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ÚVOD

Pracovné jednotky v kontexte druhej svetovej vojny predstavujú doposiaľ 
málo prebádanú, ale o to zaujímavejšiu zložku slovenskej armády. Pod pojmom 
pracovné jednotky a pracovná služba v armáde si väčšina ľudí predstaví ne
slávne známe pomocné technické prápory z päťdesiatych rokov 20. storočia. 
Málokto však vie, že pracovná služba v armádnom prostredí existovala už v ob
dobí Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945 a zastrešoval ju Pracovný zbor 
národnej obrany (ďalej len „pracovný zbor“).

Pracovný zbor predstavoval nástroj, ktorým vtedajšie velenie slovenskej ar
mády vyriešilo otázku prezenčnej služby Židov a Rómov, ako aj „árijcov“ nespĺ
ňajúcich zo zdravotných alebo disciplinárnych dôvodov podmienky na vyko
návanie riadnej vojenskej služby. Zároveň sa vytvorením tejto zložky armády 
reflektovalo na požiadavku slovenskej vlády aplikovať z civilného prostredia do 
prostredia slovenskej armády diskriminačnú legislatívu voči Rómom a Židom. 
Aj z tohto dôvodu patrí obdobie Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945 aj 
v súčasnosti k najcitlivejšej a naj rozpornej šej epoche našich národných dejín. 
Jej hodnotenie bolo v uplynulých rokoch často jednostranné. Najednej strane 
je celé toto historické obdobie zatracované, na strane druhej zase vyzdvihované, 
a preto zaujatie objektívneho stanoviska nie je jednoduché. Napriek tomu, že je 
problematika pracovného zboru a pracovných jednotiek len čiastková z histórie 
slovenskej armády z rokov druhej svetovej vojny, bez jej poznania a zhodnotenia 
nemožno objektívne poznať a zhodnotiť vznik, výstavbu a pôsobenie armády 
ako celku a ani históriu Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945.

Korene vzniku pracovného zboru treba hľadať v celkovom ideovom zame
raní Slovenskej republiky v uvedenom období a, predovšetkým, v téze, ktorú 
presadzovala vtedajšia propaganda, a to, že všetci občania sa rovným dielom 
musia zaslúžiť o vybudovanie a ochranu slovenskej štátnosti. Z uvedeného dô
vodu vtedajší režim hľadal spôsob ako do vojenskej prezenčnej služby začleniť 
nasledovné skupiny:
a) „árijcov“, ktorí z dôvodu zdravotného handicapu nemohli nastúpiť na vyko

nanie riadnej vojenskej prezenčnej služby,
b) trestancov, ktorých nepovolali do vojenskej prezenčnej služby z dôvodu, aby 

nenarušovali disciplínu a morálku mužstva,
c) Rómov a Židov - občanov „druhej kategórie“, ktorých nezaradenie, resp. úpl

né vyradenie z vojenskej prezenčnej služby by bolo pre obe skupiny skôr be- 
nefitom než trestom, čo by neakceptovala ani verejná mienka.
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Túto, pre vtedajší režim veľmi dôležitú otázku sa podarilo predstaviteľom 
armády vyriešiť v brannom zákone prijatom na začiatku roka 1940, ktorým 
sa okrem vojenskej prezenčnej služby vytvorila aj prezenčná pracovná služba 
a vznikli dve skupiny brancov. Jedna bránila vlasť zbraňou a druhá „prácou“. 
Existencia viacerých skupín brancov zákonite viedla k ich rozdeleniu aj v rámci 
prezenčnej pracovnej služby. V záujme oddelenia „árijcov“ od Židov a Rómov, 
vykonávali „árijci" prezenčnú pracovnú službu, a Židia a Rómovia pracovnú 
povinnosť. Ani nie po ročnom fungovaní oboch druhov prezenčnej služby sa 
vytvoril pracovný zbor, ktorý mal zastrešovať celú prezenčnú pracovnú službu 
v slovenskej armáde.

Veľmi dôležitým aspektom v otázke pracovného zboru bola jeho ekonomická 
životaschopnosť. Hoci pri jeho vytváraní nebola hospodárska funkcia pracovné
ho zboru prvoradá, v popredí, samozrejme, stála potreba vyriešiť židovskú a „ci
gánsku“ otázku v armáde, otázka ekonomickej rentability sa však veľmi sledo
vala. Počínajúc 1. februárom 1941 mala správa pracovného zboru za pridelenie 
každého príslušníka pracovného zboru na prácu účtovať poplatok daný podľa 
mzdovej úpravy schválenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo vnútra“). Pre každú jednotku bolo vytvorené samostatné konto 
a vyúčtovanie sa vykonávalo vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Velitelia 
útvarov, do ktorých boli zaradení vojaci prezenčnej pracovnej služby a prísluš
níci pracovnej povinnosti, museli podávať pravidelné mesačné hlásenia o výko
noch. Aj v rozpočte Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo národnej obrany“) sa pri kreovaní rozpočtovej kapitoly „pracovný 
zbor“ priamo počítalo s príjmami z pridelenia pracovných jednotiek na verejné 
práce. Na základe sledovania výsledkov pracovnej činnosti jeho príslušníkov 
možno ilustrovať, aké obrovské hodnoty pre národné hospodárstvo vytvorili. 
Nezanedbateľný je aj aspekt ekonomického prínosu pracovného zboru, a to vy
tváraním mnohomiliónových spoločenských hodnôt prostredníctvom veľkého 
rozsahu odvedenej práce a tiež humanitárnej pomoci pri živelných katastro
fách. V tejto súvislosti treba podčiarknuť paradox, a to, že humanitárnu čin
nosť a pomoc pri živelných pohromách poskytovali práve tí príslušníci pracov
ného zboru, ktorých právne a životné postavenie bolo nehumánne a neľudské.

Nadväzujúc na uvedené, možno konštatovať, že táto téma je aj z dnešného 
pohľadu veľmi zaujímavá. Pre jej komplexné ponímanie má nesporný význam aj 
zmapovanie každodenného života príslušníkov pracovných jednotiek a pracov
ného zboru, konkrétne ubytovania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, kul
túrnej a športovej činnosti a pod. Porovnanie podmienok ubytovania a kvality 
stravovania u „árijcov“ a Židov a Rómov ukazuje priepastné kvalitatívne rozdiely 
v neprospech Židov a Rómov.
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Cieľom tejto publikácie je objasniť príčiny a podmienky vzniku pracovných 
jednotiek a pracovného zboru a zároveň poukázať na spôsob ich existencie po
čas celej doby ich trvania. Nemenej dôležité je priblížiť aj špecifické aspekty 
existencie pracovného zboru, a to riešenie židovskej a rómskej otázky v pros
tredí slovenskej armády. Ambíciou tejto práce je objasniť problematiku pracov
ných jednotiek v čo najväčšej šírke, t. j. priblížiť ťažiskové problémy celkového 
vývoja pracovných jednotiek a pracovného zboru s maximálnym prihliadnutím 
na ich základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti, a to na základe 
doterajších výsledkov vojenskej historiografie a, predovšetkým, podrobného ar
chívneho výskumu.

Z hľadiska dosiahnutých výsledkov v slovenskej historiografii možno podo
tknúť, že sa problematike pracovných jednotiek a pracovnej služby v prostredí 
slovenskej armády v rokoch 1939 - 1945 nevenovala náležitá pozornosť. Práve 
naopak, problematika pracovných jednotiek a pracovného zboru bola až do 
súčasnosti na okraji záujmu vojenských historikov.

Za najprínosnejší bibliografický zdroj informácií pre záujemcov o proble
matiku pracovných jednotiek a pracovného zboru, ktorý vznikol až po zme
ne politických pomerov u nás, v ponovembrovom období, možno označiť zbor
ník materiálov z medzinárodného seminára konaného v Bratislave v dňoch 
22. - 23. novembra v roku 1995. V tomto zborníku boli uverejnené príspevky 
renomovaných slovenských vojenských historikov. Príspevky vznikli predovšet
kým na základe štúdia dobových archívnych dokumentov uložených vo Vojen
skom historickom archíve v Bratislave (ďalej len „VHA Bratislava“) a ich obsah 
odkryl niektoré z bielych miest o organizácii, dislokácii a význame pracovných 
jednotiek a pracovného zboru.

Z novších prác treba spomenúť diplomovú prácu pracovníčky VHA Bratisla
va Mileny Balcovej Pracovný zbor národnej obrany, ktorej podstatná časť bola 
publikovaná v zborníku z 8. ročníka konferencie Slovenská republika 1939 - 
1945 očami mladých historikov. Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Autor
ka však v nej kládla dôraz predovšetkým na históriu jednej zložky pracovného 
zboru, a to VI. robotného práporu, do ktorého boli zaraďovaní prevažne občania 
židovskej a rómskej národnosti. V práci však absentuje komplexnejší pohľad 
na ostatných päť práporov, ich činnosť, dislokáciu, prípadne ich pôsobenie na 
východnom fronte v rokoch 1941 a 1942. Rovnako chýba pohľad na ekonomický 
prínos pracovného zboru pre ministerstvo národnej obrany, ako aj pre vtedajšie 
slovenské hospodárstvo.

V roku 2008 bola vydaná kolektívna monografia z dielne pracovníkov a spo
lupracovníkov VHÚ Bratislava pod vedením Františka Cséfalvaya Vojenské 
dejiny Slovenska - V. zväzok (1939 -1945). Kniha kontinuálne nadväzuje na
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predchádzajúce štyri zväzky vojenských dejín. Velkým prínosom tejto práce je 
detailné zmapovanie vzniku, formovania a budovania slovenskej armády. Vznik, 
formovanie a celková činnosť armády je v práci zhodnotená a objasnená kom
plexne, mnohokrát s prihliadnutím na podrobnú analýzu vojenských udalostí, 
stav výzbroje a výstroja a personálneho budovania armády.

V slovenskej historiografii možno nájsť viacero publikácií približujúcich vše
obecné postavenie Židov a Rómov počas druhej svetovej vojny. Problematike 
pôsobenia Židov a Rómov v pracovných jednotkách a pracovnom zbore sa však 
autori venujú len marginálne, dôraz kladú predovšetkým na ich perzekúciu 
zo strany civilných štátnych orgánov. Zaujímavým zdrojom informácií o živote 
Židov v pracovnom zbore sú aj brožúrky z rôznych stretnutí a kongresov sa
motných Židov, bývalých príslušníkov pracovného zboru alebo, ako sa sami 
nazvali, „zaradencov“.

Z analýzy dostupnej bibliografie vyplynulo, že táto poslúžila len na dotvo
renie tejto publikácie a podstata vedeckého bádania spočívala na archívnom 
výskume. Ucelená zbierka pôvodných dokumentov k tejto problematike sa na
chádza vo VHA Bratislava. Najdôležitejší archívny fond „Pracovný zbor národnej 
obrany" vznikol z činnosti všetkých organizačných zložiek Pracovného zboru 
v období rokov 1941 - 1945. Časové rozpätie spisovej dokumentácie spadá do 
rokov 1940 - 1945.

Ďalšími nemenej dôležitými archívnymi fondmi sú archívny fond „Minis
terstvo obrany Slovenskej republiky“, fondové oddelenia spisy tajné, dôverné 
a obyčajné, ktoré spolu predstavujú rozsah 1 985 archívnych škatúľ, a archívny 
fond „Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940“, ktorý má rozsah 180 škatúľ. 
Všetky spomenuté fondy sú archívne spracované. Intenzívne vedecké štúdium 
dobových archívnych dokumentov z uvedených archívnych fondov mi umožnilo 
získať komplexný pohľad na fungovanie tejto jedinečnej vojenskej organizácie.

Nezanedbateľné údaje pochádzajú aj z tzv. „oral history". Ústne pramene 
obsahujú údaje, ktoré nie sú zachytené v iných prameňoch, a to napr. kompa
rácie, detaily z každodennosti a pod. Ústne pramene môžu pomôcť pri objasne
ní javov, ktoré nie sú zachytené v oficiálnych dokumentoch, ako napr. dôvody 
konania, názory a postoje, hodnotenie udalostí a pod. Vo VHA Bratislava sa 
nachádzajú aj spomienky a dokumenty veliteľov pracovného zboru, ako aj jeho 
príslušníkov. Predovšetkým osobný fond vtedajšieho ministra národnej obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „minister národnej obrany“) gen. Ferdinanda 
Čatloša odkrýva jeho názory a pohľad z postu najvyššieho šéfa tohto rezortu na 
činnosť slovenskej armády. Podnetné a veľmi zaujímavé sú aj spomienky pred
staviteľov pracovného zboru pplk. PSb. Ing. Jozefa Kručka, plk. Ing. Ladisla
va Bodického a mjr. gšt. Františka Borského. Práve ich spomienky odkrývajú
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pozadie niektorých ich rozhodnutí, ktoré mali zásadný vplyv na fungovanie 
pracovného zboru. V súvislosti s ústnymi prameňmi však nemožno zabúdať, že 
k metóde „oral history“ treba pristupovať veľmi kriticky, pretože nepatrí k naj
hodnovernejším metódam vedeckého bádania, nakoľko sú zaťažené subjektív
nymi, úzko zameranými pohľadmi na daný problém.

Ďalší zdroj pre získanie informácií o činnosti pracovného zboru možno nájsť 
v dobových publikáciách. V tejto súvislosti treba spomenúť publikáciu Fran
tiška Borského Rok Pracovného sboru MNO z roku 1942 a kapitolu Ladislava 
Bodického Pracovný sbor národnej obrany z publikácie Armáda v obrane a práci 
z roku 1944. Obaja autori boli najvyšší predstavitelia pracovného zboru, vydalo 
ich vtedajšie ministerstvo národnej obrany, a preto je obsah týchto prác výrazne 
ovplyvnený vtedajšou propagandou.

Ďalším zdrojom informácií k histórii pracovného zboru je dobová tlač, pre
dovšetkým dvojtýždenník slovenskej brannej moci Slovenské vojsko s tematic
kou prílohou „Pracovný sbor MNO“. Pri tomto pôvodnom prameni však netreba 
zabúdať na dôležitú skutočnosť, že v časoch „neslobody“ bola aj tlač „neslobod
ná“.

Historik - profesionál sa usiluje o objektívny a komplexný pohľad na dejiny, 
pričom má na zreteli, aby jeho vedecké dielo zaujalo aj čitateľa. V snahe naplniť 
tento cieľ som najprv podrobil kritickej analýze jednotlivé pramenné i mimopra- 
menné zdroje a oddelil ich podľa ich vierohodnosti a výpovednej hodnoty, aby 
som napokon čitateľovi priblížil komplex vzájomne previazaných súvislostí, a to 
politické, spoločenské a vojenské aspekty vzniku a činnosti pracovných jedno
tiek a pracovného zboru. Publikácia je navyše obohatená aj dobovými fotogra
fiami z rôznych období existencie pracovných jednotiek a pracovného zboru.

Monografia je časovo ohraničená rokmi 1939 - 1945, je teda ponímaná 
v širšom časovom kontexte, ktorý môžeme rozdeliť na dve dôležité obdobia. 
Prvým je obdobie rokov 1939 - 1940, teda obdobie, v ktorom pracovné jednotky 
existovali pri peších plukoch a ktoré sa neskôr stali základom novovzniknutého 
pracovného zboru. Je to tiež obdobie, v ktorom sa na základe ideologických as
pektov vytvorili legislatívne predpoklady pre vznik pracovného zboru. Druhým 
časovým kontextom je priamo nadväzujúce obdobie rokov 1941 - 1945, ktoré 
pokrýva samotnú existenciu pracovného zboru.

Pri písaní monografie bolo treba vymedziť aj pojmy Róm a „cigán“. V odbor
nej literatúre sa v minulosti používal etnonym „cigán“. V súčasnom kontexte sa 
používa pojem „Róm“. Z tohto dôvodu som v celom sledovanom zábere používal 
termín Róm a pomenovanie „cigán“ som použil len v historickom kontexte.

Predkladaná práca nie je históriou všetkých pracovných služieb, ktoré v ob
dobí druhej svetovej vojny existovali na území Slovenskej republiky, aleje zame-



10 I Peter Kralčák

raná len najeden typ pracovnej služby, a to vojenskej, ktorá bola pod kuratelou 
vtedajšieho ministerstva národnej obrany a zastrešoval ju pracovný zbor.

Publikácia sa člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná objasne
niu vzniku, organizácii a činnosti pracovných jednotiek v období rokov 1939 - 
1940. V jej prvej časti vystupuje do popredia prijatie a dopad branného zákona 
z roku 1940 na vznik prezenčnej pracovnej služby. Druhá kapitola sa zameriava 
na vznik a výstavbu pracovného zboru, budovanie dôstojníckeho a poddôstoj
níckeho zboru, ako aj nástup prvých nováčikov. Zároveň je objasnený aj dopad 
nového branného zákona prijatého v roku 1943 na pracovný zbor. Tretia kapi
tola je venovaná pracovnej činnosti pracovného zboru, poľných pracovných rôt 
na východnom fronte a odhaľuje aj každodenný život príslušníkov pracovného 
zboru. Štvrtá kapitola obsahuje analýzu pracovného zboru v období rokov 1944 
- 1945 a jeho postupný zánik na pozadí rozpadu slovenskej armády.
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1. PRACOVNÉ JEDNOTKY 
V SLOVENSKEJ ARMÁDE (1939 - 1940)

1.1 Pracovné jednotky a začiatok diskriminácie v prostredí 
slovenskej armády

Vznik Slovenskej republiky v marci 1939 bol, bezpochyby, významnou slo
venskou dejinnou udalosťou, žiaľ, kuratela fašistického Nemecka, ktorá stá
la pri jej vzniku, výrazne ovplyvnila jej následný nedemokratický vývoj. Tota
litný režim Slovenskej republiky od svojho počiatku používal rovnaké metódy 
a nástroje ako všetky ostatné nedemokratické režimy. Svojich oponentov, či 
už názorových alebo vytvorených ideologickou mašinériou, sa všemožne snažil 
vytlačiť na okraj spoločenského života a pripraviť ich o občianske práva, maje
tok a v mnohých prípadoch aj o to najcennejšie, o ich „holý“ život. V osudoch 
Židov a Rómov nachádzame viaceré paralely. Tým, že sa jazykovo, kultúrne 
a v prípade Židov aj nábožensky líšili od majoritného obyvateľstva, zostávalo im, 
akosi „prirodzene,“ miesto na okraji spoločnosti. Za najsmutnejšiu kapitolou 
v dejinách oboch komunít možno považovať obdobie druhej svetovej vojny, keď 
sa stali „elementom zabraňujúcim čistote rasy“. Diskriminačné opatrenia voči 
nim sa na Slovensku odštarovali hneď po vzniku Slovenskej republiky v marci 
1939, pričom nadväzovali na nemecké norimberské zákony z roku 1935. Anti- 
humánne zákony a nariadenia neskôr slovenská armáda aplikovala do svojho 
prostredia.

Vznik pracovných jednotiek ako diskriminačného nástroja voči Židom a Ró
mom bol zložitým procesom. V prostredí slovenskej armády možno túto dis
kriminačnú politiku rozdeliť na dve časové obdobia. Prvú predstavuje obdobie 
rokov 1939 - 1940, to znamená obdobie, keď boli prijaté zákony a nariadenia, 
ktoré vytvorili legislatívny rámec na potlačenie základných ľudských práv a zá
roveň pošliapanie ľudskej dôstojnosti nielen rómskeho, ale, predovšetkým, ži
dovského obyvateľstva. Druhé obdobie sa začalo rokom 1941, teda vytvorením 
pracovného zboru ako mocenského nástroja, ktorým slovenská armáda vyrie
šila židovskú a „cigánsku“ otázku a zároveň i problém, čo s vojakmi „árijcami“, 
ktorí zo zdravotných alebo morálnych dôvodov nespĺňali vojenskou propagan-
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dou vytvorený obraz slovenského vojaka.1 Postoj vtedajšieho režimu k Židom 
presne vystihuje výrok prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa zo 16. au
gusta 1942 v Holíči, kde na margo deportácií povedal: „Vraj čije to kresťanské, 
čo sa robí so Židmi? Je to ľudské? Nie je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa 
národ chce zbaviť svojho večného nepriateľa? Že Slovákovi židovský živel ohro
zoval život, o tom netreba nikoho presviedčať. Bolo by to vyzeralo ešte horšie, 
keby sme sa neboli včas od nich očistili a urobili sme tak podľa príkazu Božieho: 
Slovák, zbav sa svojho škodcu. “2

Pre totalitný režim Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945 predstavovali 
Židia skutočného vinníka za údajné „krivdy“ páchané po stáročia na sloven
skom národe.3 Dôvody bolo treba hľadať predovšetkým v ich vplyve na hospo
dársky život na Slovensku, kde židovská menšina zohrávala významnú úlohu. 
Židia zastávali zväčša tie najvýznamnejšie funkcie, predovšetkým v priemysle, 
obchode a poľnohospodárstve. Tvorili aj veľkú časť strednej vrstvy. Boli hlavne 
maloobchodníkmi a remeselníkmi. Pomenovanie „Žid“ bolo pre majoritu syno
nymom slova skupáň alebo lakomec.

Po vzniku 1. Československej republiky v roku 1918 sa až 42,4 % sloven
ských Židov živilo obchodom. Toto percento ich zaraďovalo na štvrté miesto 
v Európe za Litvu, Čechy a Moravu. Židia sa uplatňovali aj vo významných 
slobodných povolaniach a boli lekármi, právnikmi, pracovali v štátnej službe 
ako učitelia a dôstojníci. Pri prvom veľkom štatistickom zisťovaní o Slovensku 
v roku 1921, teda tesne po vzniku Československej republiky, sa zistilo, že zo 
všetkých obyvateľov Slovenska nevie čítať a písať vyše 13 % mužov a 16 % žien. 
U Židov bolo toto percentuálne zastúpenie oveľa nižšie. Zo židovských mužov 
bolo negramotných iba 0,96 % a zo žien 2,82 %. Podľa štatistiky z roku 1930 
pracovalo v obchode a službách približne 49,5 % Židov, v advokácii cca 50 %, 
medzi lekármi asi 34 % a vo verejnej službe ich pracovalo asi 30 151.4 Preto sa 
totalitný režim rozhodol pre ich postupné vyradenie z politického, hospodárske
ho a spoločenského života, a to spôsobom, ktorý odporuje základným princí
pom kresťanstva, na pilieroch ktorého bol vybudovaný celý štát.

1 Vojak bol vtedajšou propagandou prezentovaný ako elita národa, ktorý reprezentuje „ná
rodné a kresťanské tradície“ slovenského národa.
2 KOVÁČOVA, V. Slovenská republika 1939-1945. In CHYTKA, V. (ed.). Ružomberská vzbura 
1939. Ružomberok : Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 2000, s. 19. 
ISBN 80-968005-2-3.
3 Je známe, že jeden z vrcholných predstaviteľov režimu, minister vnútra Alexander Mach, sa 
niekoľkokrát vyslovil, že Židia sú jedným z najväčších nepriateľov a nešťastí slovenského národa.
4 HRADSKÁ, K. Postavenie Židov na Slovensku v prvej československej republike. In Ho- 
ensch, J. K. a kol. Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku. 
Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku, Bratislava : Veda, 1999, s. 136. ISBN 80- 
224-0600-7.
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Podľa sčítania ľudu z 15. decembra 1940 z 2 591 268 slovenských štát
nych príslušníkov bolo 71 701 osôb židovskej národnosti a z 2 655 596 prí
tomného obyvateľstva (z čoho bolo 64 228 cudzích štátnych príslušníkov) 
patrilo k izraelitskému náboženstvu 86 629 osôb.5 6 7 Skutočnosť, že riešenie 
židovskej otázky bolo jednou z priorít režimu, ilustruje aj prvé rozhlasové 
vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa dňa 14. marca 1939: 
„Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke a len posledné 
udalosti prekazili to, aby návrh tento bol naším snemom schválený.“6 Jeho 
následné vyjadrenie: „Čo treba ešte z garnitúry minulosti odstrániť, odstráni
me, ale nie nenávistné, náruživo, hrubo a surovo, lež po kresťansky “7 vyznie
va v kontexte budúcich udalostí tragikomicky, pretože už v apríli 1939 bola 
prijatá prvá definícia židovského občana, ktorá bola zverejnená vo vládnom 
nariadení č. 63/1939. Toto nariadenie bolo v hlbokom rozpore s vyššie prok
lamovanou snahou vlády riešiť problém Židov bez nenávisti. Jeho prijatím, 
práve naopak, stratili politické aj občianske práva. Nariadenie upravovalo 
aj ich počet v niektorých povolaniach. Za Žida podľa tohto nariadenia bol 
považovaný ten,
• „kto bol qj v minulosti izraelitského vierovyznania, i keď po 30. októbri 1918 

prestúpil na niektorú kresťanskú vieru;
• kto je alebo qj bol bez konfesie a pochádzal aspoň z Jedného rodiča izraelitské

ho vierovyznania;
• kto pochádzal z osoby, uvedenej pod bodmi 1 a 2, (vyjmúc takéhoto potomka, 

ktorý sám prestúpil na niektorú kresťanskú vieru pred 30. októbrom 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 qj na potomkov 
splodených v takomto spoločenstve. Výnimku v prípadoch zvláštneho zreteľa 
hodných stanovila vláda. “

K prijatému nariadeniu sa prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso vyjad
ril aj v prejave k zahraničným novinárom počas pobytu v Berlíne: ....Tento so
ciálny a hospodársky nový poriadok možno uskutočniť len vtedy, keď židovstvo 
z nášho národného života bude definitívne vylúčené, keďže toto qj na Slovensku

5 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Štátny plánovací a štatistický úrad, 
škatuľa (ďalej šk.) 1, Sčítanie ľudu na Slovensku zo dňa 15. decembra 1940.
6 FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. Jozef Tiso. Prejavy a články, zv. II. (1938-1944). 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, s. 101. ISBN 80-88880-46-7.
7 FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. Jozef Tiso. Prejavy a články, zv. II. (1938-1944). 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, s. 101. ISBN 80-88880-46-7.
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bolo vždy rozkladným živlom a najdôležitejším nositeľom marxistických a libera- 
listických ideí. Celá verejná správa je od židov skoro vyčistená. “8

Do leta 1939 boli prijaté ďalšie zákony a opatrenia, ktoré zbavovali Židov ich 
občianskych práv. Diskriminačné opatrenia sa zavŕšili prijatím novej ústavy, 
z ktorej v časti Ochrana života, slobody a majetku, upravenej v predchádzajú
cej československej ústave, bol vyňatý pojem „ochrana rasy“. Následne Snem 
Slovenskej republiky na jar 1940 prijal prvý arizačný zákon č. 113/1940 SI. z. 
o židovských podnikoch a Židoch zamestnaných v podnikoch. Citovaný zákon 
znamenal podstatný zásah do súkromného vlastníctva menšinového obyvateľ
stva. „Árijskí“ občania na základe tohto zákona prevzali židovské obchody, firmy 
a pozemky, a to spočiatku s menšinovým podielom „neárijských“ spoločníkov, 
neskôr bol židovský majetok vyvlastnený úplne.

Tomuto diskriminačnému procesu sa nemohla vyhnúť ani slovenská ar
máda. Minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš postupoval v súlade 
s touto všeobecne presadzovanou ideológiou, pričom absurdné diskriminačné 
zákony a nariadenia z civilnej sféry začal aplikovať do prostredia slovenskej 
armády. Vychádzajúc z vládneho nariadenia č. 74/1939 SI. z. z 24. apríla 1939 
o vylúčení Židov z verejných služieb sa rasová diskriminácia Židov v slovenskej 
armáde začala prijatím vládneho nariadenia č. 150/1939 SI. z. o úprave vojen
skej povinnosti Židov z 21. júna 1939. Uvedené nariadenie výrazne oklieštilo 
brannú povinnosť osôb židovskej národnosti.
Branná povinnosť Židov bola upravená nasledovne:
1) „Všetci Židia, dôstojníci, rotmajstri a mužstvo prezenčnej služby a v zálohe 

zaraďujú sa počas činnej služby do zvláštnych pracovných útvarov.
2) Príslušníci pracovných útvarov sú označení 5 cm širokou modrou páskou na 

pravom predlaktí a prechodne nosia vojenskú rovnošatu bez označenia hod
ností a bez výložiek a rukávových odznakov. Nesmú nosiť pobočnú zbraň, 
rôzne odznaky, vyznamenania.

