli
teľstva HG Karol Danihel
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Gen. Čatloš vyznamenává nemeckého 
gen. pech. Wilhelma Wetzela (veliteľa V. 
armádneho zboru) v júli 1942 Vojenným 
víťazným krížom I. triedy. V strede ve
liteľ Rýchlej divízie gen. II. triedy Jozef 
Turanec.

Gen. Čatloš pri Rýchlej divízii v Roštové nad Donom v júli 1942. Prvý sprava I. náčelník 
Štábu ministra pplk.gšt. Štefan Tatarko.
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Obrazová príloha

Gen. Čatloš na 3. armádnych majstrovstvách v lyžovaní (organizovali sa spolu s maj
strovstvami SR) vo Vysokých Tatrách vo februári 1943. Zľava od ministra postupne šéf 
Nemeckej vojenskej misie a nemecký generál pri MNO genpor. Fritz Schlieper, gen. de
lostrelectva Erwin Engelbrecht a gen. I. triedy Anton Pulanich.
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Gen. Čatloš v spoločnosti generálneho guvernéra okupovaného Poľska Hansa Franka 
v Bratislave vo februári 1943.



Ferdinand Čatloš - vojak a politik

Gen. Čatloš v Tatranských zruboch pri obľúbenom behu na lyžiach vo februári 1943.

Gen. Čatloš a J.Tiso na oslavách štátneho sviatku vzniku Slovenského štátu v Bratislave 
14. marca 1944.
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F. Čatloš pred Národným súdom v roku 1947. Sediaci za stolom prvý zľava J. Turanec, 
prvý sprava Viliam Talský.

Zamietnutie Čatlošovho odvolania 
Ministerstvom národnej obrany.

M1MSTKRSTVO NABODNI ОШИ.М
bomb* pro <4.1. ■ Ии. » рот.

Cl.7031 П4, Od. kom. - IM 8.
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ledna 1940 , 
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PREPÚŠŤACÍ LIST

Prepúšťací list F. Čatloša z brannej moci. Čatloš so sestrou Máriou a neterou (vpre
du) po roku 1948.

Čatloš na sklonku života v kruhu priate
ľov v lete 1969.
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„...Bližší pohľad na profesionálne pôsobenie 
F. Čatloša, rozbor motívov vedúcich k jeho roz
hodnutiam, zvažovanie ich teoretických a nie 
vždy naplnených predpokladov tak, ako ho 
čitateľovi ponúka táto publikácia na solídnej 
báze archívnych dokumentov českosloven
skej, slovenskej a nemeckej proveniencie, ne
bude viesť k jednorozmernému a jednoznač
nému obrazu Ferdinanda Čatloša, či už s klad
ným, alebo záporným hodnotením. Naopak 
- Čatlošovo pôsobenie pod drobnohľadom 
profesionálnych historikov môže podľa môjho 
názoru ešte viac zvýrazniť rozporuplnost' tejto 
postavy. To však netreba chápať ako negatí
vum, ale vcelku prirodzený stav."

Mgr. Dušan Segeš, M.A., PhD.

„...Prvotinu z dielne občianskeho združenia Pro 
Militaria Historica dozaista uvíta nielen odbor
ná, ale predovšetkým široká laická verejnosť, 
pretože osobnosť gen. I. triedy Ferdinanda 
Čatloša, prvého ministra národnej obrany 
Slovenskej republiky, nebola doposiaľ náležíte 
spracovaná. Čitateľmôže sledovať na životných 
osudoch tejto dozaista významnej osobnosti 
vojenských dejín Slovenska históriu slovenskej 
armády v rokoch druhej svetovej vojny."

pplk. vzál. PhDr. Peter Šumichrast, PhD.
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