3) Požitky dostávajú ako mužstvo bez hodností (platí i pre dôstojníkov, rotmaj
strov a poddôstojníkov).

4) Tam, kde sa ukáže nevyhnutne potreba lekára. Žida, k výkonu lekárskej pra
xe pri vojsku, máju konať ako z aktívnej služby prepustený civil, t. j. v občian
skom obleku s odznakom (modrá páska, cez ňu páska s červeným krížom na 
ľavom záloktí). Títo lekári, Židia, môžu konať službu výlučne na podriadenom 
mieste.

5) Počty, dislokáciu a program pracovných útvarov stanovia a riadia oblastné 
veliteľstvá (1-3).

8 FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. Jozef Tiso. Prejavy a články, zv. II. (1938-1944). 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, s. 114. ISBN 80-88880-46-7.
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6) Ku každému útvaru určite ako veliteľa energického dôstojníka a potrebný po
čet strážneho mužstva.

7) Pracovné útvary umiestnite izolovane. Vychádzku obmedzte a akýkoľvek 
styk s civilným obyvateľstvom zakážte.

8) Ministerstvo národnej obrany kategoricky zakazuje používať Židov (okrem 
pracovných útvarov) pre akékoľvek kancelárske práce, pre vedúce mies
ta v skladištiach. pre pomocníkov vo vojenských zátišiach, pre tlmočníkov
atď. “9
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 nesúri- 
li a vyčkávali všeobecné riešenie 
židovskej otázky v iných rezor
toch štátnej správy“.10 Písomné 
zmienky o existencii prvých ta
kýchto osobitných židovských 
pracovných útvarov a jednotiek 
v slovenskej armáde sú známe 
z augusta 1939. V správe pre
zídia ministerstva vnútra adre
sovanej ministerstvu národnej 
obrany sa uvádza, že od začiatku 
augusta 1939 bolo vo vojenských 
zruboch vo Vysokých Tatrách asi 
22 vojakov židovskej národnosti.* 11 
Títo Židia tu však boli len necelý 
mesiac, pretože už 9. septembra 
1939 boli odoslaní do Čemerné- 
ho. Dôvodom mala byť obava, že 
vo Vysokých Tatrách sa nachá-

Minister národnej obrany gen. Ferdinand Čat
loš

9 BYSTRICKÝ, J. Niekoľko poznámok k histórii pracovného zboru MNO. In KNEŽO - 
SCHÓNBRUNN, B. (eds.). Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939-1945. VI. ro
botný prápor. Bratislava : ZING Print, 1996, s. 96. ISBN 80-967629-0-7.
10 ВАКА, I. Postavenie Židov vo vzťahu k slovenskej brannej moci v rokoch 1939-1941. In 
Fenomén holokaustu. Ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky. Bratislava : Úrad vlády Slo
venskej republiky, 2008. ISBN 978-80-8106-003-8, s. 83.
11 NIŽŇANSKÝ, E. - ВАКА, I. - KAMENEC, I. (eds.). Holokaust na Slovensku 5. Židovské 
pracovné tábonj a strediská na Slovensku 1938 - 1944. Dokumenty. Bratislava : Nadácia 
M. Šimečku, Židovská náboženská obec, Vojenský historický ústav, 2004, s. 44-45. ISBN 
80-968668-9-X.
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dza mnoho zahraničných turistov a Židia, jazykovo znalí, by mohli vykonávať 
protištátnu činnosť. 12

K dôslednej realizácii opatrení z júna 1939 sa však pristúpilo až v septembri 
1939 v súvislosti s mobilizáciou slovenskej armády po vstupe Slovenskej repub
liky do vojny proti Poľsku.

Poľné ťaženie slovenskej armády v Poľsku

Mobilizácia sa totiž vzťahovala aj na Židov, ktorí mali vytvoriť pracovné 
jednotky. Na požiadavku Predsedníctva vlády Slovenskej republiky Veliteľstvo 
„Bernolák“13 vydalo rozkaz, na základe ktorého boli z dôvodu mobilizácie všetci 
narukovaní Židia (dôstojníci, poddôstojníci, mužstvo prezenčnej služby i v zá
lohe) sústredení do osobitných pracovných táborov. Židovské pracovné útvary 
mali byť umiestnené izolovane a styk s civilným obyvateľstvom mali zakázaný. 
V zmysle nariadenia mali ich príslušníci nosiť vojenskú rovnošatu bez označe
nia hodností a bez výložiek, ako aj rukávových odznakov. Na pravej ruke boli 
označení modrou páskou, širokou 5 cm. Židia nemohli vykonávať kancelárske 
práce, mať vedúce miesta v skladiskách, byť pomocníkmi vo vojenských záti
šiach, tlmočníkmi a pod.14

12 Vojenský historický archív (ďalej VHA). fond (ďalej f.) Ministerstvo národnej obrany Sloven
skej republiky - Hlavné vojenské veliteľstvo Bratislava (ďalej MNO-HW), šk. 34. čislo jednacie 
(ďalej č. j.) 205 819.
13 Veliteľstvo „Bemolák" bol krycí názov Veliteľstva slovenskej poľnej armády.
14 ВАКА, I. Postavenie Židov vo vzťahu k slovenskej brannej moci v rokoch 1939-1941. In 
Fenomén holokaustu. Ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky. Bratislava : Úrad vlády Slo
venskej republiky, 2008. s. 84. ISBN 978-80-8106-003-8.
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Napriek týmto opatreniam, ešte v čase poľského ťaženia v septembri 1939, 
v slovenskej armáde slúžilo niekoľko dôstojníkov židovského pôvodu, hlavne 
lekárov.15 Podľa služobných poriadkov ich museli zdraviť i príslušníci nemeckej 
brannej moci s nižšou hodnosťou. Samozrejme, Nemci voči tomu veľmi dôraz
ne protestovali.16 Aj nemecké protesty urýchlili vydanie vládneho nariadenia 
č. 230/1939 SI. z. z 19. septembra 1939 o úprave vojenskej povinnosti Židov.17

V zmysle tohto nariadenia boli 
všetci Židia (dôstojníci, rot
majstri a mužstvo) preradení 
z vojenskej prezenčnej služ
by, na čas ich povinnosti voči 
nej, do osobitných pracovných 
útvarov.18 Až toto nariadenie 
pozbavilo všetkých Židov v zá
lohe ich dovtedy platných vo
jenských hodností. Tvorcovia 
vládneho nariadenia z júna 
1939 totiž pozabudli na túto 
stránku veci. Treba uviesť,

Slovenskí vojaci na stráži pred železničnou stani
cou v poľskom Zakopanom

že viacerí dôstojníci spadajú
ci pod pojem „Žid“, hlavne tí, 
čo boli pokrstení, požiadali 
o znovuprijatie do slovenskej 
armády, a kladnú odpoveď do
stali len dvaja mjr. gšt. Milan 
Borský a npor. lek. PhMr. Ka
rol Waldman.19

Ďalšou skupinou, ktorá 
bola vtedajším režimom ra-

15 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo Bernolák, šk. 2, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 9, č. j. 15 152.
16 V auguste 1939 sa odohral incident na dvore pešieho pluku v Levoči. Sudetský Nemec 
mjr. Domes vynadal stot. Rosenzweigovi do svinských Židov a strhol mu z goliera hodnostné 
hviezdičky stotníka, čím ho symbolicky verejne degradoval s odôvodnením, že on v jednej 
armáde so Židom slúžiť nebude. Pozri RAŠLA, A. Pomoc vojenskej justície slovenskej armády 
rasovo prenasledovaným občanom. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, B. (eds.). Pracovné jednotky 
a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 
118. ISBN 80-967629-0-7.
17 Slovenský zákonník, roč. 1939, Bratislava 1939, s. 496.
18 Pozri ВАКА, I. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský
historický ústav, 2006, s. 81-82. ISBN 80-969375-1-0.
19 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6, inv. č., v,, 
č. j. 157 951. /j&‘: У
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sovo prenasledovaná a diskriminovaná, bolo rómske obyvatelstvo. V prípade 
Rómov bola ich segregácia ešte zreteľnejšia. Žili väčšinou na okrajoch miest 
v uzavretých osadách. Aj pomenovanie „cigán“ bolo pre Slovákov hanlivým po
menovaním, pretože bolo synonymom pre cigániť, klamať. Vzhľadom na to, že 
k tradičnému spôsobu života tohto etnika patrilo kočovanie, bolo veľmi ťažké 
určiť počet Rómov žijúcich na území Slovenska.20 Podľa sčítania obyvateľstva 
v roku 1940 sa k „cigánskej“ národnosti prihlásilo 37 398 osôb.21 Perzekúcia 
Rómov na Slovensku nebola taká silná ako u Židov, a to z jasných dôvodov. Ró
movia boli skupinou ľudí veľmi chudobných a takmer nevzdelaných, sociálne 
vylúčených občanov. Tým, že de facto už žili na okraji spoločenského života, 
štát sa spočiatku snažil len potlačiť tie prejavy rómskeho života, ktoré sa prie
čili civilizačnému spôsobu života človeka v 20. storočí, pričom nesledoval po
tlačenie etnika ako takého. Hlavným cieľom bolo obmedziť ich kočovný spôsob 
života. V lete 1939 bola spracovaná osnova Zákona o potulných Cigánoch, ktorá 
vychádzala zo zákona č. 117/1927 Sb. O potulných cigánoch a podobných tulá
koch. Osnova zákona nebola vernou kópiou pôvodného zákona, ale obsahovala 
len tie ustanovenia, ktoré sa „v praxi“ osvedčili a zodpovedali vtedajšiemu ná
hľadu na riešenie „cigánskej otázky“. Navrhovaná osnova zákona delila Rómov 
na usadených a potulných. Rómovia sa síce mohli premiestňovať, ale iba pešo 
a táboriť mohli len po jednotlivých rodinách. Hoci sa Snem Slovenskej republi
ky osnovou tohto zákona nikdy nezaoberal, jej text sa stal predlohou pre viaceré 
následné diskriminačné vyhlášky a nariadenia namierené voči Rómom.

Rozdielny postoj režimu k Rómom a Židom sa prejavil v ústavnom zákone 
č. 255/1939 SI. z. o štátnom občianstve.22 V zmysle tohto zákona sa za štátnych 
občanov považovali „osohy, ktoré samy, prípadne ich manžel alebo ich predkovia 
dňa 30. októbra 1918 malý domovské právo na území, ktoré náleží Slovenské
mu štátu a nestratily ho do dňa, ktorého nadobudne tento zákon účinnosti“. 
Na rozdiel od Židov, sa „usadení a pracujúci cigáni“ mohli prihlásiť k slovenskej 
národnosti a stali sa formálne štátnymi občanmi. Kočujúci „cigáni“ (tuláci) ne
mali žiadnu národnosť a boli vylúčení z „národnej pospolitosti“. Za „cigána“ bol 
považovaný kočovný „cigán“, nie však príslušník tejto rasy, ktorý žil „zriadeným 
spoločenským životom" a bol „na osoh spoločenského života“23. Podľa vyhlášky

20 Autori zaoberajúci sa touto problematikou vo svojich prácach uvádzajú rôzne počty Rómov 
od 30 000 do 100 000. Pozri JANAS, K. Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945). 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 16-17. ISBN 978-80-89335-30-5.
21 JANAS, K. Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike 11939-1945). Bratislava : Ústav pamäti 
národa, 2010, s 17. ISBN 978-80-89335-30-5.
22 Slovenský zákonník, roč. 1939, s. 537.
23 VHA Bratislava, f. Pracovný zbor národnej obrany 1940-1945 (ďalej PZNO). šk. 21. inv. č. 
19. č. j. 90 131.
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ministerstva vnútra č. 18/1940 „pod Cigánom má sa rozumieť ... iba ten prís
lušník cigánskej rasy, pochádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom 
kočovným alebo usadlým síce, avšak sa vyhýba práci'.24

1.2 Branný zákon z roku 1940 a vznik prezenčnej pracovnej služby

Súbežne s výstavbou slovenskej armády sa už od počiatku pripravoval 
aj nový branný zákon. Prvé predstavy o podobe branného zákona prezentoval 
minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš 9. apríla 1939 v prednáške na 
pôde Slovenskej univerzity v Bratislave: „Na Slovensku branný zákon pripravu
jeme a jeho hlavné smernice sú už vládou schválené. Podľa týchto bude u nás 
všeobecná branná povinnosť pre mužov bez ohľadu, či je schopný nosiť zbraň, 
lebo nie. Každý mládenec nastúpi prezenčnú službu ako pracovník. Pracovná 
služba bude organizovaná primerane, podľa schopnosti a povolania branca. Po 
uplynutí 6 mesačnej pracovnej služby, budú tí, ktorí sú schopní nosiť zbraň, od
vedení k vojsku. Ktorí sú neschopní, zostanú i naďalej v pracovných táboroch. 
Celá prezenčná služba bude trvat 18 mesiacov. Stredoškoláci budú môcť nastú
piť prezenčnú službu hneď, po skončení stredoškolských štúdií, teda i pred 20 
rokom svojho veku. “ 25 Hlavným ideovým zámerom pripravovaného branného 
zákona bolo vypestovať „hromadné vedomie národnej spolupatričnosti a tým i cit 
zodpovednosti a obetavosti a aby sa mohli vykonávať všeužitočné verejné práce, 
ktoré sú pre svoj špeciálny ráz často vyňaté z možností súkromného podnikania 
alebo z aplikovania hospodárskeho súťaženia“. 26

Prijatý branný zákon z 31. januára 1940 bol však odlišný. Nie každý branec 
nastúpil do vojenskej prezenčnej služby ako pracovník na výkon šesťmesačnej 
pracovnej služby, a vojenská prezenčná služba bola dlhšia ako 18 mesiacov.27 
V zmysle prijatého branného zákona bola „branná moc Slovenskej republiky 
povolaná obrániť celistvosť štátu a slobodu národa, zaistiť vnútorný poriadok 
a bezpečnosť, zvýšiť pracovnú pohotovosť a výkonnosť národa a pestovať ducha 
národnej pospolitosti“.28 Branná povinnosť sa vzťahovala na občana od začiat-

24 Úradné noviny, rok 1940, s. 314.
25 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, Kabinet ministra, šk. 4.
26 Správa ústavno-právneho výboru k vládnemu návrhu branného zákona Slovenskej repub
liky, Snem Slovenskej republiky, tlač 84 z roku 1940.
27 VHA Bratislava, Zbierka zákonníkov. Slovenský zákonník 1940. Vládne nariadenie č. 20 
z 31. januára 1940 Branný zákon Slovenskej republiky, s. 21-32.
28 Právne normy prijaté v období Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945 viažuce sa k vý
stavbe, organizácii a činnosti armády používali pojem „branná moc,“ a nie pojem „sloven
ská armáda“. Napriek tomu sa udomácnilo používanie pojmu „slovenská armáda,“ a to aj 
v oficiálnych dokumentoch slovenskej armády.
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ku roka, v ktorom občan dovŕšil 20-ty rok fyzického veku a končila sa rokom, 
v ktorom občan dovŕšil 50-ty rok fyzického veku. Vztahovala sa na všetkých ob
čanov mužského pohlavia žijúcich na území Slovenskej republiky, s výnimkou 
cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou zaradenia do brannej moci bola, 
okrem iného, aj telesná a duševná schopnosť.

Zasadnutie 1. Snemu Slovenskej republiky. Gen. Ferdinand Čalloš obhajuje prijatie nové
ho branného zákona.

V zmysle nového zákona branná moc pozostávala:
a) z vojenských útvarov, ustanovizní a organizácií,
b) z pracovných útvarov, ustanovizní a organizácií.
Prezenčná služba, ktorá mala trvať 24 mesiacov, bola rozdelená na:
a) vojenskú prezenčnú službu,
b) prezenčnú pracovnú službu.

Osoba zaradená do brannej moci na výkon vojenskej prezenčnej služby sa na
zývala „branec vojenskej služby, “ osoba zaradená do prezenčnej pracovnej služby 
sa nazývala „branec pracovnej služby“. Branci vojenskej služby vykonávali pre
zenčnú službu vo vojenských útvaroch, branci pracovnej služby v pracovných 
útvaroch.
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Schéma prezenčnej služby v slovenskej armáde

Rozdelenie na vojenskú a pracovnú službu sa obhajovalo potrebou „dvojitej 
pohotovosti“. Vojenská služba mala chrániť existenciu a rozvoj národa navonok, 
pripravená na boj na fronte. Pracovná služba mala zabezpečiť podmienky na 
existenciu národa organizovanou prácou v zázemí. Pracovná služba mala byť„- 
súčasne odbornou prípravou pre požiadavky technického hospodárstva, odbor
ným, predvídavým a upraveným školením i preškolením brancov pracovnej služby 
a účinným regulátorom pracovného trhu apožiadaviek národného hospodárstva“.29

Citovaný branný zákon v § 14 umožňoval preradenie brancov z vojenskej 
prezenčnej služby do prezenčnej pracovnej služby a naopak. Hlavným dôvo
dom tohto ustanovenia bolo, aby telesne zdatní branci prezenčnej pracovnej 
služby mohli byť, v prípade potreby, kedykoľvek premiestnení do vojenských 
útvarov. Naopak, branci vojenskej prezenčnej služby, v prípade zmeny ich zdra
votnej klasifikácie, prípadne z disciplinárnych dôvodov, mohli byť zaradení 
do prezenčnej pracovnej služby. Anton Rašla vo svojich spomienkach uvádza: 
„Viem, že už v priebehu roka 1939, ale najmä v roku 1940, boli v kruhoch MNO 
kritizované javy, že mnoho brancov sa vyhýba základnej službe. Nielen tým, 
že pri odvodoch sú húfne označovaní zo zdravotných dôvodov za neschopných 
prezenčnej vojenskej služby, ale aj udeľovaním výnimiek a odkladov nástupu. 
To sa týkalo najmä absolventov stredných a vysokých škôl Predovšetkým to 
využívali členovia a funkcionári HG. Vyústilo to do reformy branného zákona, 
prakticky tým bola zavedená povinná prezenčná služba pre všetkých mužských 
občanov štátu, ktorí by sa jej mohli vyhnúť tým, že by tomu bránili zdravotné, 
psychické alebo sociálne dôvody (napr. zaostalé skupiny Rómov] alebo židovský 
pôvod. “ 30 Zaujímavosťou je, že do prezenčnej pracovnej služby boli automaticky

29 Správa ústavno-právneho výboru k vládnemu návrhu branného zákona Slovenskej repub
liky. Snem Slovenskej republiky, tlač 84 z roku 1940.
30 RAŠLA, A. Pomoc vojenskej justície slovenskej armády rasovo prenasledovaným občanom. In 
KNEŽO - SCHÓNBRUNN, B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. 
VI. robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 119. ISBN 80-967629-0-7.
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zaraďované aj osoby, ktoré získali slovenské občianstvo po dovŕšení 33 roku.31 
O preradenie do prezenčnej pracovnej služby mohli požiadať aj samotní branci, 
ak boli živiteľmi rodín, majiteľmi zdedených poľnohospodárskych usadlostí ma
lého a stredného rozsahu alebo majiteľmi malých a stredných remeselníckych 
usadlostí a obchodov, prípadne branci, ktorí z akýchkoľvek iných príčin zaslu
hujú zvláštneho zreteľa, i keď príčina nastala neskôr po odvode.32

Z pohľadu ďalšieho vývoja bol signifikantný § 38 branného zákona, v kto
rom bolo ustanovené, že Židia a „cigáni“33 nemôžu byť príslušníkmi brannej 
moci (vojenskými osobami) a že konajú práce v osobitných skupinách. Týmto 
paragrafom sa vytvorili dve skupiny v rámci prezenčnej pracovnej služby. Prvou 
boli „árijci“ - „branci pracovnej služby,“ druhú skupinu tvorili Židia a Rómovia 
- „príslušníci pracovnej povinnosti“.

Branci pracovnej služby

Prezenčná pracovná služba
Príslušníci pracovnej povinnosti (Židia 
a Rómovia)

Schéma prezenčnej pracovnej služby v slovenskej armáde

Dôvody, ktoré k uvedenému rozdeleniu viedli, definovala správa ústavno- 
-právneho výboru Snemu Slovenskej republiky takto: „Slovenský štát vznikol 
v dejinnom okolí, v ktorom sa v dejinách ľudstva po prvýkrát uplatnily zásady 
modernej biológie a sociológie. Z týchto nových prúdov musela aj štátna správa 
a politické vedenie nového štátu toľko vedúcich ideí a smerníc, koľko je priro
dzene slúčiteľné so zásadami krestansko-eugenickými. Ale qj rôzne kultúrne 
nemoce nášho národného tela poukazovaly na to, že bude potrebné čelit proti 
nositeľom určitých svetonáhľadových prúdov a ták zachránit pôvodnú organic
kú a kultúrnu podstatu Slovenského národa. Pri tom bolo treba pamätat na 
svojráznosť takto vzniklých problémov, ktoré nútili k tomu, aby sa naše zákono
darstvo pri upravovaní sociálno-biologických otázok postavilo na pôdu sloven
skej skutočnosti a účelnosti zásahov. Branný zákon snaží sa upravit túto otázku

31 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 127, inv. č. 
160, č. j. 41 8/3 3.
32 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 58, inv. č. 41. č. j. 251 359.
33 Vzhľadom na to, že v čase prijímania branného zákona ešte nebol právne ustálený pojem 
„cigán,“ v rezolúcii branného výboru Snemu Slovenskej republiky bola nastolená požiadavka 
na riešenie tejto otázky. Pozri Správa branného výboru o vládnom návrhu branného zákona. 
Snem Slovenskej republiky, tlač 84 z roku 1940.
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spôsobom, aby sa opatrenia tohto zákona a legislatívne opatrenia v tomto smere 
dosaváď účinne navzájom doplňovaly a hlavne, aby sa cestou nich dosiahlo 
zatlačenie nežiaducich vplyvov vo verejnom, hospodárskom a spoločenskom ži
vote. Preto zaraďuje branný zákon Cigánov a Židov do osobitných pracovných 
skupín bez vojenského pomeru, čím sú vylúčení z účastí na zhodnotení, spočí
vajúcom na mravnej zásade čestnej služby, na ktorej sa zakladá tento branný 
zákon. “34

Zavedenie takýchto tvrdých opatrení dôrazne obhajoval aj minister národ
nej obrany gen. Ferdinand Čatloš pred branným výborom Snemu Slovenskej 
republiky: „Máme možnosť všetky rozkladné živly zadeliť do zvláštnych útva
rov... , aby pod náležitým dozorom aj takéto indivídua mohli konať pre štát a ve
rejnosť osožnú prácu a neostali i do budúcna len verejnou ťarchou, potažné, 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. “35

V zmysle branného zákona bolo možné poskytnúť v rámci prezenčnej pra
covnej služby určité úľavy týkajúce sa nástupu služby. Tieto sa týkali tak „árij
cov“, ako aj Židov a Rómov. V prípade „árijcov“ mohli byť brancovi poskytnuté 
nasledovné úľavy:
• mohol byť povolený odklad nástupu prezenčnej pracovnej služby,
• mohol byť pridelený na prácu na vlastné hospodárstvo alebo remeselníckej 

dielne či obchodu,
• mohol mu byť pridelený žiadaný počet brancov prezenčnej pracovnej služby 

na práce maximálne najeden rok.
Rómom mohol byť poskytnutý odklad pracovnej povinnosti v prípade „zvlášt

neho zreteľa“. Táto formulácia však bola veľmi všeobecná a v praxi sa veľmi 
neuplatňovala. Židom sa poskytol odklad pracovnej povinnosti iba v prípade, 
že pripadali do úvahy na „preškoľovanie“, boli zaradení do zoznamu Ústrednej 
kancelárie pre vysťahovanie Židov do iných krajín a ich vysťahovanie sa malo 
uskutočniť do dvoch rokov.36 Čas dvoch rokov sa rátal odo dňa vyhovenia ich 
žiadosti, prípadne, ak medzičasom nastúpili na výkon činnej pracovnej povin
nosti dňom prepustenia.37

34 Správa ústavno-právneho výboru k vládnemu návrhu branného zákona Slovenskej repub
liky, tlač 84.
35 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, Kabinet ministra, šk. 4, expozé ministra národnej 
obrany pred branným výborom.
36 Podlá údajov sa v roku 1939 vysťahovalo 8 400 osôb židovskej národnosti. VHA Bratislava, 
f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6, inv. č. 6, č. j. 150 127.
37 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 127, inv. č. 
160, č. j. 41 8/3 3.
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Branný zákon umožnil ešte jednu dôležitú eventualitu, a to rozšíriť bran
nú povinnosť aj na tých, ktorí nemohli následkom telesných alebo duševných 
nedostatkov vykonávať riadnu vojenskú prezenčnú službu. V spomienkovom 
životopise mjr. Ing. Jozef Kručko o odvodoch v roku 1940 píše: „Mužstvo holo 
riadne odvedené s vojakmi prezenčnej služby, avšak pre nadbytok stanovené
ho kontingentu a pre telesnú nespôsobilosť nosiť zbraň, zaradené do pracovnej 
služby. Postupne sa ustálili tieto 3 kategórie: 1 j Slováci s klasifikáciou B a C 2) 
Židia a 3) Cigáni. “38

Branný zákon stanovil všeobecnú brannú povinnosť, čo minister národ
nej obrany gen. Ferdinand Čat- 
loš komentoval v brannom výbore 
Slovenského snemu nasledovne:
„Sme teda už v tom pomerne ide
álnom stave, že nik nemá v našom 
štáte nahodílú výhodu, plynúcu zo 
všeobecnej brannej povinnosti. Tým 
odpadnú i komplikácie a ťažkosti 
z rôznych zamestnaneckých verej
ných a súkromnoprávnych ohľa
dov. “ 39 Minister národnej obrany 
však pri svojom prejave opomenul 
skutočnosť, že prijatý branný zá
kon vytváral v rámci slovenskej 
brannej moci živnú pôdu na dis
krimináciu a vytvorenie skupiny 
„menejcenných“ vojakov. V prípade 
Židov a Rómov bola príčinou ich 
zaradenia na úroveň „menejcen
ných“ vojakov rasová nenávisť: ich 
ďalší osud v rámci slovenskej bran
nej moci jasne naznačoval diskri

minačný § 38 branného zákona. .Árijci" boli skupinou „menejcenných" vojakov 
na základe ich telesného alebo duševného handicapu.

V súlade s branným zákonom ministerstvo národnej obrany vydalo nariade
nie č, 192.471 /15 Dôv. 1940 z 29. februára 1940, podrobne upravujúce prepus-

Miníster národnej obrany gen. Ferdinand 
Čatloš pri prejave na zasadnutí Slovenského 
snemu

38 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 5. Spomienkový životopis 
Ing. Jozefa Kručka, s. 5.
39 Expozé ministra národnej obrany v brannom výbore snemu, VHA Bratislava, f. Kabinet 
ministra, škatuľa 4.
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tenie Židov a „cigánov“ z brannej moci. 40 Všetci Židia a „cigáni“ mali byť dňom 
31. januára 1940 prepustení zo všetkých branných pomerov, a to bez ponecha
nia nadobudnutých vojenských hodností. Vedení mali byť v evidencii peších 
plukov 1 až 9. Toto nariadenie malo byť vykonané do 15. apríla 1940. Z tohto 
nariadenia však boli vyňatí aktívni vojenskí gážisti - Židia, ktorí boli osobitným 
výnosom ministerstva národnej obrany ponechaní v činnej službe.41 V evidencii 
peších plukov boli vedení nasledovne: príslušníci Doplňovacieho okresného ve
liteľstva (ďalej len „DOV“) Bratislava pri pešom pluku 4, DOV Banská Bystrica 
pri pešom pluku 3, DOV Levoča pri pešom pluku 1 a 9, DOV Liptovský Mikuláš 
pri pešom pluku 6, DOV Nitra pri pešom pluku 5, DOV Prešov pri pešom pluku 
2 a 8, DOV Žilina pri pešom pluku 7.42

Aplikácia nového branného zákona do praxe spôsobila vojenským útvarom 
nemalé komplikácie. Určenie, kto spadá pod definíciu Žid alebo „cigán“ v zmys
le platných zákonov, nebolo také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo 
zdať. V prípade Židov to bolo jasné len vtedy, ak mali v kmeňovom liste zapísané 
náboženstvo židovské. Keďže sa však náboženstvo zapisovalo pri odvodoch, ne
bolo možné vylúčiť, že niektorí Židia boli síce pokrstení pred odvodom, ale až po 
roku 1918. Takisto bolo možné, že sa narodil prekrsteným rodičom, ale rodičia 
(alebo jeden z rodičov) boli pokrstení po roku 1918. V takýchto prípadoch by bol 
považovaný za neárijca. Jedným z návrhov na rozlíšenie „árijca“ od „neárijca“ 
bolo, aby sa od každého branca požadovalo predložiť krstné a rodné listy aj od 
rodičov. Tento návrh sa však v praxi len veľmi ťažko realizoval, a preverovanie 
týchto skutočností bolo administratívne veľmi zdĺhavé.

V prípade Rómov bola situácia iná. U nich bolo možné jednoznačne z kme
ňového listu zistiť, že je „cigán“, ale nebolo možné určiť, či ide o „cigána, ktorý 
žil zriadeným spoločenským životom a bol na osoh spoločenského života“.

V predmetnej veci vydalo ministerstvo národnej obrany v apríli 1940 naria
denie, na základe ktorého bol za Žida považovaný len ten, kto mal v kmeňovom 
liste uvedené náboženstvo židovské.43 Žiadne ďalšie preverovanie sa nemalo 
vykonávať. V prípade Rómov mali byť z brannej povinnosti prepustení len tí, 
u ktorých bolo z kmeňového listu zrejmé, že nežijú „zriadeným spoločenským ži
votom a nie sú na osoh spoločenského života“. V prípade, že Róm mal zamestna
nie alebo remeslo a žil zriadeným spoločenským životom, nemal byť z brannej 
moci prepustený. V prípade pochybností, mali kmeňové telesá prostredníctvom 
doplňovacích okresných veliteľstiev požiadať príslušné domovské politické or-

40 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 21, inv. č. 19, č. j. 90 131.
41 Pojem vojenský gážista označoval vojaka z povolania.
42 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 21, inv. č. 19, č. j. 90 131.
43 VHA Bratislava, ť. MNO-HW, šk. 134, č. j. 197 989.
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gány o preverenie spôsobu života každého jedného Róma. Akcia s preradením 
Rómov a Židov do pracovnej povinnosti sa mala ukončiť do 15. apríla 1940.44

Ako bolo uvedené, od januára do apríla 1940 nastúpilo do pracovnej povin
nosti 1 540 osôb židovskej a cigánskej národnosti. Na rozdiel od brancov pre
zenčnej pracovnej služby, Židia a Rómovia ako príslušníci pracovnej povinnosti 
neboli brancami. V prípade „árijcov“ slúžila prezenčná pracovná služba na to, 
„aby Jej príslušníci svojou telesnou konštrukciou službe v zbrani úplne nevyho
vujúcou, neboli z vojenskej služby úplne vyradení, ale aby tiež prešli zocelením 
povahy a charakteru, čo im nesporne kladne prispeje pre ich neskorší občiansky 
život“.45 Na druhej strane v prípade Židov a Rómov pracovná povinnosť slúžila 
ako náhrada vojenskej služby, keďže podľa branného zákona nemohli byť prís
lušníkmi brannej moci.

Pracovníci prezenčnej pracovnej služby boli oblečení do vojenskej rovnošaty 
bez výložiek, bez náplecníkov a s gombíkmi špeciálne určenými pre túto rovno
šatu. V prípade, že príslušník prezenčnej pracovnej služby išiel na vychádzku, 
mal nosiť remeň s prackami bez bodákov. Do práce remeň nenosili. Židia a Ró
movia, na rozdiel od „árijcov“, boli označení páskami na rukávoch blúz a pláš
ťov, širokými 1,5 cm (Rómovia červenou a Židia belasou farbou). Rozdiel medzi 
„árijcami,“ Rómami a Židmi spočíval aj v tom, že „árijci“ malí všetky náležitosti 
rovnaké ako branci vojenskej prezenčnej služby a mohli dosiahnuť všetky hod
nosti mužstva. Rómovia a Židia na hlavách nosili okrúhlu námornícku čiapku, 
akú nosievali ženisti, len bez štátneho znaku a stuhy.46 Podľa nariadenia mi
nisterstva národnej obrany sa im mali vydať výhradne staršie použité uniformy, 
zdedené po bývalej československej armáde.47 Rovnako ponižujúce bolo i to, že 
pri každom hlásení židovskí regrúti už počas poradového výcviku museli uvá
dzať pred svojím priezviskom „pracovník Žid“, čo pripomínalo prax z nacistic
kého Nemecka, keď židovskí muži boli nútení pred svoje priezviská predsunúť 
meno Israel a ženy meno Sára.46

Od začiatku bola nariadená prísna separácia Židov a Rómov pracovnej po
vinnosti od ostatných brancov prezenčnej pracovnej služby - „árijcov“.49 Keďže

44 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 21. inv. č. 19. č. j. 90 131.
45 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 1, inv. č.41. č. j. 78 568.
46 Vecný vestník MNO SR č. 1, čl. 8 z 15. januára 1940.
47 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6. inv. č. 5, 
č. j. 150 016.
48 ZAJAC, L. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - SCHONBRUNN. 
B. (eds.) Pracovnéjednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Bra
tislava : Zing Print, 1996, s. 124. ISBN 80-967629-0-7.
49 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945. fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6, inv. č. 6, 
č. j. 154 958.
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boli veľké problémy s ubytovaním samotného „árijského“ mužstva, v praxi sa 
toto nariadenie nedodržiavalo.50 Jedným z dôvodov bola aj skutočnosť, že Židia 
a Rómovia neboli sústredení v jednom pracovnom tábore, ale boli dislokovaní 
v niekoľkých. Typickým príkladom bol peší pluk 7, kde boli Židia roztrúsení v 5 
pracovných táboroch. V Zemianskych Kostoľanoch boli napríklad na zemné 
práce a prevoz materiálu určené 3 židovské roty. Dozor nad nimi mali „árijci“.51 
Práve toto boli dôvody, ktoré viedli k zámeru sústrediť všetkých Židov z pracov
ných táborov dňom 1. októbra 1940 do židovského tábora v Bardejove a násled
ne odoslať do výcvikového tábora v Lešti.52

Židia - príslušníci pracovnej povinnosti v Oremovom Laze (súčasná Lešť) v roku 1940

Sledovanie dodržiavania prísnej separácie Židov od ostatných príslušníkov 
prezenčnej pracovnej služby bolo pod drobnohľadom aj najvyšších predstavite
ľov štátu. V októbri 1940 sa na Židov pracovnej povinnosti sťažoval ministrovi 
národnej obrany samotný predseda vlády Slovenskej republiky Vojtech Tuka.

50 Podľa hlásenia bolo začiatkom januára 1941 v pešom pluku 3 586 Slovákov, 22 Nemcov, 
137 Židov a 112 „cigánov“. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 29, inv. č. 31, č. j. 230 
373.
51 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 21, inv. č. 19, č. j. 90 863.
52 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 21, inv. č. 19, č. j. 90 788.
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Tuková sťažnosť sa konkrétne týkala Židov zamestnaných na stavbe športové
ho štadióna v Bratislave. Gen. Ferdinand Čatloš ho obratom 15. októbra 1940 
informoval, 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.“53

Rozdielne podmienky v jednotlivých posádkach prispeli k tomu, že nie všade 
sa dôsledne plnil výnos ministerstva národnej obrany č. 209 829 z 12. októbra 
1939, ktorý povoľoval príslušníkom židovských pracovných táborov rituálne 
stravovanie a oslobodenie od práce v sobotu.54 V zmysle tohto nariadenia mali 
všetky vojenské útvary, ktoré mali v kmeňovom počte židovských pracovníkov, 
oslobodiť ich od práce v sobotu a umožniť im účasť na bohoslužbách v kos
tole. Sobotňajší, pôvodne pracovný deň, si mali nahradiť tak, že v pondelok 
až v piatok pracovali o 1,5 hodiny dlhšie. Mali povolené aj kóšer stravovanie, 
s tým, že si kuchára vyberú spomedzi seba. Ministerstvo národnej obrany im 
však kóšer stravovanie a návštevu kostola povolilo len vtedy, keď pracovali sa
mostatne a ich práca nebola naviazaná na prácu brancov prezenčnej pracov
nej služby.55 Zásobovanie a stravovanie židovských pracovníkov mala prevziať 
Ústredná kancelária autonómnych ortodoxných židovských náboženských obcí 
na Slovensku. Okrem úhrady za potraviny mala ústredná kancelária zabezpečiť 
aj vybavenie kuchýň príslušným kuchynským náradím. Zároveň bola povinná 
predkladať na schválenie jedálny lístok 14 dní vopred.56

Život Rómov v pracovných táboroch sa od života Židov líšil a na rozdiel od 
nich boli k ich práci výhrady. O situácii v pracovných jednotkách svedčí aj 
správa z prehliadky vojenského skladu v Nemšovej zo septembra 1940: „Uby- 
kácie Cigáňov sú špinavé, odev a obuv Cigáňov odstrašujúca. Odev zablatený, 
obuv bez podpätkov, deravá. Na izbách sa potuľujú Cigáni bosí a odpočívajúci 
vraj po službe. Práca cigáňov je bez dozoru. Čistenie trate Cigáňmi je také, že 
títo pri práci ležia a stále sa bavia, tiež bez dozoru. Práca Cigáňov vo skladišti

53 Samotný prednosta pracovnej služby mjr. Jozef Kručko sa pred zodpovedným veliteľom 
roty vyjadril, že „na Židov pracovnej služby sú ponosy priamo od pána ministerského pred
sedu, že viacej sedia v kaviarňach, ako pracujú“. Pozri ВАКА, I. Postavenie Židov vo vzťahu 
k slovenskej brannej moci v rokoch 1939-1941 (do vzniku VI. robotného práporu). In Mešťan, 
P. Acta Judaica Slovaca č. 14. Bratislava : Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej 
kultúry, 2008, s. 65. ISBN 80-8060-231-4.
54 14. júna 1940 sa Ústredná kancelária autonómnych ortodoxných židovských nábožen
ských obci na Slovensku obrátila so žiadosťou na ministerstvo obrany, aby židovským pra
covníkom umožnilo rituálne stravovanie. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 5, inv. č. 
8, č. j. 84 884.
55 ВАКА, 1.. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1940. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2010, s 253. ISBN 978-80-969375-9-2.
56 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 18. inv. č. 29, č. j. 193 643.
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Je bezúčelná, lebo i pri najmenšej skupine musí byť dozor, na čo pridelený rotník 
a Jeden desiatnik nestačia. “ 57 V prípade Rómov sa objavil dokonca návrh, aby 
ich stravné dávky boli priamo úmerné vykonanej práci. V praxi to malo vyzerať 
tak, že obed alebo večera im mali byť vydané až po ukončení určenej práce. 
Tento návrh však nikdy nedostal konkrétnu podobu.

Osud Židov a Rómov v pracovných jednotkách v roku 1940 ešte len pred
znamenal ich budúci, ďaleko horší osud. Na rozdiel od tvrdých perzekúcií v ci
vilnom živote, bola ich služba v armáde z pohľadu ich životných podmienok 
lepšou alternatívou, hoci ich pracovné i životné podmienky v pracovných jed
notkách boli v roku 1940 výrazne horšie než u ostatných brancov prezenčnej 
pracovnej služby. Hoci povolenie Židom rituálne sa stravovať vyznieva ako akýsi 
prejav „ľudskosti“ zo strany vojenskej správy, opak bol pravdou. Pre armádu to 
predstavovalo vítanú úsporu na nákladoch, keďže náklady spojené s ich stra
vovaním si na starosť zobrala Ústredná kancelária autonómnych ortodoxných 
židovských náboženských obci na Slovensku.

Podobným príkladom akejsi snahy o zmiernenie diskriminácie Židov, prí
padne Rómov, bola i možnosť vykúpenia sa z pracovnej povinnosti.58 Výška 
„výkupného“ bola totiž taká vysoká, že len malá časť Židov by si ju mohla do
voliť zaplatiť, v prípade Rómov to bola suma „z ríše snov“. Obom skupinám až 
následná služba v pracovnom zbore ukázala v plnom rozsahu totalitnú a ne
ľudskú tvár vtedajšieho režimu.

1.3 Organizácia a činnosť pracovných jednotiek slovenskej 
armády

V súlade s branným zákonom prví nováčikovia nastúpili do prezenčnej pra
covnej služby 12. februára 1940.59 Od januára do apríla 1940 nastúpilo do 
prvého a druhého ročníka prezenčnej pracovnej služby 4 729 brancov a do 
pracovnej povinnosti 1 540 osôb židovskej a „cigánskej“ národnosti.60 Služba 
bola dvojročná a až do 3. januára 1941 sa vykonávala v malých pracovných

57 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6, inv. č. 6, 
č. j. 163 383.
58 Smernica MNO pre povolenie výkupov a určenie ich výšky. VHA Bratislava, f. PZNO 1940- 
1945, šk. 1, inv. č.l, č. j. 82 041.
59 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 5, inv. č. 22, 
č. j. 135 001.
60 KRALČÁK, P. F. Čatloš a Pracovný zbor národnej obrany. In ВАКА, I. - CSÉFALVAY, F. 
- KRALČÁK, P. Ferdinand Čatloš - vojak a politik (1895-1942). Bratislava : Pro Militaria His- 
torica, 2011, s. 113. ISBN 978-80-970768-0-1.
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skupinkách pri rôznych jednotkách. Obe skupiny boli zaradené k jednotlivým 
peším plukom, v ktorých tvorili samostatné administratívne celky.

V súvislosti s formovaním pracovných jednotiek v slovenskej armáde treba 
zdôrazniť, že prvé pracovné roty vznikali v rámci všetkých existujúcich peších 
plukov už na základe jesennej reorganizácie armády z roku 1939.
Prezenčná pracovná služba mala stanovených šesť hlavných úloh:
a) stavba ciest v pohraničnom pásme, kde neboli doteraz vybudované,
b) regulácia vodných tokov,
c) odvodňovanie mokrín - meliorácie,
d) stavba strelníc pre vojsko, prípadne pre Hlinkové gardy,
e) zúrodňovanie neúrodných plôch,
f) zalesňovanie holí.6'

Všetci nováčikovia prezenčnej pracovnej služby najprv absolvovali výcvik 
bez zbrane v trvaní 14 dní. Úlohou výcviku bolo naučiť ich základný postoj, 
pochodovať, obracať sa, zdraviť a hlásiť sa. Po skončení výcviku boli zaradení 
do pracovných stotín po 100 až 200 mužoch, ktoré pozostávali z 3 až 5 čiat, pri
čom každá z nich mala po troch družstvách.62 Pri zostavovaní družstiev a čiat 
sa prizeralo na civilné zamestnanie nováčikov. Medzi nastúpenými pracovníkmi 
bolo napríklad 208 pisárov, 77 stolárov, 72 krajčírov 250 obchodníkov 25 ková
čov, 53 zámočníkov, 6 sústružníkov.63 Takto vytvorené pracovné jednotky začali 
vykonávať prácu v dvoch velkých skupinách.

Prvú skupinu tvorili pracovníci,64 ktorí boli pridelení na prácu v rámci ar
mády.68 Najväčšia časť z nich, asi 1 200 pracovníkov, vykonávala v období od 
1. marca do 1. novembra 1940 strážnu službu v útvaroch. Spolu odpracovali 
216 000 pracovných dní a hodnota ich práce bola vyčíslená na 4 320 000 Ks.66 
Druhá časť, v počte 1 123 pracovníkov, vykonávala prácu priamo vo vojen
ských útvaroch, a to ako pisári, poslíčkovia, skladníci a pod. V priebehu roka 
1940 odpracovali 137 420 pracovných dní v hodnote 2 981 300 Ks.67 Podľa na
riadenia ministra národnej obrany na práce vojenských správ budov mali byť

61 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6. Inv. č. 5. 
č. j. 150 370.
62 Pracovných stotín bolo dovedna 30, družstvo malo cca 12 mužov.
63 In Slovenské vojsko. 1940, roč. I, č. 4. s. 52-53.
64 Pomenovanie „pracovník" bo! všeobecným pomenovaním príslušníka prezenčnej pracovnej 
služby používaným v dobových archívnych dokumentoch.
65 V zimných mesiacoch ministerstvo národnej obrany stanovilo, že vzhľadom na úspory, 
budú pracovníci v dieľňach vyrábať metly, poriská do lopát, krompáčov, do veľkých a malých 
mlatov na lámanie kameňa pre potreby celej armády. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, 
šk. 5. inv. č. 8, č. j. 86 162.
66 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 27, Inv. č.27, č. j. 232 566.
67 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59. inv. č. 45, č. J. 250 172.
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prideľovaní výlučne branci prezenčnej pracovnej služby, Židia a Rómovia, ako 
príslušníci pracovnej povinnosti, nemali byť v útvaroch prideľovaní na žiadne 
remeselné práce.68

Druhá skupina pracovníkov bola určená na vykonávanie verejných prác pre 
vojenskú správu a prikročilo sa aj k zriaďovaniu pracovných táborov, ktoré sa 
podľa potreby početne líšili. Dozor nad týmito pracovnými tábormi mali pridelení 
dôstojníci, rotmajstri a poddôstojníci slovenskej armády, ktorí sa starali o stra
vovanie, ošatenie a ubytovanie pracovníkov. Technickú stránku práce regulovala 
stavebná správa ministerstva národnej obrany so svojimi stavebnými dozornými 
orgánmi. Pri prácach mimo posádok boli títo pracovníci ubytovaní v ľahkých 
drevených prenosných barakoch. Baraky mali zväčša päť miestností, každá bola 
pre 20 mužov. Postele alebo prične boli umiestnené dve nad sebou. V roku 1940 
bolo takto zriadených dovedna 16 nasledovných pracovných táborov:
1. Pracovný tábor vo Vojenských zruboch pri Novom Smokovci - v tomto pra

covnom tábore takmer 60 pracovníkov dokončovalo stavbu spoločenského 
pavilónu, ktorého výstavba sa začala ešte pred vznikom Slovenskej republiky. 
Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na sumu 193 940 Ks.

2. Pracovný tábor pri rekreačnom stredisku Smrekovica pri Ružomberku - tá
bor bol zriadený z dôvodu, že toto rekreačné stredisko bolo v dezolátnom 
stave. Predovšetkým bolo potrebné opraviť 5 km dlhú prístupovú cestu a od
strániť staré yperitové cvičisko z dôb československej armády. Hodnota vyko
nanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na sumu 50 000 Ks.

3. Pracovný tábor v Liptovskom Sv. Petri - jeho hlavnou úlohou bolo pomáhať 
pri budovaní letiska a 3,5 km dlhej prístupovej cesty na letisko. Budovanie 
tohto letiska bolo srdcovou záležitosťou ministra národnej obrany gen. Ferdi
nanda Čatloša, ktorý na stavbu niekoľkokrát zavítal a intenzívne sa zaujímal 
o jej priebeh. Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na 460 
505 Ks.

4. Pracovný tábor v Trenčianskych Biskupiciach - bol zriadený pri hospodársky 
veľmi dôležitej stavbe, a to továrni na opravu lietadiel. Hodnota vykonanej 
práce v roku 1940 bola vyčíslená na 80 000 Ks.

5. Pracovný tábor pri Ústrednom sklade vnútorného zariadenia v Trnave - 
v tomto pracovnom tábore stolári vyrábali a opravovali vnútorné zariadenia 
pre kancelárie a obytné miestnosti pre celú vojenskú správu. Pre armádu sa 
tu vyrábali nástenné ozdobné predmety, a to kríže, obrazy štátneho znaku, 
obrazy prezidenta Dr. Tisu a pod. Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola 
vyčíslená na sumu 111 300 Ks.

68 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 6, inv. č. 5, 
č. j. 150 762.
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6. Pracovný tábor na Borkute pri Prešove - tu sa budovalo päť velkých rozobe
rateľných muničných barakov a nová príjazdová cestu v dĺžke asi 900 m. Zá
roveň bola rozšírená a opravená existujúca cesta v dĺžke asi 3 km. Hodnota 
vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na sumu 1 004 750 Ks.

7. Pracovný tábor v Šťavníku, oficiálne pomenovaný „Vojenská správa cesty 
Štavnik - vojenské sruby na Javorníku“ - v tejto lokalite bolo potrebné pre
budovať pôvodnú lesnú cestu na riadnu cestnú komunikáciu. Celková dĺž
ka cesty bola 6 km, z ktorých úsek v dĺžke 1 200 m už bol vybudovaný 
a „vyšrotovaný“. Pracovníci z tohto pracovného tábora tiež opravovali cestu 
Makov - Javorníky. Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na 
120 000 Ks.

8. Pracovný tábor v Nemšovej - v tomto tábore sa v roku 1940 pokračovalo na 
stavbách proviantných skladov, pričom pracovné jednotky upravovali dvory 
a komunikácie, a tiež čistili sklady, ktoré sa zničili počas mobilizácie. Hodno
ta vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na 15 000 Ks.

9. Pracovný tábor v Kežmarku - v komplexe novostavieb medzi maštaľnými 
budovami bolo treba upraviť terén a komunikácie. Hodnota vykonanej práce 
v roku 1940 bola vyčíslená na 107 406 Ks.

10. Pracovný tábor v Kamenici nad Ciroehou - pracovníci z tohto pracovného 
tábora stavali a opravovali cesty a mosty, vykonávali rôzne zemné práce, 
opravovali vojnový cintorín, násypy na ostrú streľbu rozličných zbraní, do
plňovali terčový materiál, opravovali pozorovateľne a budovy, taktiež orien
tačné tabule a pripravovali palivové drevo na celú zimu. Hodnota vykonanej 
práce v roku 1940 bola vyčíslená na 517 950 Ks.

11. Pracovný tábor v Michalovciach - podľa hlásenia jazdeckého priezvedného 
oddielu 2 Michalovce 30 príslušníkov pracovného zboru tu v priebehu roka 
1940 pracovalo na stavbe maštali. Hodnota vykonanej práce v roku 1940 
bola vyčíslená na 90 000 Ks.

12. Pracovný tábor v Novom Meste nad Váhom - pracovníci uvedeného pracov
ného tábora čistili, konzervovali a uskladňovali materiál z 1 200 presunu
tých vagónov z Bošian do Nového Mesta nad Váhom. Hodnota vykonanej 
práce v roku 1940 bola vyčíslená na 99 530 Ks.

13. Pracovný tábor v Zemianskych Kostoľanoch - príslušníci zaradení v tomto 
pracovnom tábore pracovali vo vojenskej chemickej továrni ako laboranti, 
chemici a rozliční remeselníci na obsluhu rozličných strojov a opravu bu
dov. Taktiež vykonávali práce manuálnych robotníkov na výstavbe vlečky, 
na úpravu továrenských komunikácií a pri stavbe podzemných skladísk. 
Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na 600 000 Ks.

14. Pracovný tábor na Javorine v Starej Turej - z dôvodu rozmachu turistiky
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pracovníci vykonali povrchovú úpravu cesty na tomto úseku v dĺžke 10 km. 
Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená na 20 000 Ks.

15. Pracovný tábor na Lešti - príslušníci pracovných jednotiek vykonali všetky 
zemné práce a roznášanie vodovodného potrubia pri realizácii stavby „gra
vitačného vodovodu“. Hodnota vykonanej práce v roku 1940 bola vyčíslená 
na 172 420 Ks.

16. Pracovný tábor v Handlovej - nazývaný aj „oddielom núdzových prác,“ exis
toval iba týždeň. Jeho úlohou bolo pomôcť v uhoľných baniach v Handlovej 
počas štrajku baníkov. Na túto prácu bolo určených 140 pracovníkov, ktorí 
za týždeň vykonali prácu v hodnote 21 528 Ks.69

V organizácii pracovných jed
notiek sa už od začiatku prejavilo 
viacero problémov, ktoré bolo po
trebné riešiť. Súviseli hlavne s ne
jednotnou organizačnou štruktú
rou pracovných jednotiek, ktoré 
nemali jednotné velenie a boli roz
trúsené po rôznych posádkach 
a podliehali prostredníctvom ve
liteľov divízií jednotlivým peším 
plukom. Na ministerstve národnej 
obrany bol síce zriadený pracovný 
referát, ktorého prednostom bol 
od 18. apríla 1940 mjr. Ing. Jozef 
Kručko, ten sa však predovšetkým 
staral o evidenciu nováčikov.70 To 
spôsobilo, že prideľovanie pracov
ných jednotiek na jednotlivé práce 
sa zdvojovalo, čím trpela efektivita 

ich práce. Situácia sa zmenila od januára 1940, keď boli pracovné jednotky 
vyňaté z dispozičnej právomoci divíznych veliteľov, a velitelia útvarov a zaria
dení predkladali žiadosti na pridelenie pracovných jednotiek prostredníctvom 
posádkových veliteľstiev priamo na ministerstvo národnej obrany.71

69 Za prácu počas štrajku v Handlovej poskytlo riaditeľstvo uhoľných bani v Handlovej sumu 
vo výške 2 574 Ks na vyplatenie odmien pre pracovníkov. Vyplatená bola len suma 1 425,60 
Ks. Zostatok jeden z dôstojníkov zdefraudoval. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, 
inv. č. 42, č. j. 250 302.
70 Vojenský ústrední archív-Vojenský historický archiv Praha, Kvalifikačná listina na meno 
Jozef Kručko, nar. 31. 8. 1985, Spišská Nová Ves.
71 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 2, inv. č. 2,

Príslušníci pracovných Jednotiek pri stavbe 
mosta
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O pridelenie príslušníkov pracovnej prezenčnej služby, t. j. „árijcov“, Ró
mov a Židov na prácu mohli požiadať aj štátne a verejné ustanovizne a taktiež 
aj súkromníci.72 V prípade ich pridelenia musel takýto „zamestnávateľ“ podľa 
Smernice na preraďovanie brancov vojenskej služby a na prideľovanie brancov 
prezenčnej pracovnej služby na práce splniť nasledovné podmienky:
a) Zaplatiť vojenskej správe cestovné náklady spojené s odoslaním pracovníkov 

z jeho trvalej posádky do sídla žiadateľa a, po skončení pridelenia, späť do 
trvalej posádky.

b) Zaplatiť vojenskej správe za každý deň pridelenia pracovníka 5 Ks za nekva
lifikovaného pracovníka a 20 Ks za kvalifikovaného pracovníka alebo úrad
níka.

c) Prideleného pracovníka bol povinný prihlásiť do Sociálnej poisťovne a zaň 
riadne platiť príslušnú sadzbu poistenia.73

d) Pridelenému pracovníkovi bol povinný poskytnúť žold vo výške 1,50 Ks a pra
covný prídavok 1 Ks, riadnu stravu, ubytovanie a pracovný odev,74
V priebehu roka 1940 bolo za poplatok pridelených 48 pracovníkov, za čo 

vojenská správa zinkasovala 49 412 Ks.75 V tejto súvislosti treba spomenúť, že 
podľa pôvodného, neschváleného návrhu smernice bolo možné, aby „súkromní
kom - zamestnávateľom“ žiadajúcim o pridelenie pracovníkov bol aj Žid, ktorý 
by mohol zamestnávať tak Židov, ako aj ostatných brancov prezenčnej pracov
nej služby. Voči takémuto zneniu ostro namietalo prezídium ministerstva vnút
ra so zdôvodnením: „Treba právom pripomenúť, že žid štátny príslušník nesmie 
požiadať o pridelenie brancov prezenčnej pracovnej služby ani židov ani našich 
štátnych občanov. V prvom prípade preto, lebo žid by pracoval u žida a uľah
čoval by týmto útrapy spojené s konaním fyzických prác a podob. V druhom 
prípade preto, lebo žid by pracoval pomocou našich brancov vo svojom podniku, 
hospodárstve v jeho prospech a podobne a pri schopnostiach podnikania židov, 
výhodné finančné podmienky honorovania práce za výkon služby týchto prác 
voj. správe a vzhľadom na mienku verejnosti. “76

Do 31. decembra 1940 pracovné jednotky odpracovali pre armádu a verejný 
sektor spolu 489 226 dní, čím vojenskej správe zarobili 14 019 163 Ks. Vojenskú

č. j. 154 610.
72 Zo súhrnného počtu 6 269 osôb v oboch pracovných formáciách bolo 2 365 osôb zarade
ných u súkromníkov.
73 Výnimku tvorili branci pridelení na prácu u rodičov alebo na práce na vlastnom majetku 
čl živnosti, ktorí sa zaviazali, že riziko úrazu budú znášať sami.
74 VHA Bratislava, f, PZNO 1940-1945, šk.58, inv. č. 41, č. j. 251 359.
75 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 172.
76 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 127, inv. č. 
160, č. j. 41 3/g 3.
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správu ich činnosť stála 13 403 572 Ks, čo predstavovalo zisk 615 591 Ks.77 Zisk 
bol však len fiktívny, pretože pracovným jednotkám vojenské útvary a zariade
nia za vykonanú prácu nikdy reálne neplatili. Príjmová stránka pracovných jed
notiek bola vypočítaná len na základe nariadenia ministerstva národnej obrany 
č. j. 83 288 z 19. novembra 1940,78 ktorým bola určená cena práce príslušníkov 
pracovného zboru. Cenu dennej práce určili nasledovne:
a) kancelárske práce - 25 Ks/deň,
b) remeselnícke práce - 25 Ks/deň,
c) nádennícke práce -20 Ks/deň,
d) dozorné práce - 30 Ks/deň.79

Význam pracovných jednotiek komentoval prezident Slovenskej republiky 
Jozef Tiso už v apríli 1940 pred dôstojníckym zhromaždením v kine hotela Tatra 
v Bratislave, keď na ich adresu povedal, že sú „moderný prídavok armády, pra
covné tábory, vykonávajú naozajstnú národu a štátu osožnú prácu“.80

Niekoľkomesačná existencia pracovných jednotiek ukázala, že problémom 
zostávala aj naďalej otázka financovania pracovných jednotiek. Tým, že nemali 
jednotnú organizáciu, financovanie pracovných jednotiek bolo zabezpečené len 
z rozpočtov jednotlivých peších plukov, ale na druhej strane prípadné príjmy 
šli do rozpočtu ministerstva národnej obrany. Z tohto dôvodu mali pracovné 
jednotky často problém so zaobstaraním náradia a ošatenia pre svoje mužstvo, 
pretože jednotlivé pešie pluky ich len s veľkou nevôľou financovali, nakoľko 
pracovné jednotky im boli len na príťaž. Preto sa objavovali viaceré názory, že 
do prezenčnej pracovnej služby by mali byť zaraďovaní len Židia a Rómovia. 
Vojaci „árijského“ pôvodu, ktorí boli do prezenčnej pracovnej služby zaradení zo 
zdravotných dôvodov, mali byť preradení k útvarom vojenskej prezenčnej služby 
alebo by dostali možnosť vykúpiť sa z prezenčnej pracovnej služby. „Výkupná 
suma“ by v prípade zamestnania robotníka vojenskou správou kopírovala jeho 
priemerný plat.

Hlasy o vyňatí „árijcov“ z prezenčnej pracovnej služby mali aj ideový pod
text. Hoci vojenská prezenčná služba a prezenčná pracovná služba boli navo
nok rovnocenné a vrcholní predstavitelia armády to pri každej príležitosti zdô
razňovali, samotné pomenovanie „pracovná služba“ pôsobila v očiach verejnosti 
i ostatných príslušníkov armády dehonestujúco. Príslušníci prezenčnej pracov
nej služby napísali viaceré sťažností na to, že príslušníci vojenskej prezenčnej

77 Bližšie pozri KRALČÁK, P. Činnosť pracovných jednotiek slovenskej armády (1940). 
In Vojenská história, roč. 14, 2010, č. 3, s. 109-121. ISSN 1335-3314.
78 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 232 628.
79 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 4, inv. č. 6, č. j. 83 288.
80 FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. Jozef Tiso. Prejavy a články, zv. II. (1938-1944). 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2007. s 223. ISBN 80-88880-46-7.
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služby, teda príslušníci zbraní ich podceňujú, vysmievajú sa, dokonca sa ob
javili prípady, keď nerešpektovali ich hodnosti. Ministerstvo národnej obrany 
na to reagovalo rozkazom, v ktorom nariadilo veliteľom divízií poučiť brancov 
vojenskej prezenčnej služby o význame prezenčnej pracovnej služby: „Mnohí 
príslušníci - vojaci zbraní si neuvedomujú dobre dôležitosť prezenčnej pracov
nej služby. Štát musí byť obránený. Túto obranu vykonáva armáda. Štát treba 
ale aj vybudovať a k tomu je určená prezenčná pracovná služba. Stavba ciest, 
železníc, regulácie, meliorácie, exploatácie atď. sú nevyčerpateľným a vzneše
ným programom príslušníkov pracovnej služby. Ich výkon je tak pre štát, ako aj 
pre našu armádu neoceniteľný. A ako je vojak hrdinom boja, práve tak je bra
nec pracovnej služby hrdinom práce. A práve tak, kto akýmkoľvek nepřístojným 
spôsobom uráža branca pracovnej povinnosti, previní sa tak, ako ten kto uráža 
vojaka zbraní. “81

Problémy v oblasti financovania pracovných jednotiek, absencia jednotného 
velenia nad pracovnými jednotkami, dôsledkom ktorých trpel výcvik a disciplí
na príslušníkov pracovných jednotiek a, v neposlednom rade, aj snaha minis
terstva národnej obrany o pozdvihnutie pracovnej služby i organizačne na rov
nocennú úroveň s útvarmi zbraní, ukázali akútnu potrebu zmeniť organizáciu 
pracovných jednotiek v slovenskej armáde.

81 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 1, inv. č. 1, č. j. 79 661.
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2. VZNIK A VÝSTAVBA PRACOVNÉHO 
ZBORU (1941 - 1944)

2.1 Vznik a pôsobnosť pracovného zboru

Korene vzniku pracovného zboru treba hľadať v dvoch aspektoch. Prvý as
pekt vyplynul z niekoľkomesačnej existencie pracovných jednotiek pri peších 
plukoch, do ktorých, okrem iných, na základe rasovej segregácie zaradili pred
nostne Židov a Rómov. Prax a činnosť týchto jednotiek však ukázala viacero 
nedostatkov, ktoré bolo nevyhnutné vyriešiť. V prvom rade to bol problém ab
sencie jednotnej organizačnej štruktúry a veliteľstva, ktoré by zastrešovali čin
nosť pracovných jednotiek. Na ministerstve národnej obrany bol síce zriadený 
pracovný referát, ktorý mal koordinovať prezenčnú pracovnú službu a starať 
sa o výcvik a výchovu príslušníkov prezenčnej pracovnej služby, ale v skutoč
nosti nevykonával žiadnu koordináciu. Pracovníci boli pridelení peším plukom 
a pracovali po celom Slovensku. Pešie pluky nepatrili pod veliteľskú právomoc 
pracovného referátu, takže de facto pracovný referát nemal možnosť pracovnú 
službu výraznejšie riadiť a koordinovať. Pracovné jednotky nemali vlastný dôs
tojnícky ani poddôstojnícky zbor.82 Z dôvodu zefektívnenia činnosti pracovných 
jednotiek sa objavovali čoraz častejšie snahy o vytvorenie jednotného velenia.83

Druhý aspekt vzniku pracovného zboru súvisel s odvodmi a následným ná
stupom brancov na výkon vojenskej prezenčnej služby. V priebehu roka 1939, 
ale najmä v roku 1940, sa vyskytovalo pomerne veľa prípadov, keď sa branci 
vyhýbali nástupu do vojenskej prezenčnej služby. Neboli to len prípady brancov, 
ktorí pri odvodoch boli označení za zdravotne nespôsobilých na výkon uvedenej 
služby, ale vyskytovalo sa čoraz viac takých, keď sa brancom udeľovali rôzne 
výnimky a odklad nástupu do nej. Práve preto sa hľadal spôsob, ako tomuto 
zabrániť. To bol jeden z dôvodov, prečo sa v brannom zákone z roku 1940 sta
novila všeobecná branná povinnosť, aby už nebolo možné vyhnúť sa či už zo 
zdravotných alebo sociálnych dôvodov nástupu na výkon vojenskej prezenč
nej služby. Vojaci neschopní vojenskej prezenčnej služby vykonávali prezenčnú 
pracovnú službu.

82 Poddôstojnícka škola pre brancov prezenčnej pracovnej služby bola zriadená až v novem
bri 1940. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 1, inv. č. 1, č. j. 82 895.
83 Jedným z návrhov bolo vytvorenie Ústredia pracovnej služby, ktoré by sa organizačne 
členilo na prednostu úradu, osobné oddelenie, technické oddelenie, všeobecné oddelenie, 
spisovňu. Pozri VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, 
šk. 6, inv. č. 5, č. j. 150 370.
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Silným argumentom pre stanovenie všeobecnej brannej povinnosti bolo aj 
ideové pozadie. Vedenie armády chcelo vypočuť hlasy o „bezvýnimočnom“ naru
kovaní všetkých dospievajúcich občanov štátu mužského pohlavia. Zástancom 
tejto myšlienky bol aj minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš: „Pra
covný sbor má tie isté ciele i poslanie ako aj vojsko. Rozdiel je len v prostried
koch a spôsoboch, akými narába. Vojak, ako telesne celkom zdatný, začlenený 
v kompaktných, organizačne ucelených i dislokačné vyhranených jednotkách, 
môže žiť, konať a cvičiť pravidelne a presne podľa časových i vecných programov. 
Pracovník, ako fyzicky z istej stránky obmedzený činiteľ, v menšom počte a vo 
svojom určení i výkone špeciálne a jednostrannejšie uspôsobený, musí slúžiť 
štátu i sebe za okolností a podmienok menej súvislých. Vykonáva svoju službu 
niekedy podľa pracovných oblastí a záujmov i roztratene a nie v takom pevnom 
organizačnom stroji ako vojsko. “84

Na jeseň 1940 vláda Slovenskej republiky schválila novú organizáciu minis
terstva národnej obrany, ako aj samotnej slovenskej armády. Táto nová reorga
nizácia zabezpečila, okrem iného, aj jednotnú organizačnú štruktúru prezenč
nej pracovnej služby.

V zmysle uvedenej organizačnej štruktúry slovenskej armády bol dňom 
15. januára 1941 vytvorený Pracovný zbor Ministerstva národnej obrany, ktorý 
sa „rozprestieral na celé územie Slovenska“ a prostredníctvom náčelníka štábu 
podliehal priamo ministrovi národnej obrany.85 Na čele pracovného zboru stál 
správca pracovného zboru s právomocou veliteľa divízie. Správcovi bol pride
lený osobný referent, pracovný referent, materiálny a konceptný referent. Pra
covný referent viedol a organizoval evidenciu pracovnej činnosti zboru. Osobný 
referent viedol evidenciu dôstojníkov a mužstva, podával návrhy na pridelenie 
mužstva na prácu v práporoch, rotách a čatách. Bol zároveň aj pobočníkom 
správcu. Materiálny referent viedol evidenciu všetkých strojov a náradia a pri
deľoval ich podľa potreby jednotlivým pracovným táborom. Konceptný referent 
sa staral o riadny chod kancelárie. Bola zriadená aj hospodárska správa pra
covného zboru, na čele ktorej stál jej správca.

Pôsobnosť správcu pracovného zboru bola široká. V jeho kompetencii bolo 
usmerňovanie pracovného zboru, príprava a štúdium pracovných možnos
tí rozličných regiónov štátu v súčinnosti vojenského dopravmctva a stavebnej 
správy, rozhodovanie o naliehavosti pracovných požiadaviek jednotlivých samo
správnych a iných korporácií, príprava pracovných úloh a kontrola ich usku-

84 ČATLOŠ, F. O Pracovnom sbore. In Slovenské vojsko, roč. III, 1942, č. 1, s. 7.
85 VTLA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 24, ínv. č. 17, 
č. j. 167 000.
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točnenia, ako aj kontrola 
finančných nákladov so zre
teľom na pracovné oddiely.86 
K jeho poslaniu sa vyjadril 
v roku 1942 jeho vtedajší 
správca plk. Ladislav Bo- 
dický: „Pracovný sbor má 
Jednu z najvznešenejších 
úloh v armáde, lebo pripadá 
mu starostlivosť o zvýšenie 
pracovnej pohotovosti i vý
konnosti národa a starostli
vosť 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 záuj
me verejnom má pracovný 
sbor vypestovať u občanov 
zmysel pre verejnú vec a chuť 

k fyzickej, telesnej práci a tak zlepšiť mravnú a hospodársku situáciu slovenské
ho národa. Ako pomocná služba pomáha pri pohromách ohrozujúcich život a ma
jetok 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. “87

Organizačne sa pracovný zbor delil na dve skupiny: na Západnú pracovnú 
skupinu a Východnú pracovnú skupinu. Pod správu Západnej pracovnej skupi
ny 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 Ku
bín, Ružomberok. Pod správu Východnej pracovnej skupiny podliehali posádky

86 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 24, inv. č. 17, 
č. j. 167 000.
87 BODICKÝ, L. Poslanie Pracovného sboru. In Slovenské vojsko, roč. roč. III, 1942, č. 1, s. 7.

Správca pracovného zboru plk. Ladislav Bodický
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Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Liptovský sv. Mikuláš, Michalovce, Po
prad, Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves, Trebišov.88

Západná pracovná skupina bola zložená z troch pracovných práporov, kto
rých príslušníci boli výlučne „árijského“ pôvodu. Pracovná rota príslušníkov 
nemeckej národnosti bola pričlenená к III. pracovnému práporu ako samo
statná jednotka. Východná pracovná skupina bola zložená z dvoch „árijských“ 
práporov a z jedného VI. práporu Rómov a Židov.

pracovný
prápor

Sabinov

VI.
pracovný

prápor

Čememé

111.

pracovný
prápor

Trnava

pracovný
prápor

Turč. Sv., 
Martin, 

Kremnica
Podolínec

IV.
pracovný

prápor

Východná pracovná skupinaZápadná pracovná skupina

Pracovný zbor

I. pracovný 
prápor

Nitra
Pezirwk

Schéma organizačnej štruktúry pracovného zboru z roku 1941

Na čele pracovných práporov bol správca pracovného práporu, ktorý mal 
právomoc veliteľa práporu. K dispozícii mal pobočníka, šéflekára a kancelár
skeho rotmajstra. V tejto súvislosti minister národnej obrany gen. Ferdinand 
Čatloš dňa 8. februára 1941 nariadil, že pracovné prápory I. až V. budú mať 
oficiálny názov „pracovný prápor“ a VI. prápor, v ktorom boli Židia a „cigáni“ 
pracovnej povinnosti, sa bude nazývať „robotný prápor“. Hoci prívlastok prápo
ru „robotný" ho mal voči ostatným práporom s označením „pracovný“ v očiach 
verejnosti degradovať, autorovi názvu sa to neveľmi podarilo. V slovenskom ja
zyku ak niekoho označíme za človeka „robotného,“ vyzdvihujeme jeho pozitívnu 
vlastnosť, a to pracovitosť, nemáme v úmysle ho haniť.

Početné stavy pracovného zboru, ako aj dislokácia jednotlivých práporov, sa 
počas jeho existencie výrazne menili. Ako príklad uvádzam nasledovnú sché-

88 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23. č. j. 234 838.
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mu, ktorá zachytáva početné stavy jednotlivých práporov pracovného zboru 
v období rokov 1942 - 1944.

Základná dislokácia 
práporu 15. 11. 1942 1.7.1943 1.2.1944

I. pracovný prápor 
Nitra, Pezinok 1 805 tvomíkov

1 320 tvomikov 
+ 401 osôb 
v zálohe

1 241 tvomikov

II. pracovný prápor
T. Sv. Martin
Kremnica

1 590 tvomíkov
1 252 tvomikov 
+ 410 osôb
v zálohe

1 203 tvomikov

III. pracovný prápor 
Trnava 1 624 tvomikov

1 155 tvomikov 
+ 469 osôb
v zálohe

899 tvomikov

IV. pracovný prápor 
Podolínec 1 782 tvomikov

1 299 tvomikov 
+ 421 osôb
v zálohe

860 tvomikov

V. pracovný prápor 
Sabinov 1 599 tvomikov

1 105 tvomikov 
+ 534 osôb
v zálohe

1 015 tvomikov 
+ 91 mužov v poli

VI robotný prápor 
Čememé

1 935
(608 pracovníkov, 
889 Židov.
438 Rómov)

1 078 (656 
+ 16 tvomikov
284+ 142 
v zálohe Rómov)

1 107 tvomikov 
(z toho 353 
robotníkov - 
Rómov)

8. pracovná rota 
Kremnica 343 tvomikov

257 tvomikov 
+ 82 osôb 
v zálohe

Početné stavy pracovného zboru v období rokov 1942 - 1944

Prápor bol zložený zo štyroch pracovných rôt, každá s počtom asi 250 mu
žov. Na čelo každej roty bol ustanovený správca pracovnej roty, s hodnosťou 
rotmajster. Jeho zástupcom bol tiež rotmajster. Rota bola zložená zo štyroch 
pracovných čiat. Správca čaty mal byť prezenčne slúžiacim poddôstojníkom 
pracovného zboru.89

89 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 60, inv. č. 47, č. j. 250 124.
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3. rota

1.-4. čata 1.-4. čata

1. rota 4. rota

1.-4. čata

2. rota

Pracovný prápor

Schéma organizačnej štruktúry pracovného práporu

Príslušníci pracovného zboru árijského pôvodu sa volali „pracovníci“, Ži
dia a „cigáni“ boli „robotníci“. Hodnosti árijcov sa premenovali, a to: hodnosť 
„vojak“ na „pracovník“, „slobodník“ na „predák“ a „desiatnik“ na „dozorca“.90 
Súviselo to s nariadením správcu pracovného zboru, ktorým sa tiež do úrad
ného písomného styku zaviedlo heslo „Práca - česť, robota - povinnosť!,“ čím 
sa jasne deklaroval: zreteľne „oddeliť“ pracovníkov „árijcov“ od „Židov a cigánov 
pracovnej povinnosti“.91 Zavedenie tohto hesla obhajovala i dobová tlač: „A pre
to správne a jasné je naše heslo: Práca česť! Česť pre nás, ktorí sme ju ako naj
drahocennejší poklad zdedili po svojich pradedoch. Robota povinnosť! Zdá sa to 
byt 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 naučiť 
robiť, a ktorým práca nikdy nebola cťou, ale podfukom, okrádaním a vykorisťo
vaním! Sú to Židia a Cigáni. I týchto bolo treba zmobilizovať a zapriahnut, aby 
jednak naučili sa poznať zarobený každodenný chlebíček slovenského človeka 
ajednak, aby sa odčinily takto aspoň čiastočne krivdy napáchané za dlhé stáro
čia na slovenskom národe. “92

Na jeseň 1940 boli vydané „Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rov
nošaty pracovného sboru“.93 V zmysle tejto smernice mali dôstojníci pracov-

90 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 231 872, 236 512.
91 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 60, Inv. č. 47. č. j. 250 124.
92 GREGUŠ. Práca česť - robota povinnosť. In Slovenské vojsko, roč. III, 1942. č. 2. Príloha 
Pracovný sbor MNO. s. 23.
93 VHA Bratislava, Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru 
Se-I, rok 1940.
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ného zboru rovnakú uniformu ako príslušníci zbraní. Uniforma príslušníkov 
pracovného zboru sa odlišovala od ostatných príslušníkov armády. Čiapka pre 
„árijcov“ bola ušitá zo súkennej látky farby kaki. Skladala sa z dienka, pása - 
širokého 8,5 cm, polmesiacovitého štítka nátylníka - širokého 13,5 cm. Dienko 
a pás boli zvnútra podšité podšívkou farby kaki, na spodnom okraji bolo potidlo 
- široké 4 cm,94 aby sa čiapka neprepotila. Štítok na čiapke bol slabo vystuže
ný. Nátylník bol našitý na spodnom okraji bočníc a dookola dva razy preložený. 
Zapínal sa najeden gombík.

Uprostred nad štítkom mali „árijci“ štátny znak. Rómovia nosili čiapku hne
dej farby, Židia tmavomodrej. Strih a tvar nohavíc, blúzy a plášťa boli rovna
ké ako mali vojaci vojenskej prezenčnej služby, ale blúza nemala náplecníky, 
a mala skryté gombíky. Výložky boli zelenej farby. „Árijci“ mali mať blúzu farby 
kaki s golierom farby bielej kávy (ďalej kávovej) a manžetami - 8 cm širokými, 
rovnakej farby. Rómovia mali mať blúzu a nohavice hnedej farby a Židia tmavo-

Čiapka pre Árijcov

Vzor čiapky a kukly

94 Čiapky Židov a Rómov mali potidlo široké 3 cm.
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95 VHA Bratislava, Kalendár slovenského vojaka, 1943, s. 192.

modrej. Ako obuv pre celý pracovný zbor boli určené čierne šnurovacie topánky. 
Špeciálna, prípadne gumená obuv, sa vydávala jednotlivcom podlá potreby a ich 
pracovného zadelenia. Pre príslušníkov pracovného zboru bola okrem rukavíc 
určená aj kukla na ochranu pred mrazom. Bola ušitá z melírovanej vlny, zefír, 
na obidvoch koncoch bola 3 cm dovnútra zahnutá, bola asi 43 cm dlhá, 23 cm 
široká. Príslušníci pracovného zboru mali mať nasledovné hodnosti: pracovník 
(Židia a „cigáni“ sa volali robotníci), predák, dozorca, rotmajster. Dôstojnícke 
hodnosti sa zhodovali s hodnosťami jednotiek zbraní. Namiesto hviezdičiek sa 
ako hodnostné označenie (s výnimkou dôstojníkov) v pracovnom zbore používali 
strieborné rozety (rotmajstri) a dištinkčné kovové gombíky. Popri rovnošate mali 
príslušníci pracovného zboru aj rôzne lemovky na golieroch, ktoré sa líšili podľa 
dosiahnutého vzdelania. Absolventi nižšej strednej, meštianskej školy a všetci 
vyučení remeselníci nosili červené lemovanie. Strieborné pásiky mali právo no
siť maturanti a absolventi dvojročných odborných škôl. Pracovníkom s vysoko
školským vzdelaním prináležali zlaté pásky.95 V uvedenom trojakom lemovaní 
uprostred nepravidelného trojuholníka na zelených výložkách mali príslušníci 
pracovného zboru jednu alebo dve kostené hviezdičky. Jednu hviezdičku mal 
predák, dve dozorca. Predák zodpovedal hodnosti slobodník a dozorca hodnosti 
desiatnik.

Dozorca pracovného zboru - vyučený v poľnej prilbe (vľavo), predák strážnej jednotky - stre 
doškolák tvpravo)
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V rámci rovnošaty pracovného zboru boli zavedené aj odznaky, ktorými sa 
líšili jednotlivé pracovné odbory. Nasledujúce obrázky poukazujú na vybrané 
pracovné odbory a ich označenia.

Maliari, natierači

Obuvníci, remenári Ošetrovatelia, holiči

Označenie jednotlivých pracovných odborov: maliari, natierači, murári; obuvníci, remená
ri, čalúnnici, krajčíri, kožušníci, čiapkári, rukavičkári; dôstojníci; zemní pracovníci, kame
nári, baníci, míneri; pekári, cukrári, mlynári, mäsiari, kuchári, čašníci; ošetrovatelia, holiči

Vtedajší správca pracovného úradu mjr. gšt. František Borský uvádza: 
„Rovnošata pracovníkov sa totiž značne Uši od rovnošaty vojakov. Aby sa získala 
rovnošata rýchle a bez veľkých mimoriadnych výdavkov, nariadil p. minister ná
rodnej obrany pre príslušníkov pracovného sboru jednoducho upraviť rovnošatu 
vojakov, ktorej mala vojenská správa dostatok na sklade. Ale i tak dalo veľa prá
ce, keď uvážime, že sa musela robiť iná rovnošata pre árijcov, iná pre Židov a iná 
pre Cigánov, asi 12 000 rovnošatových súprav sa prefarbilo a upravilo pre pra
covný sbor MNO ako prvá výbava. “ 96 Dňom 1. februára 1943 boli nariadením 
ministra obrany zrušené rozličné farby výložiek a odznakov vojenských gážistov 
pracovného zboru a zaviedli sa nové jednotné výložky sýtozelenej farby.97 Dovte
dy dôstojníci a rotmajstri slúžiaci v pracovnom zbore nosili výložky a odznaky

96 BORSKÝ, F. Rok Pracovného sboru MNO. Bratislava : Velitelstvo pracovného sboru MNO, 
1942, s. 10.
97 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 381 671.
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podia druhu vojska, z ktorého boli k pracov
nému zboru pridelení.

Pracovný zbor ako každá nová organi
zácia musel vo svojich začiatkoch prekonať 
viaceré „detské“ choroby. Ideoví tvorcovia 
zboru nemali pred sebou vzor, podľa ktoré
ho by organizáciu pracovného zboru mohli 
vytvoriť. Tlaky na organizáciu zboru prichá
dzali aj zvonku a minister národnej obrany 
gen. Ferdinand Čatloš stál pred ťažkou úlo
hou. Musel čeliť tlaku z nemeckej strany, 
aby prispôsobil pracovnú službu podľa ne
meckého vzoru, a to podľa Ríšskej pracovnej 
služby (Reichsarbeitsdienst - RAD).98 Podľa 
jej vzoru však na Slovensku vznikla Slo
venská pracovná služba, ktorá bola v gescii 
ministerstva vnútra. Ani potom však tlaky 
na zmenu organizácie pracovného zboru 
neprestali. Aj po vytvorení Slovenskej pra
covnej služby sa minister národnej obrany 
Čatloš všemožne snažil presvedčiť svojich 
kolegov vo vláde, že pracovný zbor nemožno 
prirovnať k Ríšskej pracovnej službe, podľa 

vzoru ktorej ministerstvo vnútra zorganizovalo Slovenskú pracovnú službu na 
Slovensku. Slovenská pracovná služba bola predvojenskou výchovou, ktorej 
hlavným cieľom bolo „vštepiť a prehĺbiť v duši každého mladíka zmysel pre te
lesnú prácu“. Naproti tomu bol pracovný zbor hneď od svojho vzniku poníma
ný a aj organizovaný ako samostatná, vojensky spravovaná zložka slovenskej 
brannej mocí. Sám minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš na tieto 
skutočnosti po vojne spomínal: „Min. vnútra organizovalo po spôsobe nemec
kej prac. služby Slovenskú pracovnú službu, ako výchovu predvojenskú. Kým 
sa k tomu prikročilo, zatiaľ si Nemci stále plietli Pracovný zbor pri slovenskom 
vojsku za špatné vraj skopírovanie ich pracovnej služby a dobiedzali menovite 
mňa všelijakými návštevami rozmanitých ich expertov s úmyslom zvrátiť našu 
organizáciu a pričleniť ju k ministerstvu vnútra, kde by mali voľné pole ich be- 
ráterstva. Až keď všetko s tým spojené dochádzalo do štádia omrzenia a bolo

98 Pozri TÔNSMEYER, T. Dos Drtíte Reich und die Slowakei 1939-1945. Politischer AUtag 
zwischen Kooperation und Eigensinn. Paderbom : Ferdinand Schôningh Verlag, 2003. s. 263- 
275. ISBN 3-506-77532-4.

Příslušník pracovného zboru - 
predák
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dôkladne vyjasnené nechali vojsko na pokoji a sústredili sa na civilnú správu, 
kde konečne našli pochopenie. Slovenská pracovná služba slúžila vojne a Pra
covný sborMNO slúžil vojnou mieru v jeho trvalých hodnotách vykonanej práce. 
Obe ustanovizne však prospievali svojím príslušníkom, nehľadiac na politiku, 
vo zmysle váženia si telesnej práce a tak aj modelovaniu ľudstva (menovite 
inteligencie) na pracovnú pospolitosť dnešného typu a razenia. V tom sa musí 
priznať určité plus aj zatracovanému spoločenskému poriadku v druhej svetovej 
vojne u nás. “99

Vznik Slovenskej pracovnej služby mal za následok aj zmenu v pomenova
ní príslušníkov pracovného zboru. Dňom 3. októbra 1942 minister národnej 
obrany gen. Ferdinand Čatloš rozkazom nariadil zmenu pojmu „pracovník“ na 
„tvorník“.100 Táto zmena mala odlíšiť príslušníkov Pracovného zboru od prísluš
níkov Slovenskej pracovnej služby.

Zaujímavou kapitolou histórie pracovného zboru bola i otázka vlastného po
menovania. Oficiálne síce bol schválený názov Pracovný zbor Ministerstva ná
rodnej obrany, ale dlhé mesiace sa potom viedla v rámci slovenskej armády, ale 
aj samotného pracovného zboru, debata o pôsobnosti a, hlavne, názve, ktorý by 
vystihoval „tvorivosť a vojenskosť“ tejto zložky brannej moci. Jedným z príkla
dov bol vtedajší veliteľ Východnej pracovnej skupiny mjr. pech. Aurel Ruman,

Tvorník pracovného zboru (vľavo), tvorník pracovného zboru - vysokoškolák (vpravo)

99 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 5.
100 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 64, inv. č. 58, č. j. 365 607.
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ktorý v októbri 1942 navrhoval zmenu názvu pracovného zboru na „Pomocný 
armádny zbor“.101 Zároveň navrhoval zmenu pracovníka „tvorník“ na „vojak“ 
a návrat k uniformám používaných jednotkami zbraní. Návrat k pomenovaniu 
„vojak“ mjr. pech. Aurel Ruman zdôvodňoval tým, že pomenovanie „tvorník“ 
nevystihuje poslanie, pre ktoré je pracovník určený, a toto pomenovanie je skôr 
vhodné pre sochárov, maliarov a pod. V prípade uniforiem navrhoval, aby sa 
pre príslušníkov pracovného zboru upustilo od manžiet farby bielej kávy, aby sa 
zachovala pôvodná kaki farba rovnošaty, akú majú aj príslušníci zbraní, avšak 
s golierom kávovej farby a s odznakom na blúze alebo plášti. Podlá neho by sa 
tým vyriešila otázka nedostatku látky kávovej farby, čo spôsobuje nejednot
nosť v ústroji pracovníkov a zároveň by to vyriešilo aj nespokojnosť pracovníkov 
s doterajším označením, ktoré ich zaraďovalo medzi skupinu „menejcenných 
Cigánov a Židov“.

Neustále tlaky na zmeny v organizácii pracovného zboru, prípadne zlúčenie 
so Slovenskou pracovnou službou, možno sledovať aj v nasledujúcom období. 
Hlavné tlaky smerovali k vylúčeniu Židov a Rómov ako „elementu“, ktorý škodí 
obrazu armády. Ministerstvu národnej obrany sa tomuto tlaku darilo úspešne 
čeliť až do prijatia nového branného zákona v marci 1943.

Dôležitou otázkou pri vzniku pracovného zboru bolo zabezpečenie zdra
votnej starostlivosti. Pri organizácii zdravotníckej služby bolo treba brať 
do úvahy, že príslušníci pracovného zboru boli roztrúsení v rôzne veľkých 
skupinách na rôznych pracoviskách a iba v zimných mesiacoch mali byť 
sústredení v stálych zimných posádkach. Absencia vlastných lekárov pra
covného zboru bola ďalším problémom. Spočiatku bolo treba riešiť otázku 
zdravotnej starostlivosti pomocou vojenských lekárov, prípadne si zmluvne 
zaviazať civilných v miestach jednotlivých pracovísk. To však bolo finančne 
veľmi nákladné. Liečebné výdavky za nemocničné ošetrenie, prípadne lieče
nie príslušníkov pracovného zboru boli stanovené vo výške 18 Ks na osobu 
a deň. Spôsob refundácie za liečebné trovy bol stanovený v smernici.102 U Ži
dov a Rómov sa predpokladalo, že zdravotnú starostlivosť by zabezpečoval 
niektorý z lekárov - Židov. Následne sa rátalo so zriadením šesťtýždňového 
ošetrovateľského kurzu pre zberačov ranených a zdravotných poddôstojní
kov, ktorí by zabezpečovali následnú zdravotnícku starostlivosť.103 Začiatkom 
februára 1941 boli určení zdravotní referenti pre obe skupiny. Za zdravotné
ho referenta pracovného zboru bol menovaný mjr. MUDr. Pavel Trusík. Za 
zdravotného referenta Západnej pracovnej skupiny mjr. zdrav. MUDr. Vla-

101 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, ínv. č. 79, č. j. 381 691.
102 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 42, č. j. 250 799. 
юз VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 59, inv. č. 46, č. j. 250 005.
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dimír Bernasovský a za zdravotného referenta Východnej pracovnej skupi
ny bol menovaný stot. zdrav. MUDr. Jozef Orješka.104 Obaja však mali aj 
iné funkcie a práci v pracovnom zbore sa venovali len dvakrát týždenne, 
takže v praxi to vyzeralo tak, že príslušníci pracovného zboru naďalej vy
užívali služby civilných lekárov za poplatok. Zubnú starostlivosť pre prís
lušníkov pracovného zboru zabezpečovala príslušná vojenská nemocnica. 
Ich odosielanie do príslušnej vojenskej nemocnice však bolo pre vojenskú 
správu finančne náročné, pretože im pracovný zbor musel preplácať ces
tovné, a tiež tým trpel pracovný výkon jednotlivých pracovných rôt. Ak bol 
príslušník nútený ísť na ošetrenie do zubnej ambulancie, mal celodennú 
absenciu na pracovisku. Z tohto dôvodu Východná pracovná skupina zria
dila dňa 12. decembra 1941 pojazdnú zubnú starostlivosť, ktorej prednos
tom bol robotník MUDr. Jozef Gruber, zubnými technikmi boli robotníci 
Jakub Einhorn, Valter Reis a Izidor Winkler.105 Spočiatku títo robotníci po
užívali vlastný zubársky materiál, takže si, prirodzene, za poskytnuté služby 
účtovali poplatky. Podľa cenníka vyberali za vytrhnutie zuba s anestéziou 
3 Ks, za fosfátovú plombu 5 Ks a za 
amalgámovú plombu 10 Ks. Táto 
situácia trvala takmer rok, kým si 
predstavitelia ministerstva národnej 
obrany „všimli“, že Židia - robotníci 
zarábajú na úkor vojenskej správy.
Z tohto dôvodu správa pracovné
ho zboru odkúpila dňa 1. decembra 
1942 zubný materiál od menovaných 
robotníkov za 2 455 Ks.106 Násled
ne pojazdná zubná starostlivosť od 
10. decembra 1942 podliehala priamo 
správe pracovného zboru prostred
níctvom jej zdravotného referenta.
Všetci štyria robotníci zostali naďalej 
pracovať v pojazdnej zubnej ambu
lancii, ale už bez nároku na mzdu.

V pojazdnej zubnej starostlivosti 
pracovalo dovedna šesť lekárov a zub
ných technikov. Pojazdná zubná am-

104 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 63, inv. č. 53, č. j. 250 138.
105 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 366 729.
106 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 366 729.

MUDr. Ján Paškan
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bulancia bola zväčša na jednom mieste 3 až 4 mesiace a potom sa presúvala na 
iné miesto. Takéto využitie pracovných síl bolo neefektívne. Z tohto dôvodu bola 
dňa 2. júna 1943 pojazdná zubná starostlivosť zreorganizovaná a vytvorili sa 
dve skupiny po troch pracovníkoch.107 Prvá skupina mala sídlo v Nitre a druhá 
v Liptovskom Sv. Petri. Toto rozdelenie zaistilo lepšiu dostupnosť zubnej sta
rostlivosti pre príslušníkov pracovného zboru. Koncom novembra 1943 sa aj 
na poste prednostu zdravotníckej správy pracovného zboru uskutočnila zmena. 
S účinnosťou od 30. novembra 1943 sa jej prednostom stal pplk. zdrav. MUDr. 
Ján Paškan.108

2.2 Budovanie dôstojníckeho a poddôstojníckeho zboru

Nástupu nováčikov prezenčnej pracovnej služby a pracovnej povinnosti vo 
februári 1941 predchádzal proces budovania veliteľského zboru. Správa pracov
ného zboru musela požiadať Predsedníctvo vlády Slovenskej republiky o schvá
lenie tabuliek počtov dôstojníkov a poddôstojníkov a ostatných príslušníkov 
pracovného zboru. V dôvodovej správe bol predpokladaný stav 6 000 odveden
cov. Popritom sa ukázala potreba 23 dôstojníkov zbraní pre velenie pracovného 
zboru (1 plukovník, 2 podplukovníci, 6 majorov, 4 stotníci, 7 nadporučíkov, 3 
poručíci), 16 dôstojníkov hospodárskej správy (3 majori, 10 stotníkov, 2 nad
poručíci, 1 poručík), 10 zdravotných dôstojníkov (1 podplukovník, 3 stotníci, 6 
nadporučíkov) a 4 dôstojníci pre kancelársku správu zboru (1 stotník, 3 nad
poručíci). Počet rotmajstrov bol určený na 161. Zároveň bol návrh, aby správ
ca pracovného zboru bol plukovník, správca pracovnej skupiny podplukovník, 
správca pracovného práporu major a správca pracovnej roty rotmajster.109

V januári 1941 minister národnej obrany Čatloš vymenoval prvých veliteľov 
pracovného zboru. Za správcu pracovného zboru bol menovaný mjr. Ing. Jo
zef Kručko. Správcom pracovného úradu sa stal mjr. Ing. František Borský.110 
Pplk. PSb. Kručko vo svojom životopise spomína: „V roku 1940 mi gen. Čatloš 
pridelil pplk. gšt. Borského s týmto nákazom. Aby židovského pôvodu dôstoj-

107 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 113, ínv. č. 111, č. j. 464 568.
108 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 126, inv. č. 126, č. j. 502 606.
109 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 1, inv. č. 1. č. j. 86 201.
110 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 5, Spomienkový živo
topis Ing. Jozefa Kručka, s. 5. Pplk. gšt. Františka Borského však ani služba v Pracovnom 
zbore neuchránila a dňom 10. apríla 1942 bol prepustený z brannej moci, aj napriek inter
venciám ministra národnej obrany a aj gen. Pulanicha. Ako zámienku na prepustenie použili 
jeho osobnú intervenciu v prospech jeho švagrinej Anny Rotterovej, ktorá ako Židovka bola 
umiestnená v židovskom tábore na Patrónke. Pozri VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 198, inv. č. 249, č. j. 13 5/2 až 13 5/2 5.
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ník vynikajúcich schopností nebol na 
očiach Nemcom a iným činiteľom, pri
deľujem ho k Pracovnému sboru a Vy 
ho schované zamestnajte s patričnou 
úctou a ohľaduplnosťou.“ Za správcu 
Západnej pracovnej skupiny so síd
lom v Turčianskom sv. Martine bol 
menovaný mjr. pech. Branislav Ma- 
nica a správcom Východnej pracov
nej skupiny so sídlom v Sabinove sa 
stal stot. pech. Aurel Ruman. Vyme
novaní boli aj správcovia jednotlivých 
pracovných práporov: za správcu I. 
pracovného práporu v Trenčíne npor.
Gabriel Čengeri,111 II. pracovného prá
poru v Turčianskom Sv. Martine npor. 
pech. Vojtech Heidler, správcom III. 
pracovného práporu na Lešti sa stal 
por. Ondrej Snopko, IV. pracovného 
práporu v Podolínci stot. pech. Alojz Šimo, správcom V. pracovného práporu 
v Sabinove por. pech. Ján Šimko a správcom VI. robotného práporu Čemerné 
sa stal stot. pech. Pavel Topoľský.112 Nariadením ministerstva národnej obrany 
sa dňa 19. februára 1941 zmenila dislokácia I. pracovnému práporu z Trenčína 
do Nitry a VI. robotného práporu z Čemerného do Kamenice nad Cirochou.113

Napriek tomu, že bola schválená aj systemizácia, naplnenie tohto tabulko
vého počtu bolo velmi problematické. Pracovný zbor nemal žiadnych vlastných 
dôstojníkov a poddôstojníkov.114 Správca pracovného zboru po tom, čo sa zozná
mil so stavom, zistil, že počet dôstojníkov a poddôstojníkov postačuje len na ob
sadenie najzákladnejších funkcií. Keďže zbor nedisponoval stavovskou skupinou 
dôstojníkov, premiestňovali do pracovnému zboru dôstojníkov a poddôstojníkov 
z iných útvarov rôznych stavovských skupín vojska. Vojenskí gážisti, ktorí boli

pplk. PSb. Jozef Kručko

111 Toto bol jeden z velmi problémových dôstojníkov. Na jeho osobu bolo podaných niekoľko 
hlásení o neprístojnom správaní sa na verejnosti. Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, 
šk. 62, inv. č. 50, č. j. 250 147.
112 Rozkaz MNO - Správa pracovného sboru č. 1 z 8. januára 1941, VHA Bratislava, f. PZNO 
1940 - 1945, šk. 148.
113 Rozkaz MNO - Správa pracovného sboru č. 9, čl. I., VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, 
šk. 148.
114 Pozri BORSKÝ, F. Rok Pracovného sboru MNO. Bratislava : Veliteľstvo pracovného sboru 
MNO, 1942. s. 9.



52 I Peter Kralčák

pracovnému zboru pridelení dočasne i natrvalo, zostávali naďalej príslušníkmi 
svojich, pôvodne určených zbraní. Mnohokrát to boli vojenskí gážisti, ktorých 
sa chcel ich materský útvar „zbaviť“, hlavne z disciplinárnych dôvodov. Preto 
bolo prvoradou úlohou čo najskôr vyškoliť potrebný počet poddôstojníkov. Už vo 
februári 1941 mal pracovný zbor 120 pracovníkov - absolventov inštruktorské
ho kurzu. Túto situáciu pozorne sledoval aj sám minister národnej obrany gen. 
Ferdinand Čatloš; „K PS (pracovnému zboru - poznámka autora) sa dostali aj 
velitelia s chorobným zjavom, alkoholizmus, ktorých sa nadriadení chceli zbaviť. 
Preto boli kde-tu aj nemilé následky. “ 115 Situácia bola taká zlá, že minister ná
rodnej obrany zakázal s platnosťou od 1. februára 1942 všetkým vojenským oso
bám, či už v rovnošate alebo v občianskom oblečení, opíjať sa v reštauráciách, 
kaviarňach, ako aj nadmerne požívať alkoholické nápoje v súkromí.116

Problematickou stále zostávala otázka rotmajstrov. Služba v pracovnom 
zbore totiž nebola pre rotmajstrov atraktívna. Premiestnenie k pracovnému 
zboru sa totiž považovalo za trest a poníženie, a to aj z dôvodu, že nemohli no
siť výložky a hviezdičky na rovnošate. Rotmajstri sa dokonca vo februári 1941 
obrátili na ministra národnej obrany so žiadosťou, aby mohli naďalej nosiť pô
vodné hodnostné označenie.117 Situácia sa čiastočne vyriešila v máji 1941, keď 
na základe rozkazu ministra národnej obrany odoslali k pracovnému zboru 
natrvalo pešie pluky 1 až 6 po dvoch rotmajstroch. Rotmajstrov pešieho pluku 
1 prevelili к III. pracovnému práporu do Zohora pri Malackách, rotmajstrov 
pešieho pluku 2 к I. pracovnému práporu do Nitry, rotmajstrov pešieho pluku 
3 к IV. pracovnému v Podolínci, rotmajstrov pešieho pluku 4 к II. pracovnému 
práporu do Turčianskeho Sv. Martina, rotmajstrov pešieho pluku 5 к V. pra
covnému práporu do Sabinova a rotmajstrov pešieho pluku 6 к VI. pracovnému 
práporu do Čemerného.118

Neutešená situácia v súvislosti s nedostatočným počtom vojenských gážis- 
tov v pracovnom zbore eskalovala na jeseň 1941. V tom čase mal pracovný zbor 
cca 6 000 pracovníkov, 27 dôstojníkov a 82 rotmajstrov a poddôstojníkov.119 To 
znamenalo, že systemizované tabuľkové počty dôstojníkov a rotmajstrov boli 
obsadené len na 50 %, čo vážne ohrozovalo činnosť pracovného zboru. Funkcie 
dôstojníkov sa preto museli obsadzovať poddôstojníkmi a rotmajstrami. Ten
to stav spôsobil, že pracovný zbor nefungoval podlá predstáv ministerstva ná-

115 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 4, prípadne VHA Brati
slava. f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 380 177.
116 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 380 177.
117 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62, inv. č. 50, č. j. 250 122.
118 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 127, inv. č. 
160, é. j. 41 :7222.
110 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 64. inv. č. 58, č. j. 360 210.
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rodnej obrany. V jednotlivých pracovných práporoch bola kancelárska agenda 
veľmi povrchná, čo viedlo k nerešpektovaniu rozkazov ministerstva národnej 
obrany a nariadené práce sa vykonávali oneskorene a povrchne. V posádkach, 
kde boli detašované pracovné jednotky, sa nevenovala pozornosť čisteniu miest
ností, odevu a pod. Takisto sa nešetrne zaobchádzalo s prideleným materiálom. 
Aj samotná morálka dôstojníkov a rotmajstrov bola zlá. Viacerí z nich sa opíjali 
a zadlžovali.120

Nespokojnosť s daným stavom vyjadril aj minister národnej obrany gen. Fer
dinand Čatloš, pričom sa sám angažoval v riešení situácie. Už s účinnosťou od 
15. septembra 1941 nahradil dovtedajšieho veliteľa pracovného zboru mjr. stav. 
Ing. Jozefa Kručka skúsený pplk. pech. Ladislav Bodický, ktorý dovtedy pôsobil 
ako prednosta všeobecného úradu ministerstva národnej obrany.121 Mjr. stav. 
Ing. Jozef Kručka bol s účinnosťou od toho istého dňa vymenovaný za styčné
ho dôstojníka ministerstva národnej obrany pri ministerstve vnútra a Hlavnom 
veliteľstve Hlinkovej gardy pre veci brannej výchovy a pracovného zboru.122 Vý
ber Bodického za správcu pracovného zboru nebol náhodný. Bodický sa s gen. 
Ferdinadom Čatlošom poznal ešte z ruských légií a dôveroval mu.123

Situáciu v poddôstojníckom zbore riešil minister národnej obrany tak, že 
28. novembra 1941 nariadil, aby pre pracovný zbor boli prijatí poddôstojníci za 
rovnakých podmienok ako pre službu jednotiek zbraní.124 Zároveň nariadil, aby 
bola preskúmaná možnosť prípadných zmien v legislatíve za účelom navýše- 
nia počtu vojenských gážistov v pracovnom zbore. Riešením malo byť zriadenie 
Zboru poddôstojníkov z povolania pre pracovný zbor.125 Počítalo sa s ním ako 
s dozorným personálom v dielňach a podnikoch pracovného zboru.126 Defini
tívne sa tento zlý stav vyriešil až v roku 1943, keď rozhodnutím prezidenta 
Slovenskej republiky sa dňom 1. februára 1943 vytvorila stavovská skupina 
dôstojníkov a rotmajstrov pracovného zboru. Súčasne sa oddelene vytvorili aj 
skupiny dôstojníkov a rotmajstrov správy pracovného zboru.127

120 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, Inv. č. 41, č. j. 251 381.
121 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 61, inv. č. 49, č. j. 251 056.
122 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 61, inv. č. 49, č. j. 251 047.
123 Podľa rozkazu z 11. septembra 1941 sa pôvodne mal stať veliteľom pracovného zboru 
pplk. pech. Michal Širica, ktorý napokon zostal zástupcom veliteľa Veliteľstva divíznej oblasti 
1 v Trenčíne a vo februári 1942 odišiel na východný front ako veliteľ motorizovaného pešieho 
pluku 21 «David», ktorý bol súčasťou Rýchlej divízie. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 
61, inv. č. 49. č. j. 251 047.
124 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 64, inv. č. 58, č. j. 360 210.
125 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 240 391.
126 V tom čase bola zriadená aj poddôstojnícka škola v Lešti, aby mohol pracovný zbor dis
ponovať aspoň základným počtom poddôstojnikov. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 
59, inv. č. 46, č. j. 250 089.
127 VHA Bratislava, fond MNO SR, fondové oddelenie spisy spravodajské „53“, šk. 43, zložka



54 I Peter Kralräk

Zároveň sa v organizácii pracovného zboru uskutočnila ešte jedna zmena. 
Podľa dovtedy platnej organizačnej štruktúty sa pracovná rota pracovného 
zboru rovnala stotine v pechote. Na rozdiel od pechoty, kde bol veliteľom roty 
dôstojník s určitým aparátom dôstojníkov a rotmajstrov, v pracovnom zbore 
bol správcom pracovnej roty iba rotmajster, ktorý pri nedostatku vojenských 
gážistov nemal často ani zástupcu. Bolo preto logické, že nemohol vykonávať 
všetky úlohy, ktoré mala armádna stotina vykonávať. Jej úlohami boli: výchova 
a výcvik mužstva, dozor nad prácou, hospodársko-správna agenda, kmeňová 
agenda, hospodárenie a evidencia materiálu. Z tohto dôvodu bol s účinnosťou 
od 1. februára 1942 za kmeňovú stotinu namiesto pracovnej roty určený pra
covný prápor.128

2.3 Nástup prvých nováčikov do pracovného zboru

Vyhláškou ministerstva národnej obrany z 10. decembra 1940 o nástupnom 
termíne do prezenčnej pracovnej služby sa určil nástupný termín na 21. janu
ár 1941.129 Ešte pred samotným povolávaním nováčikov prezenčnej pracovnej 
služby musel prednosta doplňovacej správy ministerstva národnej obrany pplk. 
kane. Dr. Gregor Zapletal vyriešiť jeden problém. Nakoľko boli značné početné 
prebytky odvedených do prezenčnej pracovnej služby, bolo rozhodnuté, že za 
neschopných a neodvedených budú považovaní všetci muži odvodného ročníka 
1940, ktorí boli na pri odvodovom konaní klasifikovaní „schopní na pracovnú 
službu s vadou: telesná slabosť vysokého stupňa - odvedený do pracovnej služ
by“, ak majú zistený „index zdatnosti 31 a vyšší alebo rozdiel telesnej výšky nad 
1 m a váhy 16 kg a viac". Toto nariadenie sa týkalo aj Židov a Rómov.130

Zároveň boli smernicou určené aj nasledovné skupiny, ktoré do pracovného 
zboru neboli v roku 1941 povolané:
a) osoby, ktoré mali povolený odklad prezenčnej pracovnej služby alebo pre

zenčnej pracovnej povinnosti,
b) osoby, ktoré bývali v cudzine - v prípade návratu do vlasti mali byť okamžite 

povolaní na výkon služby,
c) osoby, ktoré boli uznané za živiteľov rodín - toto ustanovenie platilo aj pre 

Židov a Rómov,

82/2-117. Dôverný vecný vestník MNO č. 2 zo dňa 1. júna 1943.
128 vha Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23. é. j. 237 007.
129 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné. šk. 11, inv. č. 52, 
č. j. 219 907.
130 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 033.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 55

d) osoby, ktorým ministerstvo národnej obrany na základe žiadosti zamestná
vateľa, udelilo súhlas ostať v civilnom zamestnaní - išlo predovšetkým o pra
covníkov z podnikov zaradených do skupiny dôležitých pre obranu štátu. 131

Nástup nováčikov do pracovného zboru v januári 1941

Netreba zabúdať, že príslušník pracovného zboru mohol byt oslobodený od 
výkonu 24-mesačnej prezenčnej pracovnej služby, a to v prípade, keď na zák
lade žiadosti príbuzných mohol ostať pracovať na vlastnom hospodárstve alebo 
vo svojom malom podniku. Takýmito žiadosťami bolo veliteľstvo pracovného 
zboru doslova zahltené, a preto možnosť vyhnúť sa službe v pracovnom zbore 
týmto spôsobom bola dňom 1. októbra 1941 zrušená.132 Vyhnúť sa nástupu 
do prezenčnej pracovnej služby v riadnom termíne sa dalo jedine požiadaním 
o odklad nástupu. Odklad sa povoľoval maximálne na jeden rok, aj to len vo 
výnimočných prípadoch. Títo potom vo výkazoch počtov boli uvádzaní tak, ako 
keby nastúpili na výkon prezenčnej pracovnej služby a boli pridelení na prácu 
domov. 133

131 Repartícia brancov odvodného ročníka 1940 do Pracovného zboru. VHA Bratislava, 
f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 11, inv. č. 55, č. j. 60 taj-II/15 dopi. 
1941.
132 VHA Bratislava, Kalendár slovenského vojaka, 1943, s. 190.
133 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.58, inv. č. 41, č. j. 250 088.
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Príslušníci VI. robotného práporu na cvičisku v roku 1941. Židovskí zaradenci sú oblečení 
v namodro prefarbených starých uniformách bývalého rakúsko-uhorského námorníctva. 
V riadnej uniforme je árijský predák družstva (horný rad v strede].

Podľa hlásenia prednostu doplňovacej skupiny ministerstva národnej obra
ny malo v januári 1941 nastúpiť do pracovnej prezenčnej služby spolu 4 188 
osôb, z toho 730 Židov a 182 „Cigánov“.134 Podľa smernice na rozdelenie bran
cov pracovnej služby a cigánskych a židovských robotníkov odvodného roční
ka 1941 mali byť Židia a Rómovia zaradení do Východnej pracovnej skupiny 
s určením pre VI. robotný prápor v Čemernom.135 Podľa hlásenia správcu VI. 
robotného práporu z 5. februára 1941 bolo v ňom prezentovaných 838 robot
níkov - Židov a Rómov.138 Branci nemeckej národnosti mali byť zaradení do II. 
pracovného práporu, do jeho 8. pracovnej roty v Kremnici. Ostatní vojaci, slú
žiaci v pracovných jednotkách pri peších plukoch, boli premiestnení z peších 
plukov 1 až 3 k Západnej pracovnej skupine a z peších plukov 4 až 6 k Východ
nej pracovnej skupine.137

V tom čase už v prezenčnej pracovnej službe bolo cca 2 000 osôb odvodného 
ročníka 1939. Títo bolí roztrúsení po väčších či menších skupinách v jednot
livých útvaroch slovenskej armády. Podľa prehľadu boli pracovníci praeovné-

134 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 60. inv. č. 49, é. j. 250 142.
135 Repartícia znamenala rozdelenie brancov k jednotlivým práporom.
136 Z hlásenie nie je možné určiť počet Rómov a Židov osobitne. VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945. šk.18, inv. č. 29. č. j. 232 716.
137 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 58. inv. č. 41. č. j. 250 013.
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ho zboru pridelení armáde spolu na 63 miestach v rámci vojenských útvarov 
a zariadení.138 Zastávali hlavne funkcie pisárov, remeselníkov, poslov, prípadne 
boli pridelení v skladoch. Minister národnej obrany Ferdinand Čatloš nariadil 
sústredenie všetkých príslušníkov prezenčnej pracovnej služby v termíne do 
10. mája 1941.139 Toto nariadenie bolo zdôvodnené tým, že v armáde zastáva
jú funkcie, ktoré zvyčajne zastávajú osoby príslušných armádnych jednotiek. 
Potenciálna hrozba, že si armáda nevycvičí zo svojho stavu dostatočný počet 
osôb schopných zastávať tieto miesta, znamenala v prípade vojny stratu jej 
funkčnosti. Bola to odôvodnená obava, ktorá sa v plnom rozsahu ukázala o nie
koľko mesiacov po vstupe Slovenska po boku nacistického Nemecka do vojny 
proti Sovietskemu zväzu. Príslušníci pracovného zboru slúžili bez zbraní, takže 
nemohli ísť s bojovými jednotkami na východný front a príslušné jednotky ich 
museli urýchlene nahradiť, čo sa vždy nepodarilo.

Druhým nezanedbateľným dôvodom sústredenia bolo, že novovytvorený 
pracovný zbor nemal priamy dosah na výchovu svojich príslušníkov, ich ústroj 
a ani ich evidenciu. Unifikované boli aspoň smernice na prideľovanie pracovní
kov na prácu, ktoré sa oproti pôvodným, platným pre pracovné jednotky v roku 
1940, nezmenili.140 Len v bratislavskej posádke ich bolo v tom čase viac ako 300 
roztrúsených po všetkých veliteľstvách, jednotkách úradov a útvarov posádky. 
Z týchto príslušníkov bola dňom 10. mája 1941 zriadená pomocná rota správy 
pracovného zboru.141 Bola podriadená správcovi úradu pracovného zboru.142 Za 
veliteľa roty bol menovaný rtk. del. Karol Šimun.143

Uvedené sústredenie možno považovať aj za ukončenie „rozluky“ armády 
od pracovného zboru. Od tohto obdobia sa už jednotlivým vojenským útvarom, 
úradom a ústavom neprideľovali jednotliví pracovníci, ale zásadne iba pracov
né oddiely, pod velením poddôstojníkov alebo vojenských gážistov pracovného 
zboru. V prípade, že v jednotlivých útvaroch, úradoch a ústavoch boli pra
covné oddiely s menším počtom ako 12 osôb. bol vytvorený jeden pracovný 
oddiel pre celú posádku. Ubytovanie a stravovanie mali spoločné a podliehali 
disciplinárnej právomoci správcu príslušnej pracovnej jednotky.144 Prideľovanie

138 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 404.
139 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 404.
140 Pozri VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 127, 
inv. č. 160, č. j. 41 3/g 3.
141 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 234 102.
142 VHA Bratislava , f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy obyčajné, šk. 76, inv. 
č. 83, č. j. 41 3/5.
143 Rozkaz MNO - Správa pracovného zboru č. 13 zo 16. mája 1941, čl. 1. VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
144 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 404.
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jednotlivým zložkám armády sa vykonávalo hromadne dvakrát do mesiaca, a to 
vždy k 1. a 15. dňu v danom mesiaci. Treba uviesť, že pridelenie jednotlivca ku 
konkrétnej zložke armády musel schváliť samotný minister národnej obrany.145

Začiatkom apríla 1941 bola na rozkaz ministra národnej obrany v Turčian
skom Sv. Martine zriadená slovenská vzorná pracovná rota.146 Táto vzorná rota 
tam mala byť dislokovaná natrvalo, pričom práce mala vykonávať iba v blízkom 
okolí. Počítalo sa aj s tým, že sa tu zriadia kurzy a postupne sa z tejto posádky 
vytvorí učiliště pracovného zboru.

Od mája 1941 bola do pracovného zboru zaraďovaná aj ďalšia skupina osôb. 
Podľa nariadenia ministerstva národnej obrany č. j. 26008/15-1941 z 21. apríla 
1941 boli dňom 30. apríla 1941 do prezenčnej pracovnej služby zaradení vojaci 
vojenskej prezenčnej služby:
a) ktorí boli odsúdení civilnými alebo vojenskými súdmi pre zločiny,
b) pred nastúpením do prezenčnej služby bolí v „polepšovniach“,
c) zbavení občianskych práv.147

Účelom tohto nariadenia bolo „eliminovaťz vojska indivíduá morálne defekt- 
né a indivíduá, ktoré svojím predchádzajúcim životom nedávajú záruku, že budú 
robiť vojsku česť, že správne pochopia význam a dôležitosť vojenskej služby“. 
V súlade s nariadením boli všetky tieto osoby premiestnené do VI. „robotného“ 
práporu a tvorili „trestaneckú rotu 24b“.148

Od začiatku sa ale objavovali pochybnosti o výklade tohto rozhodnutia. 
Podľa pôvodného znenia nariadenia mali byť do pracovného zboru v zmysle 
písmena a) zaradené všetky osoby mužstva odsúdené za zločiny, bez ohľadu 
na to, či podmienečne alebo nepodmienečne. Takéto striktné vymedzenie však 
mohlo spôsobiť početné predimenzovanie pracovného zboru na úkor bojujúcej 
armády. Z tohto dôvodu bolo nariadenie 12. septembra 1941 v bode a) spresne
né: „odsúdení civilnými alebo vojenskými súdmi pre zločiny k nepodmienečnému 
trestu na slobode vo výmere 1 roku a vyššie, alebo k trestu presahujúcemu dobu 
3 mesiacov, ak bola zároveň vyslovená strata občianskych práv, práva volebné
ho...“ 149

Nariadenie o zaradení „trestancov“ do pracovného zboru spôsobilo, že znač
ná časť obyvateľov Slovenska začala považovať prezenčnú pracovnú službu za

145 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23. inv. č.23, ó. j. 233 901.
146 Rozkaz MNO - Správa pracovného zboru č. 13 zo 4. apríla 1941, cl. I.. VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940- 1945, šk.148.
147 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy obyčajné, šk. 76, inv. 
č. 83. č. j. 41 % 2.
148 Len za máj 1941 bolo do tejto roty preradených 160 brancov. Pozri VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 536.
149 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23. inv. č. 13, č. j. 237 711.
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„trestnú“ a jeho príslušníkov „árijcov“, ktorí tam boli z dôvodu zníženej zdra
votnej klasifikácie, považovali za „zločincov“. Už samotná skutočnosť, že boli 
v jednom pluku s „občanmi druhej kategórie,“ so Židmi a Rómami, ich v očiach 
verejnosti výrazne dehonestovala. Zaradenie „trestancov“ do pracovného zboru 
však znásobilo pocit pohŕdania zo strany verejnosti. Dokonca v samotnej slo
venskej armáde sa akosi automaticky vytvoril antagonizmus a pocit nadrade
nosti vojakov vojenskej prezenčnej služby nielen voči brancom prezenčnej pra
covnej služby, ale vyskytli sa viaceré prípady, keď príslušníci ostatných zložiek 
slovenskej armády nerešpektovali hodnosti príslušníkov pracovného zboru.150 
Aj na tieto incidenty reagoval minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš 
v rozhlasovom prejave v predvečer 2. výročia slovenskej samostatnosti: „Voja
kova služba je čestná. Ale aj služba pracovníkovaje rovnako čestná a nesmie tu 
byt rozdielov, závisti a pohŕdania, bo obe služby sa nelíšia v podstate, v cti, ale 
len v povahe, v spôsoboch ich konania. Pracovník je nie 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 väčšie
mu 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. “151

Preto sa nemožno čudovať, že príslušníci pracovného zboru sa za svoju 
uniformu hanbili a neraz sa pre ňu stali terčom urážok zo strany ostatných 
príslušníkov armády. Ako príklad môžeme uviesť, že dňa 22. septembra 1943 
mužstvo III. pracovného práporu z Trnavy v počte 54 odmietlo prevziať pred
písanú rovnošatu pracovného zboru. Tento „pokus o vzburu“ sa skončil trest
nými oznámeniami na dotknutých príslušníkov mužstva.152 Minister národnej 
obrany to v mnohých príhovoroch k pracovníkom zľahčoval, ale samotná sku
točnosť, že o tejto veci musel často hovoriť sám minister, naznačuje, že išlo 
o vážny problém: „A čo treba nanejvýš zdôrazniť, nikdy sa nehanbite za svoju 
uniformu. ... Nie na kvalite šiat, ale na ich vyčistení a ustrojení vidieť cenu a hod
notu dotyčnej osobnosti... Každý člen brannej moci musí vedieť, že na vojenčine 
neplatí vkus a záujem jednotlivca, ale treba sa podriadiť predpisu, ktorý obyčej
né nariaďuje pre celok a to vždy nej správnejšie. “153

150 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131, inv. č. 136, č. j. 421 641.
151 ČATLOŠ, F. Rozhlasový prejav ministra k vojakom. In Slovenské vojsko, roč. II, 1941, 
č. 7, s. 109.
152 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 123, inv. č. 125, č. j. 502 059.
153 VHA Bratislava, f. Kabinet ministra, šk. 5.
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Proklamačné vyjadrenia o rovností však narážali na tvrdú realitu v tom, že 
pre viaceré armádne špičky neboli príslušníci pracovného zboru rovnocenní 
s ostatnými vojakmi. Svedčí o tom aj rozkaz náčelníka štábu ministra národ
nej obrany pplk. gšt. Štefana Tatarka z 25. júna 1941: „Pracovníci pracovného 
sboru nesmú pre nástup a pochod spoločne byť zaradení do jednotiek vojska. 
Výnimkaje iba u bubeníkov príslušníkov prac. sboru, ktorí sú natrvalo ponechaní 
u vojska, títo však nosia rovnošatu príslušnej armádnej jednotky. “ 154

Problémy s trestaneckou rotou 24b boli známe od začiatku. Dennodenne sa 
v nej vyskytovali bitky, krádeže alebo výtržnosti. To bol dôvod, prečo rotu nena- 
sadzovali na veľké alebo dôležité stavby a zostávala vo výcvikovom tábore v Ka
menici nad Cirochou. Ešte v januári roku 1942 veliteľ tohto výcvikového tábora 
pplk. Anton Adamica navrhoval trestaneckú rotu rozdeliť na menšie skupiny 
a prideliť ku každej skupine „energického dozorcu, ktorý sa nebojí“.153 Rozde
lením sa mala eliminovať ich organizovaná trestná činnosť. Jeho návrh nebol 
prijatý a namiesto riešenia problému bola rota premiestená do Humenného, 
kde problémy pokračovali. Zaraďovanie „trestancov“ do VI. robotného práporu 
sa zastavilo rozkazom z 8. septembra 1942.156 Od toho dňa boli zaraďovaní rov
nomerne do všetkých práporov. Jedným z hlavným dôvodov boli sťažnosti ob
čanov dedín v okolí Sabinova, kde bola rota dislokovaná. V priľahlých obciach 
totiž výrazne stúplo množstvo krádeží a iných organizovaných trestných činov, 
z čoho upodozrievali práve príslušníkov robotnej roty 24b. Informácia o kráde
žiach v roku 1942 sa objavila napr. v hláseniach mjr. Jozefa Dobrovodského, 
ktorý v roku 1943 prevzal velenie pracovného práporu VI. v Čemernom.

V roku 1942 nastala v povolávaní nových príslušníkov pracovného zboru 
dôležitá zmena. Na základe dohody medzi ministerstvom národnej obrany a mi
nisterstvom vnútra bol vydaný 25. marca 1942 rozkaz, ktorým sa všetkým od
vodným veliteľstvám, doplňovacím okresným veliteľstvám a oblastným veliteľ
stvám nariaďovalo, aby sa nepodrobovali odvodom Židov.157 Tento rozkaz súvisel 
so začatím deportácií židovských občanov do koncentračných táborov. Doplňo
vacie okresné veliteľstvá ich však naďalej povinne viedli v evidencií s tým, že 
pri každých ďalších odvodoch sa v smerniciach ministerstva národnej obrany 
uvádzalo „Židov nepovolávajte vôbec. Ich branný pomer MNO vyrieši neskoršie."

154 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945. fondové oddelenie spisy obyčajné, šk. 76, inv. č. 
83. č. j. 41 %.
155 ZAJAC, L. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, 
B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. 
Bratislava : Zing Print. 1996. s. 133. ISBN 80-967629-0-7.
156 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 123, inv. č. 125. č. j. 502 913.
157 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945. fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 192, inv. č. 
244, č. j. 104/s.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 61

Definitívne riešenie tejto otázky sa neustále odkladalo. Faktom však zostáva, 
že do konca vojny v roku 1945 už Židia do pracovného zboru povolaní neboli.

Podľa hlásenia z 22. augusta 1942 malo byť v nástupnom termíne 1. ok
tóbra 1942 do pracovného zboru povolaných 4 757 nováčikov, z toho bolo 194 
Rómov.158 Nováčikovia boli rozdelení do jednotlivých práporov nasledovne: pre 
I. pracovný prápor v Nitre bolo pridelených 970 nováčikov, pre II. pracovný 
prápor v Turčianskom Sv. Martine 819 nováčikov,159 pre III. pracovný prápor 
v Trnave 720, pre IV. pracovný prápor v Podolínci 935, pre V. pracovný prápor 
v Sabinove 585 a pre VI. robotný prápor v Čemernom bolo pridelených 728 
nováčikov vrátane všetkých 194 povolaných Rómov. Tento počet nováčikov bol 
rádovo o 600 osôb vyšší než v predchádzajúcom roku. Počet povolancov sa zvý
šil v súvislosti s novými úlohami, na ktoré bol pracovný zbor určený. Išlo predo
všetkým o zabezpečenie strážnej služby vo vojenských útvaroch a zariadeniach 
slovenskej armády. Z tohto dôvodu bolo nariadené, aby v prípade nedostatku 
poddôstojníkov boli mimoriadne povýšení terajší frekventanti poddôstojníckych 
kurzov.160

Hoci rok 1942 nebol v organizácii pracovného zboru zlomovým, predsa len 
nastali určité zmeny v jeho organizácii. K 1. septembru 1942 bola k veliteľstvu

pracovného zboru 
pričlenená aj geomet
rická skupina vojen
skej správy a dostala 
nový názov „zememe- 
račská“. Pod ňu spa
dali štyri oddelenia: 
oddelenie geometrie, 
oddelenie lesné, od
delenie agronómie 
a oddelenie právne. 
Zememeračská sku
pina mala na starosti 
vyvlastňovanie po
zemkov, vypracová
vanie kúpno-predaj-

158 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 18, inv. č. 72, 
č. j. 82 962.
159 Z tohto počtu bolo 155 pracovníkov nemeckej národnosti s určením pre 8. pracovnú rotu 
v Kremnici.
160 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 381 177.

Príslušníci I. pracovného práporu v Trenčíne v roku 1941
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ných zmlúv, zameriavanie pozemkov a pod. Veliteľom zostal mjr. Ing. Július 
Neuwirth, ktorý podliehal veliteľovi pracovného zboru.161 V roku 1944 napríklad 
oddelenie geometrie zameralo pristávaciu plochu na letisku v Piešťanoch a Ži
line a spracovalo geometrický elaborát na letisku v Spišskej Novej Vsi. Právne 
oddelenie vykonalo vyvlastnenie pozemkov pre stavbu cesty v Liptovskom Sv. 
Petri a spracovalo vyvlastňovací elaborát pre vojenský cintorín v Nitre.

Z bývalého hospodárskeho referátu vznikol Hospodársky úrad pracovného 
zboru, pod právomoc ktorého patrili všetky vojenské poľnohospodárke majetky, 
vojenské výcvikové strediská, vojenské liečebné ústavy a rekreačné strediská.162 
Hospodársky úrad mal na starosti aj zabezpečenie stravovania a výstroja pre 
mužstvo pracovného zboru, ako aj rozpočet celého pracovného zboru. Ďalšou 
novou organizačnou zložkou bol Technický úrad, ktorý mal v kompetencii sa
mostatné technické vedenie väčších stavieb. V roku 1944 mal na starosti sta
vebné práce tvorníkov na Železnej studničke (bunkre, bazén), stavbu barakov 
na Kuchajde v Bratislave a opravu cesty na Smrekovici.

2.4 Branný zákon z roku 1943 a jeho dôsledky

Ministerstvo národnej obrany plánovalo už začiatkom roka 1943 hlbšiu 
reorganizáciu pracovného zboru, a to z dôvodu, že sa stále rapídnejšie pre
javoval nedostatok mužstva, a ani odvody nepriniesli očakávaný početný ná
rast. Podľa výkazu prezenčného počtu mala Západná pracovná skupina 
k 30. decembru 1942 spolu 5 389 163 a Východná pracovná skupina dovedna 
5 036 príslušníkov, z toho 876 Židov a 437 Rómov.164 Zároveň čoraz viac vystu
poval na povrch problém, pod ktorý sa podpísala fluktuácia jeho príslušníkov 
z dôvodu preveľovania na východný front, čím utrpela i kvalita dôstojníckeho 
a poddôstojníckeho zboru samotného pracovného zboru.

Nový rok 1943 sa začal organizačnými zmenami na ministerstve národnej 
obrany. Dotklo sa to i pracovného zboru. Pracovný zbor sa na základe dôverné
ho rozkazu č. 2 zo dňa 11. januára 1943 stal IV. zložkou ministerstva národnej 
obrany, pričom dovtedy bol jeho II. zložkou. Veliteľstvo pracovného zboru sa 
v tomto čase delilo na 6 oddelení: na veliteľský úrad, hospodársky úrad, tech
nický úrad, zememeračský úrad, pomocný úrad a pomocnú rotu.

161 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, ínv. č. 79. č. j. 381 327.
162 BODICKÝ, L. Pracovný sbor národnej obrany. VHA Bratislava. Špeciálna zbierka spomie
nok, ŠZ X.-438, Armáda v obrane a prácí I„ II., s. 75.
163 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 124, inv. č. 126, č. j. 500 016.
164 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 124, inv. č. 126, č. j. 500 017.
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Stav brannej pohotovosti štátu ukázal, že viaceré ustanovenia platného 
branného zákona z roku 1940 už nevyhovovali a ozývali sa hlasy vyzývajúce 
na jeho zmenu. Bolo v ňom viacero nepresností, dokonca v niektorých usta
noveniach bol paralelný so zákonom o obrane štátu. Preto namiesto čiastkovej 
novelizácie zákona bol vypracovaný nový návrh branného zákona, ktorý Snem 
Slovenskej republiky schválil 26. marca 1943.

Citovaný branný zákon bol založený na základe všeobecnej brannej a pra
covnej povinnosti, ktorej podliehal každý zdravý občan Slovenskej republiky, 
čím sa malo vybudovať vedomie národnej spolupatričnosti, cit zodpovednosti 
a obetavosti s cieľom: „pohotovosťou brannej moci uhájiť jestvovanie a rozvoj 
národa a pohotovosťou jej osobitne organizovanej složky dopomôcť k tomuto uhá- 
jeniu“.'65 Prvú úlohu mala plniť poľná armáda a druhú pracovný zbor národnej 
obrany, určený na práce v zázemí. Podľa branného zákona bolo možné bran
nú moc použiť i na pomocné služby pri pohromách ohrozujúcich život a maje
tok občanov. Branná moc sa teda skladala z vojenských jednotiek, ustanovizní 
a organizácií a z pracovného zboru národnej obrany, jeho ustanovizní a organi
zácií. Obe zložky brannej moci plnili síce rozdielne úlohy, ale boli rovnocenné.

Na rozdiel od predošlého branného zákona sa prezenčná služba nedelila na 
vojenskú a pracovnú, branci odvedení do vojenskej služby konali vojenskú služ
bu a branci odvedení do pracovného zboru konali službu v pracovnom zbore. 
Vypustenie pôvodného pomenovania „vojenská pracovná služba“ malo psycho
logicky dôvod, aby branci pomenovaním vojenskej služby ako pracovnej neboli 
považovaní viac za menejcenných. Dĺžka vojenskej služby bola určená na 24 
mesiacov. Veková hranica odvodov bola stanovená z pôvodných 20 na 19 rokov

165 Dôvodová správa k návrhu vládnemu návrhu branného zákona Slovenskej republiky, 
Snem Slovenskej republiky, tlač 714 z roku 1943.
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z dôvodu, aby občania mohli pred prezenčnou službou vykonávať aj službu 
v Slovenskej pracovnej službe a aby odvody pre brannú moc boli spoločné. 
Paragrafom 9 citovaného zákona sa zmenil spôsob dobrovoľného vstupu do ar
mády. Dobrovoľný vstup bol možný len do vojenskej služby, a nie do pracovného 
zboru. Táto zmena sa uskutočnila preto, že mnohí branci využitím dobrovoľ
nosti na vstup do pracovného zboru, ktorý umožňoval predošlý branný zákon, 
sa vyhli službe vo vojenských jednotkách. Zmyslom nového branného zákona 
bolo, aby služba v pracovnom zbore bola vyhradená výlučne pre telesne a du
ševne menej zdatných občanov. Telesne a duševne zdravý občan mal vykonávať 
brannú povinnosť vo vojenských jednotkách.

Zásadnú zmenu priniesol § 38 nového branného zákona, ktorý sa venoval 
brannej povinnosti Židov a Rómov. Podľa tohto ustanovenia boli Židia vylúčení 
z brannej povinnosti. Namiesto nej mali vykonávať pracovnú povinnosť podľa 
ustanovenia § 22 nariadenia č. 198/1941 Sl.z.iee V dôvodovej správe sa toto vy
lúčenie Židov z brannej moci zdôvodňovalo: „... služba v brannej mocije čestnou 
službou národe. Bolo by proti mravnej zásade čestnej služby, keby Židia mali

Nástupná audiencia nemeckého veľvyslanca H. E. Ludina u prezidenta Slovenskej repub
liky Dr. Jozefa Tisu v januári 1941

166 Židia vo veku 16 až 60 rokov, ak nekonali práce v zmysle § 38 Branného zákona, boli po
vinní vykonávať práce, ktoré im prikázalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
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byt príslušníkmi brannej moci“.167 Tento paragraf bol pravdepodobne dôsledkom 
toho, že minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš už nedokázal odolávať 
nemeckému tlaku na vylúčenie „neárijských elementov“, hlavne Židov, z pra
covného zboru. Nemecký velvyslanec v Bratislave Harms Elard Ludin žiadal 
niekoľkokrát predsedu vlády Tuku, aby naliehal na ministra národnej obrany 
v súvislosti s prepustením Židov z brannej povinnosti.168

Na druhej strane Rómovia síce neboli vylúčení z brannej moci, ale nebolo 
možné ich zaradiť do vojenských jednotiek, ustanovizní a organizácií a mohli 
konať službu iba v pracovnom zbore, a to v osobitných skupinách.169 V ich 
prípade sa týmto znením odstránila paradoxná situácia v znení bývalého § 38 
branného zákona z roku 1940, podľa ktorého boli síce vylúčení z brannej moci 
(nemohli byť vojenskými osobami), ale na druhej strane z ods. 3 vyplývalo, že 
sa na nich analogicky vzťahujú ustanovenia o odvodnej povinnosti, o odvodoch, 
preskúšaní a zaradení do brannej moci, o prezenčnej službe a jej odklade, atď. 
Z toho vyplývalo, že síce nemohli byť príslušníkmi brannej moci, ale podľa ďal
ších ustanovení mali to isté právne postavenie akoby nimi boli.

Na schválený branný zákon musel zareagovať minister národnej obrany 
gen. Ferdinand Čatloš. Keďže Židia už nepodliehali brannej povinnosti, na
riadil prepustiť dňom 1. júna 1943 všetkých robotníkov - Židov z pracovnej 
povinnosti v VI. robotnom prápore.170 V zmysle tohto nariadenia boli Židia pre
pustení už 31. mája 1943 popoludní bez akéhokoľvek prepúšťacieho preukazu. 
K tomuto dňu bolo v troch židovských rotách VI. práporu 815 robotníkov Židov, 
z toho vo Sv. Jure 294, v Lábe 206, v Zohore 166 a v Kamenici nad Cirochou 
80, zvyšok bol rozptýlený ešte na 12 ďalších miestach. K rovnakému dňu bolo 
239 zbehov.171 Pri prepustení im odobrali všetky vojenské súčiastky a vydali 
im ich civilný odev a šaty. V prípade, že Židia nemali vlastný odev a obuv, bola 
im na jeden mesiac zapožičaná erárna obuv a odev. Takto prepustení Židia 
boli hromadne prevzatí ministerstvom vnútra, ktoré ich okamžite nasadilo na

167 Dôvodová správa k vládnemu návrhu branného zákona Slovenskej republiky, Snem Slo
venskej republiky, tlač 714 z roku 1943.
168 Bližšie pozri TÔNSMEYER, T. Das Dritte Reich und die Slowakel 1939-1945. Politischer 
Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn. Paderborn : Ferdinand Schôningh Verlag, 2003, 
s. 272. ISBN 3-506-77532-4.
169 Teda nie iba tí príslušníci „cigánskej rasy,“ čo podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven
skej republiky z 18. júna 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 správali disciplinovane.
170 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 123, inv. č. 125, č. j. 500 877.
171 ZAJAC, L. 1996. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - 
SCHÔNBRUNN, B. (eds.). Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. 
robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 143. ISBN 80-967629-0-7.
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práce do židovských pracovných táborov a stredísk.172 Časť Židov medzitým 
dezertovala.173

Nariadenie ministra národnej obrany riešilo aj Židov, ktorí sa v čase jeho 
vydania nachádzali vo väzbe. Títo boli ponechaní vo väzení, odovzdaní boli až 
po odpykaní trestu. Disciplinárne tresty boli dňom prepustenia zrušené. Židia, 
ktorí sa nachádzali v nemocničnom ošetrení, boli prevezení do nemocníc minis
terstva vnútra.

Aj sám minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš po vojne svoje po
čínanie vo funkcii ministra obhajoval aj tým, že práve príslušnosť к VI. robot
nému práporu Židov zachránila od deportácií v roku 1942. Je nesporné, že 
gen. Čatloš sám 1. apríla 1942 rozkazom zrušil plánovaný transport prísluš
níkov VI. práporu do koncentračného tábora v Polsku, ktorý bol plánovaný na 
11. apríla 1942. V súvislosti s prípravami deportácií Židov velitel pracovného 
zboru vydal dňa 14. marca 1942 rozkaz, v ktorom nariadil zostrený dozor nad 
VI. robotným práporom.174 V dokumente o stanovisku gen. Čatloša k depor
táciám sa doslovne uvádza: „Pán plukovník Bodický telefonicky hlásil dnes

Pracovný tábor pre rasovo prenasledovaných občanov židovského pôvodu v Novákoch

172 Zo skladu intendančného materiálu vo Vrútkach bolo za týmto účelom ministerstvu vnút
ra odpredaných 650 súprav bielizne a oblečenia v hodnote 238 240 Ks. Pozri VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940-1945, šk. 120, inv. č. 121, č. j. 500 934.
173 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 123, inv. č. 125. č. j. 501 082.
174 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 86, inv. č. 86. č. j. 380 545.
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o 11.15 hod. transport prezenčne slúžiacich Židov z rozhodnutia ministra obrany 
generála Čatloša nemôže byť pripravený na 11. apríla 1942, lebo tento transport 
bude zaradený ako posledný transport odsunu Židov. “I75

Skôr ako úmysel „záchrany“ sa vynára otázka, či toto jeho rozhodnutie ne
súvislo skôr s Vyhláškou ministerstva vnútra z 1. apríla 1942 o zriadení židov
ských pracovných táborov v Seredi, Novákoch a Vyhniach.176

Nasvedčovala by tomu aj žiadosť určená Predsedníctvu vlády Slovenskej 
republiky, ktorú v mene ministra národnej obrany podpísal veliteľ pracovného 
zboru 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 ústavné
ho zákona čísi 68/1942 čiastočne vysťahovaní z územia Slovenskej republiky 
a čiastočne preradení do pracovných skupín Ministerstva vnútra“.177 Na základe 
tejto žiadosti mali byť Židia na konci augusta 1942 prepustení mimo činnú 
službu, a tým by v zápätí boli odsúdení na deportáciu, resp. by sa minimálne 
museli podrobiť hanebným príkazom židovského kódexu.

Dňa 8. februára 1943, tri týždne pred uplynutím pracovnej povinnosti trva
júcej 24 mesiacov pre odvodný ročník 1940, vyhlásil Alexander Mach na žup
nom zjazde v Ružomberku, že sa obnovia transporty Židov do Poľska: „Príde 
marec, príde april a pôjdu transporty.“178 Ministerstvo národnej obrany necha
lo robotníkov Židov presluhovať ako záložníkov a z pracovnej povinnosti boli 
prepustení až 1. júna 1943. Sám gen. 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 podliehajúcich min. vnútra/ 
l.júna 1943. Vtedy už bola deportácia zastavená! Nuž, preto som Židov už ne
držal u seba, lebo to príliš kričalo. Mali väčšinou odslúženú brannú povinnosť 
zákonom stanovenú a ich vrstovníci - kresťania boli demobilizovaní. Iba zo zá
ložníkov sa povolávali pre zvláštne účely tí, ktorí podliehali ako bojovníci a vojaci 
voj novým formáciám aktivovaným. Aj tak som zadržal určitý počet Židov pri voj
sku, pokiaľ Nemci ich stratili z dohľadu. “179

175 Pozri ŠTEFANSKÝ, V. Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt. Bratislava : VITA, 
1998, s. 56. ISBN 80-88842-13-1.
176 NIŽŇANSKÝ, E. - ВАКА, I. - KAMENEC, I. (eds.). Holokaust na Slovensku 5. Židovské 
pracovné tábory a strediská na Slovensku 1938 -1944. Dokumenty. Bratislava : Nadácia 
M. Šimečku, Židovská náboženská obec, Vojenský historický ústav, 2004, s. 137. ISBN 80- 
968668-9-X.
177 Tamže, s. 148.
178 ZAJAC, L. 1996. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - 
SCHONBRUNN, B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. 
robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 142-143. ISBN 80-967629-0-7.
179 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 4.
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Pracovný tábor pre rasovo prenasledovaných občanov židovského pôvodu v Novákoch

V tomto kontexte už tvrdenia ministra národnej obrany gen. Ferdinanda 
Čatloša o nezištnej záchrane Židov nevyznievajú tak jednoznačne. V roku 1943 
sa totiž pre Židov skončila prezenčná pracovná povinnosť uplynutím maximál
nej doby, po ktorú mohla armáda využívať Ich pracovný a intelektuálny po
tenciál. Po tomto termíne by ich aj tak musela slovenská armáda prepustiť do 
zálohy.180

Gen. Čatloš sám po vojne priznal, že jeho rozhodnutia ako ministra národ
nej obrany vyvolávajú rôzne 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 podob
né príčiny som ťahal káru aj zodpovednosti vo vojne, aby národ sa nemal ešte 
horšie, ako bezo mňa.“181 Zostáva teda nezodpovedaná otázka, či niektoré jeho

180 Netreba však zabúdať na sociálny rozmer deportácií. Historik Nižňanský poukazuje na 
zaujímavý aspekt deportácií, a to, že slovenská vláda vyviezla tých Židov, ktorí jej boli na prí
ťaž. Svedčí o tom aj porovnanie počtov, ktoré boli plánované - napr. Tukom uvádzaný počet 
60 000 a počet pauperizovaných židovských občanov 64 000 i viac. Deportácie teda prestali 
vtedy, keď sa tento problém vyriešil. Sociálna analýza židovskej komunity ukazuje, že väčši
na z tých. ktorí mali výnimky, boli hospodársky, prípadne profesne potrební (lekári, inžinieri 
a pod.) alebo boli v židovských pracovných táboroch (Nováky, Vyhne, VI. robotný prápor), 
kde prinášali štátu nemalé zisky. Pozri NIŽŇANSKÝ. E. - ВАКА, I. - KAMENEC. I. (eds.). Ho- 
lokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, Židovská 
náboženská obec, Vojenský historický ústav, 2004, s. 84. ISBN 80-969242-3-0.
181 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 4.
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rozhodnutia a tvrdé výroky, hlavne, na adresu Židov a Rómov, boli len poplat
né dobe a režimu, alebo vychádzali z jeho vnútorného presvedčenia. Rovnako 
nezodpovedaná je otázka, či jeho neskorší postoj k pracovnému zboru, hlavne 
voči Židom a Rómom, nevyplýval len z číreho politického pragmatizmu a „pudu 
sebazáchovy“ v súvislosti s vývojom na frontoch druhej svetovej vojny.

Hoci podľa citovaného nariadenia ministra národnej obrany mali byť všet
ci Židia prepustení, v ďalšej službe bolo ponechaných 49 robotníkov - Židov, 
ale už ako civilných zamestnancov vojenskej správy. 182 Týmto Židom vojenská 
správa zabezpečila ubytovanie oddelene od ostatného mužstva, stravu a mesač
nú prémiu 200 Ks.183 Medzi Židmi, ktorí boli ponechaní ako civilní zamestnanci, 
bolo aj 20 lekárov a 4 zubní technici, ktorých pracovný zbor potreboval. Títo Ži
dia boli oslobodení od nosenia židovského označenia.184 Ako civilní zamestnanci 
zostali títo v službách ministerstva národnej obrany až do 30. októbra 1944, 
keď boli odovzdaní ministerstvu vnútra z dôvodu nepotrebnosti.

Diskriminačný charakter však VI. robotný prápor nestratil ani po prepus
tení Židov. Na základe § 38 branného 
zákona boli do pracovného zboru pre
radení všetci Rómovia v činnej vojenskej 
prezenčnej službe a v činnej vojenskej 
službe za brannej pohotovosti štátu. Boli 
premiestení k Východnej pracovnej sku
pine s určením pre VI. prápor.185 Toto 
nariadenie sa netýkalo tých Rómov, kto
rí boli zaradení v poľných jednotkách; 
premiestnili sa až po návrate z poľa.
Nový branný zákon sa nakoniec premie
tol aj do zmeny názvu pracovného zbo
ru. Oficiálny názov s uvedenou skratkou 
„Pracovný zbor MNO“ sa používal do jari 
1943. Gen. Ferdinand Čatloš ho rozka
zom č. 14 z 2. aprílal943 pozmenil na
„Pracovný zbor NO“.186 pplk' PSb■ Samuel Engler

182 Dôverný rozkaz Velitelstva Pracovného sboru č. 22, či. 8 z 28. mája 1943, VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
183 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 123, inv. č. 125, č. j. 505 721.
184 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 123, inv. č. 125, č. j. 501 950.
185 Dôverný rozkaz Velitelstva Pracovného sboru č. 24, čl. 2 z 18. júna 1943, VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
186 Rozkaz MNO - Správa pracovného sboru č. 14 z 2. apríla 1943, čl. 3. VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
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Ďalšia organizačná zmena sa odohrala na jeseň 1943. Na základe naria
denia ministra národnej obrany s účinnosťou od 1. októbra 1943 bol pracov
ný zbor reorganizovaný na 6 samostatných práporov, a boli de facto zruše
né veliteľstvá Západnej a Východnej pracovnej skupiny.187 Zmena nastala aj 
po formálnej stránke. Zmenilo sa číslovanie jednotlivých práporov. Namiesto 
rímskych číslic sa začali používať arabské, a to v zmysle výnosu Veliteľstva 
pracovného zboru. č. 501 918 O reorganizácii Pracovného zboru.188 Zároveň 
boli ustanovení noví velitelia pracovných práporov: veliteľ pracovného prá
poru 1 v Pezinku pplk. PSb. Štefan Schwarz, veliteľ pracovného práporu 2 
v Kremnici pplk. PSb. Samuel Engler, veliteľ pracovného práporu 3 v Trna
ve Maximilián Prokscha, veliteľ pracovného práporu 4 v Podolínci mjr. PSb. 
Karol Kubíček, veliteľom pracovného práporu 5 v Sabinove sa stal mjr. PSb. 
Aurel Rumann a veliteľom pracovného práporu 6 v Čemernom pplk. pech. 
Fridrich Werner.189

Pracovné prápory sa skladali zo 4 pracovných rôt, ktoré boli samostatný
mi hospodárskymi stotinami. Zároveň sa v rámci pracovných táborov usta
novili špeciálne oblastné obvody práporov, aby sa tým vymedzila pôsobnosť 
a právomoc veliteľov pracovných práporov vo vzťahu k podriadeným jednot
kám pracovného zboru, a to pracovným oddielom, vojenským hospodárskym 
majetkom a špeciálnym útvarom. Pričlenenie jednotlivých jednotiek bolo na
sledovné:
a) K pracovnému práporu 1 pričlenili: pracovný oddiel Šinvég, pracovný od

diel Kuchajda, pracovný oddiel Železná Studienka a nemocnica, dielenská 
rota Pezinok, Záhradné gazdovstvo Nitra, bývalá 7. rota Karlova Ves a Domov 
frontových vojakov Nitra.

b) K pracovnému práporu 2 pričlenili: pracovný oddiel Lešť, Záhradné gazdov
stvo Turčiansky Sv. Martin, Vojenský kúpeľný ústav Sliač.

c) K pracovnému práporu 3 pričlenili: dielne Trnava, Vojenský kúpeľný ústav 
Piešťany, Vojenský kúpeľný ústav Trenčianske Teplice, Vojenské hospodár
ske majetky Horné Motešice a Letecká továreň Trenčianske Biskupice.

d) K pracovnému práporu 4 pričlenili: Tatranský vojenský domov Nový Smo- 
kovec. Vojenský liečebný ústav pre choroby pľúcne Tatranské Matliare, Ka
meňolom a poľnohospodárske gazdovstvo Ľubovňa a dielenská rota Spišská 
Nová Ves.

e) K pracovnému práporu 5 pričlenili: pracovný oddiel Mokraď, Vojenské hos
podárske majetky Podtureň, dychová hudba, vozatajská kolóna č. 1 Mokraď.

187 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 125, inv. č. 126, č. j. 501 874.
188 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 117, inv. č. 118, č. j. 501 918.
189 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 125, inv. č. 126, č. j. 502 144.
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f) K pracovnému práporu 6 pričlenili: Vojenské hospodárske majetky Zamutov, 
Vojenské hospodárske majetky Kamenica nad Cirochou a vozatajskú kolónu 
č. 2 Čemerné.190

Zmena nastala aj na pozícii správcu pracovného zboru. Od 20. októbra 
1943 plk. pech. L. Bodického z dôvodu prevelenia do Talianska zastupoval 
pplk. Jozef Kručko.191

Personálny odbor ministerstva národnej obrany na čele s plk. pech. Fran
tiškom Krakovským zároveň postupne realizoval do konca roka 1943 a v prvom 
polroku 1944 rámcové kádrové návrhy gen. Ferdinanda Čatloša preveľovaním 
a doplňovaním vojenských gážistov pracovného zboru do jednotlivých pracov
ných práporov, ale aj dôstojníkov iných druhov zbraní, vojsk a a služieb. Kon
com októbra 1943 veliteľstvo pracovného zboru zaviedlo velitelsko-kontrolné 
funkcie inšpektorov, ktorí mali dohliadať na disciplínu a pracovnú výkonnosť 
jednotiek pre 3 oblasti:
a) západná oblasť po čiaru Kralovaný - Lesť - inšpektor pplk. Jozef Gembala,
b) stredná oblasť od Oravy, Liptova po Štrbské Pleso - inšpektor pplk. Emil 

Krivoš,
c) východná oblasť - pplk. Anton Adamica.

Pracovní inšpektori disponovali právomocami veliteľa pluku a boli kompe
tentní zasahovať aj do vecí veliteľov pracovných práporov.

Dôležitou zmenou bolo i nariadenie ministerstva národnej obrany z 22. ok
tóbra 1943, ktoré sa týkalo osôb, ktoré stratili v dôsledku zranenia alebo ocho
renia na fronte schopnosť vojenskej prezenčnej služby.192 V zmysle tohto naria
denia títo branci už z dôvodu zníženej zdravotnej klasifikácie neboli na zostatok 
prezenčnej služby preraďovaní do pracovného zboru, ale boli buď preradení na 
trvalú dovolenku alebo superarbitrovaní.193

Branný zákon sa premietol aj do repartície brancov odvedených v októbri 
1943 do pracovného zboru. Podľa predpokladov malo byť odvedených 3 094 
osôb prezenčnej pracovnej služby, z ktorých 101 boli Rómovia s určením pre 
pracovný prápor 6 v Čemernom.194 Väčšina nováčikov, až 2 443, bolo ur
čených do jednotiek protilietadlovej obrany. Do týchto jednotiek však podľa

190 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 117, inv. č. 118, č. j. 501 918.
191 Ladislav Bodický sa už viac k pracovnému zboru nevrátil. Kručko, ktorý ho mal pôvodne 
iba zastupovať počas neprítomnosti, sa konečne dočkal oficiálneho vymenovania za veliteľa 
zboru 15. augusta 1944 a zostal verný režimu aj počas povstania.
192 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 117, inv. č. 118, č. j. 502 411.
193 Superarbitrácia bol výraz pre preskúmanie zdravotného stavu branca alebo vojaka za 
účelom zbavenia ho vojenskej povinnosti.
194 Vo výkaze sa objavuje pri VI. prápore prívlastok pracovný, namiesto robotný. VHA Bra
tislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 23, inv. č. 85, č. j. 4 190.
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nariadenia nemali byť prideľovaní Rómovia, ani keď im bol priznaný „árijský“ 
pôvod.195

Organizačná štruktúra pracovného zboru sa ku koncu roka 1943 ustálila. 
Prekvapením však bolo nariadenie ministra národnej obrany o presťahovaní 
veliteľstva pracovného zboru z Pezinka do Nitry k pracovnému práporu 1. dňom 
19. novembra 1943.196 Tento krok bolo o to prekvapujúcejší, že v Nitre neboli 
voľné priestory. Povojnové tvrdenia niektorých dôstojníkov, že premiestnenie ve
liteľstva pracovného zboru súviselo s Čatlošovými prípravami na protinemecké 
vystúpenie, nepovažujem za reálne. Gen. Čatloš po vojne síce tvrdil: „Pracovný 
sbor bol mojou rezervou, Nemcami netangovanou až do SNP. “197 Je málo prav
depodobné, že by toto premiestnenie súviselo s povstaním i vzhľadom na to, že 
príslušníci pracovného zboru slúžili bez zbraní, takže pracovný zbor bolo mož
né považovať za plnohodnotnú vojenskú jednotku iba de iure, pretože v skutoč
nosti ňou nikdy nebol.

195 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 117, inv. č. 118. č. j. 501 581.
196 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 117, inv. č. 118, č. j. 501 695.
197 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk. 4.
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3. ŽIVOT A PRÁCA PRÍSLUŠNÍKOV 
PRACOVNÉHO ZBORU

3.1 Pracovná činnosť pracovných práporov

Od vzniku pracovného zboru sa zo strany vedenia ministerstva národnej 
obrany vyvíjal tlak. aby bol pracovný zbor nielen finančne sebestačný, ale aj 
„ekonomicky prosperoval". Nemal však na to vytvorené ani základné ekono
mické a personálne podmienky, pretože od samotného zriadenia nemal vlastný 
rozpočet a hospodáril len s peniazmi, ktoré mu zálohovo poskytovala inten- 
dancia ministerstva národnej obrany. Pridelené finančné prostriedky nestačili 
pokryť ani základné prevádzkové potreby pracovného zboru. Ako samostatná 
zložka ministerstva národnej obrany musel pracovný zbor za všetok výstroj, 
odev, intendančný materiál, ktorý prevzal od ministerstva národnej obrany, za
platiť. Napr. na konci apríla 1941 mali odísť pracovné jednotky na práce a bolo 
treba zabezpečiť technické náradie, ako napr. lopaty, čakany, ale aj nákladné 
automobily, kone a bágre. Tieto si musel pracovný zbor takisto zakúpiť. Z tohto 
dôvodu správa pracovného zboru požiadala ministerstvo národnej obrany o po
skytnutie mimoriadneho finančného príspevku vo výške 3 930 000 Ks.198 Z tejto 
sumy malo byť 1 300 000 Ks použitých na osobné a vecné výdavky hospodár
skych správ Západnej a Východnej pracovnej skupiny, 190 000 Ks na nákup 
lopát, 120 000 Ks na nákup koní, 1 000 000 Ks na nákup nákladných automo
bilov a ostatnú pracovnú techniku. Zároveň bolo treba zabezpečiť financie na 
stravu, ubytovanie, poskytovanie liečebnej starostlivosti a cestovných náležitos
tí pre nováčikov v súhrnnej sume 860 000 Ks.199

Na základné zabezpečenie finančnej sebestačnosti pracovného zboru bolo 
treba vydať smernice na stanovenie podmienok na pridelenie príslušníkov pra
covného zboru na prácu. Podľa nej zbor prideľoval svojich príslušníkov v pr
vom rade vojenskej správe, potom iným štátnym inštitúciám a až v poslednom 
rade civilným podnikom a firmám. Podľa smernice na vyžiadanie príslušníkov 
pracovného zboru na práce a účtovanie a platenie poplatkov za pracovné úko
ny pridelených pracovníkov a pracovných oddielov na prácu pre civilné štátne 
inštitúcie alebo civilné firmy a podniky, všetky náklady spojené s cestou na

198 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 42, č. j. 250 378. 
i" VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 985.
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pracovisko, ubytovaním, stravovaním a prípadným ošetrovaním pracovníkov 
znášala správa pracovného zboru.200 Pracovný zbor mal za každý deň pridelenia 
svojho príslušníka účtovať nasledovné poplatky:
a) Za prácu obyčajného pracovníka, kvalifikovaného či nekvalifikovaného, sa 

účtovala najnižšia tarifná mzda príslušnej robotníckej kategórie podlá druhu 
vykonanej práce, za prácu predáka stredná a za prácu dozorcu najvyššia 
tarifná mzda príslušnej robotníckej kategórie. Mzda sa počítala podľa schvá
lenej kolektívnej zmluvy platnej pre príslušný okres.

b) Za pracovný výkon absolventa nižšej priemyselnej školy, paliera alebo maj
stra sa účtovala mzda schválená pre paliera podľa kolektívnej zmluvy v da
nom okrese. Pomenovanie palier sa väčšinou používalo v stavebníctve a je 
synonymum pre slovo predák.

c) Za pracovné pridelenia dôstojníkov a rotmajstrov, ako veliteľské alebo dozor
né orgány na prácu pridelených čiat, rôt alebo práporov pracovného zboru sa 
účtovala alikvotná čiastka ich mesačného platu zvýšená o 15 %-nú pracovnú 
prirážku.

Otázka účtovania v prípade pridelenia vojenským útvarom armády sa 
musela riešiť osobitne. Sumy za úhradu práce mali byť obdobné ako v prí
pade pridelenia civilným firmám. Vojenské útvary a úrady armády nemali 
vo svojom rozpočte alokované finančné prostriedky na tieto práce.201 Takže 
nastala paradoxná situácia: za osoby, ktoré už boli pridelené armáde na prá
cu, platil pracovný zbor všetky náklady (žold, stravu). Materiál, pracovné ná
radie, kone, vozy, automobily nakupoval výhradne od ministerstva národnej 
obrany. Ten istý materiál potom pracovníci využívali v prospech ministerstva 
národnej obrany a jeho organizačných zložiek bez toho, aby ten za to platil. 
Keďže pracovný zbor hospodáril s vlastným rozpočtom, nemohol vykázať lo
gicky kladnú ekonomickú bilanciu svojho hospodárenia, pretože náklady na 
prácu vykonané pre rezort obrany nemal žiadnym spôsobom finančne kom
penzované.

Z tohto dôvodu bola nariadená úhrada za prácu dvoma spôsobmi:
a) Za práce, ktoré boli dovtedy vykonávané civilnými firmami, ale vykonal ich 

pracovný zbor, príslušná zložka armády uhradila z príslušnej kapitoly riad
neho rozpočtu.

b) V prípade príslušníkov pracovného zboru, ktorí boli pridelení na práce presa
hujúce personálne možnosti armádnej zložky, ale ktoré by normálne armád
na zložka mala vykonávať svojím personálom, ako napr. kancelárske práce,

200 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58. inv. é. 41, č. j. 250 036.
201 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23. inv. č. 23. č. j. 230 665.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 75

a ak sa tieto práce vykonávali na základe povolenia ministerstva národnej 
obrany, mali sa tieto náklady uhrádzať z osobných výdavkov.202
Druhým krokom, aby mohol pracovný zbor vykazovať efektivitu ním vyko

nanej práce, malo byť zavedenie jednotnej evidencie práce. Na základe vydanej 
smernice mali počnúc 1. januárom 1941 všetky armádne veliteľstvá, útvary 
a vojenské úrady slovenskej armády žiadať pracovný zbor o pridelenie pracov
níkov, len ak na to mali povolenie od ministerstva národnej obrany alebo mali 
finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s pridelením pracovní
kov.203 Zároveň mali viesť týždennú pracovnú listinu podľa zaslaného vzoru.204

V otázke rozsahu vykonávaných prác pracovný zbor v prvom rade vykonával 
práce v jednotlivých armádnych zložkách, útvaroch a ústavoch. Príslušníci pri
deľovaní útvarom vykonávali pomocné práce dôležité na zabezpečenie činnosti 
jednotlivých vojenských útvarov, ústavov a zariadení. Zastávali miesta pisárov, 
pôsobili ako pomocný personál v skladoch, pri údržbe objektov, pri opravách 
rovnošiat, topánok a pod. Takmer nebolo vojenského útvaru alebo zariadenia 
v slovenskej armáde, kde by neboli pridelení príslušníci pracovného zboru. 
V júli 1941 bolo v malých skupinách pridelených dovedna 2 000 pracovníkov 
a ich pracovná činnosť bola vyčíslená na 600 000 pracovných dní.205

Branný zákon umožňoval, aby príslušníci pracovného zboru boli pridelení 
aj na prácu domov, či už ako živitelia rodín alebo majitelia rodinných podnikov, 
za stanovený poplatok. Pôvodným zámerom tejto alternatívy bolo, že ju bude 
pracovný zbor povoľovať v prípade prebytku odvedencov Nastala však opačná

202 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 235 399.
203 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 230 665.
204 Skôr ako boli príslušníci pracovného zboru pridelení na pracoviská, museli absolvovať 
základný výcvik. Čo sa týka výcviku nováčikov, týždenný program vyzeral viac-menej stá
le rovnako. Budíček bol o 06.00 hod. Nasledovalo umývanie, obliekanie, raňajky, úprava 
izieb a príprava na denné zamestnanie. Od 7.00 hod. do 7.30 hod. bola ranná rozcvička. 
Počas dopoludnia mali tvorníci iba jednu polhodinovú prestávku, počas ktorej museli, 
navyše, nacvičovať pochodové piesne. Robotníci - Cigáni museli v rámci dopoludňajšie
ho aj popoludňajšieho zamestnania päťkrát do týždňa kopať kryty. Počas dňa nováčiko
via - árijci cvičili so zbraňami a nováčikovia - „cigáni“ s nástrojom - lopatou. Dokonca aj 
v piatky, keď podľa programu dopoludnia absolvovali namáhavé pochodové cvičenie, po
poludní museli opäť nastúpiť k lopatám. Po skončení dopoludňajšieho zamestnania na
sledovalo čistenie výstroja, obed a poludňajšia polhodinová prestávka. Od 13.30 hod. do 
14.00 hod. sa konal nástup a čítal denný rozkaz. Cez popoludňajšie zamestnanie mali 
tvorníci tiež iba jednu prestávku - 15-minútovú. Po ukončení tohto zamestnania absol
vovali každodenný poradový výcvik, potom si vyčistili výstroj a navečerali sa. Nasledovné 
dve hodiny voľna (od 18.00 hod. do 20.00 hod.) museli stráviť v kasárňach. Vychádzku 
z kasární mali iba v nedeľu poobede. Od 20.00 hod. do 21.00 hod. si bolo treba upraviť 
výstroj na nasledujúci deň a pripraviť posteľ na spanie. Večierka sa začínala o 21. hod. 
BALCOVÁ, M. Šiesty robotný prápor Pracovného zboru Národnej obrany a jeho činnosť v ro
koch 1941-1944. In Vojenská história, toč. 16, 2012, č. 2, s. 87-88. ISSN 1335-3314.
205 Pracovný sbor MNO armáde. In Slovenské vojsko, toč. III, 1942, č. 9-10, Príloha Pracovný 
sbor MNO, s. 145.
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situácia, že ju odvedenci využívali v takom veľkom počte, že k 20. marcu 1941 
bolo takto pridelených na prácu domov 983 osôb odvodných ročníkov 1940 
a 1941, z toho dve tretiny bez poplatku.206 V odvodných ročníkoch 1940 a 1941 
bol prebytok počtu mužstva nad stanovený kontingent povolaného mužstva, 
takže pracovný zbor ich dokázal nahradiť. Títo však boli dňom 1. januára 1942 
preložení na trvalú dovolenku a tiež akékoľvek poplatky za pridelenie týchto 
osôb prezenčnej pracovnej služby bolí zrušené. Zároveň pri posledných odvo
doch v roku 1941 bol odvedený stanovený počet mužstva prezenčnej pracovnej 
služby, teda nebol početný prebytok. Z tohto dôvodu sa prideľovanie príslušní
kov pracovného zboru na práce domov zrušilo.207

Nepomerne zaujímavejšou kapitolou pracovnej činnosti pracovného zboru 
boli práce v civilnom sektore. Prvou významnou stavbou, na ktorej sa podieľal 
pracovný zbor, bola stavba amfiteátra v Turčianskom sv. Martine.208 Práce na 
amfiteátri boli rozsiahle. Svedčí o tom aj celkový priemer amfiteátra, ktorý po 
dokončení meral 125 m a zmestilo sa doň až 26 000 divákov.200 Zároveň sa 650

Stavba amfiteátra v Turčianskom Sv. Martine

208 Pozri Iniciatívne práce pracovného zboru za mesiac marec 1941, VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 126, inv. č. 158, č. j. 41 Vi 8.
207 In Slovenské vojsko, roč. III, 1942, č.3 Príloha Pracovný sbor MNO, roč. III, s. 42.
208 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23. č. j. 235 974.
209 In Slovenské vojsko, roč. II..1941, č. 11. Príloha Pracovný sbor MNO. s. 177.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 77

príslušníkov pracovného zboru podieľalo na prípravách a zabezpečení memo
randových osláv.210 Turčiansky Sv. Martin bol zároveň aj prvým miestom, kde 
sa pracovný zbor verejnosti oficiálne predstavil. Jeho príslušníci v júni 1941 
pochodovali v slávnostnom sprievode pri príležitosti memorandových osláv. Ve
leniu na tejto verejnej prezentácii pracovného zboru veľmi záležalo a vydalo na 
jej realizáciu špeciálne smernice, ktoré riešili aj správne držanie lopaty počas 
slávnostného defilé.

Defilé pracovného zboru na memorandových oslavách v Turčianskom Sv. Martine

V smernici sa doslova uvádzalo: ..Aby defilé pracovných jednotiek z príleži
tosti memorandových slávností dobre dopadlo, je žiaduce urobiť také opatrenia, 
pri ktorých by defilujúce mužstvo držalo listy lopát rovne vo vertikálnej polohe 
a mohlo mať v tomto smere zároveň sebakontrolu v správnom držaní lopaty, 
načim to zaistiť dvojakým značkovaním a to: a) značka optická vyznačujúca sa 
v tom, že na násadke (porisku) v predĺžení vertikálnej osi urobí sa jedna podialna 
farebná (čierna) rýha v dĺžke asi 5 cm vzdialená od konca poriska 10 cm, na kto
rú keď pochodujúci pracovník okom mrkne, zbadá a súčasne kontroluje správnu 
polohu svojej lopaty, b) značka hmatová vyznačujúca sa v tom. že 2 cm od konca 
poriska lopaty vykrojí sa z vnútornej strany asi 5 cm dlhá priehlbenina - rýha.

210 Pozri Iniciatívne práce pracovného zboru za mesiac máj 1941, VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 126, inv. č. 158, č. j. 41 Vi 10.
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na ktorú po uchopení vloží pracovník 3 prsty (ukazovák, prostredný, prstenkový) 
a takto pri správnom uchopení rýhu kryje. “211

Príslušníci pracovného zboru pri slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti osláv 
4. výročia samostatnosti, 14. 3. 1943, držiaci označené poriská

Ďalšiu dôležitú pracovnú úlohu postavila pred pracovný zbor sama príroda. 
Pravidelne na jar zaplavovala rieka Morava pred ústím Dunaja široké plochy 
úrodných polí. Dolnomoravské vodné družstvo a po ňom firma Moravod už nie
koľko rokov pracovali na regulácii rieky, no neboli schopní pre nedostatok ľudí 
tieto práce dokončiť. Preto začiatkom mája 1941 podpísala správa pracovného 
zboru zmluvu s Dolnomoravským vodným družstvom a firmou Moravod vo veci 
regulácie rieky Moravy v dĺžke viac ako 30 km.212 Podľa zmluvy malo byť na 
práce na obdobie od 15. mája do decembra 1941 pridelených 1 800 pracovní
kov. Prvá rekognoskácia územia v úseku Malé Leváre po Zohor, kde malo byť 
na reguláciu rieky Moravy podľa pôvodných predpokladov pridelených 1 500 
pracovníkov, sa uskutočnila už vo februári 1941.

Pred samotným začatím prác bolo potrebné vyriešiť viacero technických a or
ganizačných otázok. Podľa podpísanej zmluvy ubytovanie pre 1 600 pracovníkov 
zabezpečil pracovný zbor v obciach Zohor, Láb, Malé Leváre a Jakubov. Náklady 
na ubytovanie pracovníkov v týchto obciach firma pracovnému zboru refundovala.

211 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 535.
212 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 60, inv. č. 49, č. j. 250 423.
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V máji 1941 zároveň Pracovný zbor pre
vzal na tento účel od stavebnej správy 5 
prenosných barakov.213 Ubytovanie pre 
zostávajúcich 200 pracovníkov zabezpe
čilo družstvo tým, že postavilo bezplat
ne drevené baraky s príslušenstvom. 
Súčasťou príslušenstva bola kuchyňa, 
kancelárie, skladiská, ošetrovňa a latrí
ny. O stravovanie a zdravotnícku službu 
sa postaral pracovný zbor vo svojej réžii. 
Pracovný zbor zároveň zabezpečil aj po
trebné pracovné náradie.

V danej situácii bolo treba vyriešiť 
aj otázku potrebného počtu vojenských 
gážistov. Podľa nariadenia ministerstva 
národnej obrany mal byť ku každému 
pracovnému práporu pridelený jeden 
dôstojník, ďalej ku každej pracovnej 

rote dvaja rotmajstri a na každých 20 až 25 pracovníkov mal byť jeden pod
dôstojník, pričom pracovný prápor predstavoval asi 800 až 1 000 osôb, pracov
ná rota asi 180 až 200 osôb. Na realizáciu prác bol určený III. pracovný prápor 
ktorý sa podľa rozkazu mal 16. mája 1941 presunúť z Lešte do Zohora.214 Podľa 
rozkazu mali byť pracovníci vybavení úplným výstrojom s dvoma prikrývkami, 
lopatou, jedálnou miskou, jedným cvičným a jedným vychádzkovým oblekom 
a dvoma pármi topánok. Okrem toho si so sebou mali vziať prázdne slamníky, 
prestieradlá a na každých dvoch pracovníkov bol určený jeden krompáč. Ako 
zaujímavosť uvádzame, že príslušníci Východnej pracovnej skupiny v Sabinove 
na tento účel vyrobili 5 000 porísk do lopát a krompáčov a 70 fúrikov.215 V prvej 
skupine, ktorá odišla nakoniec až 17. mája, bolo necelých 500 pracovníkov, čo 
predstavovalo dve pracovné roty. Každá pracovná rota bola zložená z 2 rotmaj
strov, z ktorých jeden bol veliteľ a druhý jeho zástupca, 4 dozorcov, 8 predá
kov, 2 kuchárov, 1 krajčír, 2 obuvníkov, 2 pisárov, 1 účtovníka, 2 pracovníkov 
zdravotníkov, 2 telefonistov a 174 manuálnych pracovníkov. O mesiac neskôr 
pribudlo ďalších 500 pracovníkov.216 Za správcu pracovných oddielov, ktoré boli

Pracovníci regulujú rieku Moravu, rok 
1943

213 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 536.
214 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 29, inv. č. 31, č. j. 234540.
215 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250386.
216 Pozri Iniciatívne práce pracovného zboru v mesiaci februári 1941, VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 664.
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na tieto práce určené, bol vymenovaný dňom 15. júla 1941 stot. pech. František 
Jesenský.217 Správca pracovných oddielov bol zároveň i styčným orgánom pra
covného zboru pri orgánoch firmy Moravod, ktorá práce realizovala.

Práce na regulácii rieky Moravy v úseku Zohor - Láb boli najväčšou akciou, 
ktorú pracovný zbor v roku 1941 vykonával. V roku 1941 odpracovali prísluš
níci pracovného zboru na regulácii Moravy dovedna 53 965 pracovných dní, čo 
predstavovalo 431 725 pracovných hodín.218 Hodnota práce v roku 1941 bola 
firme Moravod vyfakturovaná v sume 1 705 382,45 Ks.219 Práce na uvedenej re
gulácii pokračovali aj v roku 1942, aj keď nie v takej intenzite ako v roku 1941. 
Namiesto troch práporov vykonávajúcich tam prácu v roku 1941, pracoval tam 
v roku 1942 už len jeden robotný prápor. Ten vykopával nové koryto rieky do 
hĺbky asi 10 m, šírky 55 m a dĺžky cca 10 km.220 Hodnota vykonanej práce za 
obdobie január až november 1942 bola 1 872 105,75 Ks.221

V novembri 1941 sa začalo pracovať aj na regulácii rieky Moravy v úseku 
Šúr, Sv. Jur.222 Cieľom bolo zúrodniť pôdu neďaleko od Bratislavy, siahajúcu až 
po malý Dunaj s rozlohou 5 328 katastrálnych jutár, z ktorých vyše tisíc zabral

močiar. Mal sa tam vybudovať 
odvodňovací kanál, ktorý mal 
odviesť horské vody stekajú
ce z Malých Karpát do Šúrskej 
kotliny. Podľa predpokladov sa 
mal vykopať okolo tejto pôdy, za 
účelom odvodnenia, 16 km dlhý 
obvodový kanál. Pri jeho výstav
be sa malo vykopať a do vzdia
lenosti vyše 1 km presunúť 
550 000 m3 ťažkej pôdy spolu 
s veľkým množstvom skál, rov-

217 Rozkaz MNO - Správa pracovného zboru č. 29 z 25. júla 1941, čl. 3, VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940- 1945. šk.148.
218 BORSKÝ, F. Rok Pracovného sboru MNO. Bratislava : Veliteľstvo pracovného sboru MNO, 
1942, s. 14.
219 Pozri poplatky za prideľovanie tvorníkov mimovojenským firmám, VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 66, inv. č. 59, č. J. 367 093.
220 Pozri hlásenie o práci vykonanej Pracovným zborom NO v roku 1942, VHA, f. Kabinet 
ministra, šk. 5.
221 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 92. inv. č. 100. č. j. 460 582.
222 Podľa slovníka slovenského jazyka sa slovom šúr označuje vlhká močaristá lúka, z bo
tanického hľadiska však ide o jelšový les rastúci na slatinnej pôde, zaplavovaný v určitom 
období vodou. Šúr teda potrebuje pre svoju existenciu množstvo vody, bez nej vyschne a 
odumiera. Vlahy sa mu dostáva v podobe viac či menej hojných dažďov alebo si počká na 
každoročné záplavy, pri ktorých stúpne hladina o niekoľko cm vyššie, ako je bežne zvykom.
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nako 180 000 m3 humusu. 14 000 m3 bahna a 6 000 m3 drna.223 Tieto ťažké 
a úmorné práce vykonával robotný oddiel Židov a Rómov dislokovaný vo Sv. 
Jure.224 Hodnota ročnej práce v rozpätí obdobia november 1941 - november 
1942 bola vyčíslená na sumu 1 374 344,25 Ks.225

Práca na odvodnení šurského močariska bola veľmi ťažká. Potvrdzujú to aj 
slová jedného z príslušníkov VI. robotného práporu: „Bolo postavených niekoľ
ko barakov, v ktorých sme boli ubytova
ní. Jeden barak pojal približne 40 - 50 
vojakov. Okrem barakov na ubytovanie 
tu bolo veliteľské stanoviště, kancelária 
veliteľa, vedľa bola ošetrovňa, kde boli 
dve, alebo tri lôžka a kde ordinoval vo
jenský lekár. Okrem toho boli postave
né sklady a vojenská kuchyňa. Každý 
deň ráno po budíčku sme dostali raňaj
ky, čiernu kávu a vojenský chlieb. Vzali 
sme si večer vyčistené krompáče a lopa
ty a odobrali sme sa na pracovisko, kde 
sme kopali Šurský kanál. Bola to tvrdá, 
namáhavá a ťažká práca. Boli medzi 
nami i takí, ktorí túto prácu nevydržali, 
boli postupne podľa možností zadeľova- 
ní do iných robôt, ako pomocníci do ku
chyne, alebo čistili priestor pred našimi

Pracovníci regulujú deku Moravu (1942)ubytovňami a podobne. Ale drvivá väč
šina z nás boli mladí ľudia, takže prácu, 
či sme chceli, alebo nechceli, ale sme ju zvládli. “226

Regulácia rieky Moravy bola časovo veľmi náročná. V zimných mesiacoch sa 
však zemné práce nedali vykonávať, preto bolo potrebné zabezpečiť prácu pre 
príslušníkov pracovného zboru aj počas tohto obdobia. V zime 1942 tak robot
ný oddiel zo Sv. Jura rúbal drevo pre potreby obce a rovnakú prácu vykonávala 
aj 21. a 22. robotná rota v Pezinku.227

Regulačné práce na rieke Morave boli slávnostne ukončené 17. novembra

223 Pomáhame vysušiť močiar Šúr. In Slovenské vojsko, roč. III, 1942, č. 14-15, Príloha Pra
covný sbor MNO, s. 238.
224 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 92, inv. č. 100, č. j. 460 324.
225 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 92, inv. č. 100, č. j. 460 582.
226ŠIMKO, D. - PAZDERA, M. V7. prápor. Bratislava : F. R a G. spot r.o., 1997, s. 17.
227 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 66, inv. č. 52, č. j. 366 276.
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1942. V ten istý deň predniesol prezident republiky Dr. Jozef Tiso slávnostný 
prejav v Malackách, kde na adresu pracovného zboru povedal: „Naša armáda 
vybudovala si pracovnú službu hneď od začiatku. Toto je špecialita slovenská. 
Pracovná služba je jeden činiteľ v našej armáde. Dlho, dlho museli sme preu
kazovať, že tá pracovná služba je slúčiteľná s armádou. Dnes sa to tým väčšmi 
ukazuje. 1 pri jej organizovaní prichádzali sme zo svojho vlastného prostredia. 
Prečo sa utvoril v našej armáde Pracovný sbor. Skusovali ste v minulosti, čo tu 
bolo politickej korupcie okolo armády, čo sa tu robilo a čo sa tu kazilo. Či kto
si bude odvedený, alebo nie. My sme videli, že toto je vec, ktorá infikuje našu 
národnú povinnosť a myslím prvým začiatkom bolo: v Slovenskom štáte bojuje 
každý vojak: jeden zbraňou, druhý lopatou. “228

V roku 1942 sa udiala aj dôležitá organizačná zmena. Za účelom samostat
ného technického vedenia väčších stavieb vznikol v rámci pracovného zboru 
Technický úrad.229 Dovtedy usmerňoval prácu na stavbách vojenský stavebný 
dozor armády.230

Obrovský prínos pre hospodárstvo krajiny mal možnosť pracovný zbor pre
ukázať už v lete 1941. Po vstupe slovenskej armády po boku nemeckej armády 
do vojny proti Sovietskemu zväzu, chýbali poľnohospodárstvu pracovné sily. 
Ministerstvo národnej obrany pristúpilo k celoštátnej akcii pomoci poľnohospo
dárom tým, že nariadilo správe pracovného zboru, aby na tento účel vyčlenilo 
až dve tretiny zo súhrnného počtu príslušníkov pracovného zboru.231 Podľa toh
to nariadenia mali byť maximálnemu počtu mužstva udelené tzv. poľnohospo
dárske dovolenky, ktoré boli udeľované pracovníkom samostatne hospodária
cim, alebo pomáhajúcim na hospodárstve ich rodinných príslušníkov. Okrem 
toho boli príslušníci pracovného zboru prideľovaní aj na cudzie hospodárstva, 
maximálne však na tri týždne. V prípade pridelenia pracovníkov na poľné gaz
dovstvá urobilo ministerstvo národnej obrany výnimku a nevyberalo od roľní
kov poplatky. Majitelia poskytli prideleným príslušníkom pracovného zboru iba 
stravu a denný žold s pracovnými prídavkami. Denný žold bol vo výške 2,50 Ks. 
Dovedna sa tejto akcie zúčastnilo 2 706 príslušníkov pracovného zboru, ktorí 
za 17 dní odpracovali 46 002 pracovných dni. Hodnota tejto práce bola vyčís-

228 ŠIMUNIČ. P. Vznik, organizačný vývoj a činnosť pracovných jednotiek a útvarov sloven
skej armády 1939 - 1942. In KNEŽO - SCHONBRUNN, B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary 
slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 33. ISBN 
80-967629-0-7.
229 BODICKÝ, L. Pracovný sbor národnej obrany. VHA Bratislava. Špeciálna zbierka spomie
nok, ŠZX.-438, Armáda v obrane a práci l„ II., s. 75.
230 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58. inv. č. 41. č. j. 250 730.
231 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23. inv. č. 23. č. j. 236 238.
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lená na 1 550 070 Ks.232 Je veľmi pravdepodobné, že bez pomoci pracovného 
zboru by sa úroda obilia značne znehodnotila, čo by vážne ohrozilo zásobovanie 
obyvateľstva základnými potravinami. Táto práca vykonaná pre slovenské poľ
nohospodárstvo bola asi najdôležitejšou činnosťou, ktorú pracovný zbor v roku 
1941 vykonal, a preto ju najvyšší predstavitelia štátu i armády niekoľkokrát 
verejne vyzdvihli.

Pracovná činnosť zboru bola v roku 1941 vysoko produktívna. Na základe 
toho sa v rozpočte pracovného zboru na rok 1942 počítalo s príjmami vo výške 
8 000 000 Ks, z toho 6 800 000 Ks mali byť príjmy z pridelenia pracovných 
jednotiek na verejné práce a zostatok tvorili očakávané príjmy z pridelenia jed
notlivcov na práce domov alebo v podnikoch za denný poplatok.233

Tieto výsledky mali aj svoju odvrátenú 
stránku. Správcovia pracovných jednotiek 
niekedy honbu za maximálnou produk
tivitou preháňali. Stávali sa prípady, že 
nútili mužstvo pracovať až dvanásť ho
dín denne, namiesto určených osem. To 
malo za následok nižší pracovný výkon 
a nespokojnosť mužstva.234 Túto otázku 
musela riešiť správa pracovného zboru, 
ktorá nariadila veliteľom jednotlivých prá
porov, aby dôsledne dodržiavali pracovný 
čas v trvaní osem hodín a ostatok času 
využívali na výchovu a výcvik mužstva.
Výnimkou z určeného pracovného času 
boli len záchranné práce pri živelných po
hromách. Nariadenie taktiež umožňovalo 
dobrovoľnú prácu nadčas za extra príplatok. Zároveň, vzhľadom na klesajúcu 
pracovnú výkonnosť niektorých pracovných rôt, bolo zakázané povoľovať večer
né vychádzky.235

V roku 1942 nastala v obsahovej náplni pracovného zboru dôležitá zmena. 
Za účelom odbremenenia vojenských útvarov na základe nariadenia ministra 
národnej obrany zo dňa 23. februára 1942 prevzal pracovný zbor strážnu služ-

Pomoc pri žatve

232 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 30, inv. č. 31, č. j. 237 544.
233 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 42, inv. č. 58, č. j. 250 464.
234 Hlásenie o 12-hodinovom pracovnom čase v Liptovskom Sv. Petri. VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 640.
235 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 380 702.
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bu vo všetkých posádkach armády.236 Dovtedy pracovný zbor vykonával strážnu 
službu podľa potreby len v posádkach Trnava, Nitra, Kremnica, Turčiansky Sv. 
Martin, Poprad a Prešov.

Prevzatie strážnej služby si vyžadovalo aj určité organizačné zmeny. Pracov
ný zbor totiž k 20. februáru 1942 vykazoval 6 560 pracovníkov a na zabezpe
čenie strážnej služby vo všetkých posádkach si vyžiadal 1 658 pracovníkov, čo 
bola takmer štvrtina z ich súhrnného počtu.237 Do stráže bolo potrebných 829 
pracovníkov, pri obdennom určovaní mužstva do stráže bolo treba pre stráž
nu službu vyčleniť dvojnásobný počet pracovníkov, teda 1 658. Do stráže mali 
byť vybraní pracovníci so zdravotnou klasifikáciou В.238 V posádkach Poprad 
a Prešov mali byť zriadené strážne oddiely pracovného zboru, ktoré sa mali po
starať aj o ubytovanie strážnych oddielov. V ostatných posádkach, kde nebola

posádka pracovného zboru, po
skytovala stráže príslušná pra
covná jednotka denne zo svoj
ho stavu. Pracovný zbor prevzal 
strážnu službu v 21 posádkach, 
kde túto službu zabezpečovalo 
päť jeho pracovných práporov.239 
Na zabezpečení strážnej služby 
sa nemal podieľať VI. robotný 
prápor. Posádkovým veliteľstvám 
bolo nariadené, aby príslušným 
pracovným jednotkám zapožičali 
adekvátny počet pušiek s bodá
kom a ostré strelivo. Zároveň mali 
zabezpečiť ich výcvik so zbraňou. 
Pracovný prápor I. zabezpečo
val strážnu službu v posádkach 
Nitra, Nové Mesto nad Váhom, 
Trenčín, Topoľčany a Zvolen, II. 
pracovný prápor v posádkach 
Banská Bystrica, Brezno, Krem
nica, Ružomberok a Turčian-

236 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 301/1, inv. 
č. 361. č. j. 380 000.
237 Iniciatívna činnosť pracovného zboru v januári a februári 1942. VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 126, inv. č. 158, č. j. 380 258.
238 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84. inv. č. 79, č. j. 380 018.
239 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79. č. j. 380 097.
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sky Sv. Martin, III. pracovný prápor v posádkach Bratislava, Trnava a Žilina, 
IV. pracovný prápor v posádkach Kežmarok, Liptovský Sv. Mikuláš, a Poprad 
a V. pracovný prápor v posádkach Bardejov, Michalovce, Spišská Nová Ves 
a Prešov.

Doteraz sa nevyskytol ani jeden 
prípad, žeby bol pracovník na strá
ži sklamal alebo niečo podobné. Ba 
pravý opak nám priniesla nedáv
na minulosť. V Banskej Bystrici 
a v Trenčíne naši chlapci tak svě
domitě a presne vykonávali svoje 
povinnosti v strážnej službe, že so 
zbraňou zneškodnili osoby, ktoré 
neprávom přišly do vojenských ob
jektov. “242

Okrem strážnej služby časť 
pracovníkov naďalej vykonávala 
v jednotlivých vojenských útva
roch rôzne práce spojené s čis
tením a konzervovaním zbrojné
ho materiálu, hlavne v dielňach 
pionierskeho spojovacieho vojska

Príslušníci VI. robotného práporu, vpravo Er
vin Kohn a vľavo Pavol Spitzer pri prácach 
v okolí kasární v Humennom v roku 1942

Prvé týždne ukázali, že určený počet mužstva pracovného zboru nepostačuje 
pokryť požiadavky a potreby jednotlivých posádok. Pracovný zbor však už nemal 
dostatok voľných pracovníkov, ktorí by mohli vykonávať strážnu službu. Vyskytli 
sa prípady, že na strážnu službu využívali aj Rómov zo VI. robotného práporu.240 

Preto bolo nariadené, v prípade, že v niektorej posádke nestačí počet strážnych, 
aby im vypomohli ostatné jednotky armády, tak ako tomu bolo predtým.241

Celkovo však výkony strážnej služby pracovného zboru veľmi vysoko hod
notil i samotný minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš: „Veru celkom 
právom a pyšne môžeme vyhlásiť, 
že pracovníci v strážnych oddie
loch plnili si a plnia svoje povin
nosti nad očakávania statočne.

240 Bližšie pozri BORSKÝ, F. Rok Pracovného sboru MNO. Bratislava : Velitelstvo pracovného 
sboru MNO, 1942, s 57-58.
241 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 301/1, inv. 
č. 361, č. j. 380 189.
242 VHA Bratislava, f. Kabinet ministra, šk. 5.
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v Novom Meste nad Váhom a Turčianskom Sv. Martine, pri automobilnom 
vojsku v Trenčíne a v Leteckom parku v Trenčianskych Biskupiciach. V skla
de intendančného materiálu tvorili pracovníci až 70 % stavu mužstva. Okrem 
skladov vykonávali príslušníci pracovného zboru aj rôzne kancelárske, pisár
ske, kresličské, referentské a účtovnícke práce na vyšších veliteľstvách armády.
V roku 1942 súhrnná hodnota vykonanej práce vykonaná pracovným zborom 
pre armádu predstavovala sumu 20 538 680 Ks.243

Pri prideľovaní príslušníkov pracovného zboru jednotlivým zložkám minis
terstva národnej obrany sa však vyskytovali prípady zneužívania príslušníkov 
pracovného zboru na iné práce než na ktoré boli pôvodne pridelení. Toto zne
užívanie sa rozmohlo do takej miery, že v januári 1942 musel zasiahnuť pria
mo správca pracovného zboru pplk. Ladislav Bodický: „Zistil som, že mnohí 
dôstojníci MNO a dôstojníci ostatných útvarou posádky zneužívajú pridelených 
pracovníkov pisárov a poslíčkov v domácnostiach na rôzne nečestné práce chla
pa. Pracovníci robia slúžky slúžkam, drhnú dlážky, vynášajú nočníky, pestujú 
deti, chodia s deťmi na prechádzky atd. čo sa prieči dôstojnosti pracovníka ako 
príslušníka brannej moci. Dôstojníkom MNO a dôstojníkom ostatných útvarov po
sádky, okrem dôstojníkov pracovného sboru, nebol, ani jediný pracovník pride
lený ako sluha, lebo je to neprípustné podľa W č. 1, čl. 2 - 1941. (V dokumente 
je omylom uvedený čl. 2. Uvedenú problematiku riešil čl. 3 - poznámka auto
ra).“244 Na základe jeho rozkazu bolo príslušníkom pracovného zboru zakázané 
vykonávať podobné služby „ponižujúce česť a dôstojnosť chlapa“.

Rok 1942 bol zaujímavý aj z pohľadu prác, ktoré vykonával pracovný zbor 
pre verejný sektor. Pracovný zbor sa významnou mierou podieľal predovšet
kým na výpomoci pri živelných pohromách. V júni 1942 vyhorela obec Majerka 
v okrese Kežmarok. V tomto chudobnom horskom kraji prišlo pri požiari o stre
chu nad hlavou vyše 300 občanov. Správa pracovného zboru sem odvelila jed
nu pracovnú rotu, ktorá sedem mesiacov pomáhala pri stavbe nových domov.
V septembri 1942 vyhorela obec Kojetice a nasledujúce tri mesiace tu na likvi
dáciu škôd odvelili jeden pracovný oddiel.243 Obrovské penzum práce odviedli 
príslušníci zboru aj pri likvidácii lesných škôd po prudkej víchrici vo Vysokých 
Tatrách. Hodnota tejto humanitárnej práce pracovného zboru pri živelných po
hromách v roku 1942 bola vyčíslená na takmer 500 000 Ks.246

Vysoko pozitívne hodnotil pracovnú činnosť príslušníkov pracovného zboru

243 Pozri hlásenie o práci vykonanej Pracovným zborom NO v roku 1942, VHA Bratislava, 
f. Kabinet ministra, šk. 5.
244 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 90, ínv. č. 97, č. j. 380 101.
243 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 103. inv. č. 104, č. j. 460 499.
246 Pozri hlásenie o práci vykonanej Pracovným zborom NO v roku 1942, VHA Bratislava, 
f. Kabinet ministra, šk. 5.
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aj sám minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš na pôde Štátnej rady 
6. marca 1942: „Že práca vojenskej správy je nerušená a usporiadaná i dobre 
premyslená, ktorá stále dbá aj na produktívnosťjej výsledkov v prospech štátu 
a občianstva, dokazuje aj terajšia výstava svojho Pracovného sboru v budove 
MNO v Bratislave, ktorá štatistikou, modelovými a inými ukážkami jasne hovorí 
o tom, čo vojsko ajeho Pracovný sbor vykonáva užitočne, lacno a dobre pre seba, 
pre štát a pre výchovu i disciplinovanosť brancov vojenskej i pracovnej prezenč
nej služby. “247

Osobitnú pozornosť si zasluhuje výkon neveľkého pracovného oddielu na 
stavbe diaľkového kábla v rokoch 1941 a 1942. Tento oddiel v uvedenom čase 
vykopal 1 m hlboký a 60 cm široký kanál zo Žiliny až do Prešova, čo je vzdušnou 
čiarou viac ako 200 km. Táto trasa viedla náročným, skalnatým terénom, kde 
sa najčastejšie na odstrel používal dynamit. Okrem vykopania ryhy bolo treba 
kábel položiť, zasypať a vybudovať k nemu pozemné zariadenia. Na celej dĺžke 
trasy sa vykopalo 92 688 m3 zeminy, ale hlavne kamennej sute a balvanov.248

Pracovná činnosť pracovného zboru pokračovala v podobnom tempe a roz
sahu aj v roku 1943. V roku 1943 však nastala dôležitá zmena v prácach pra
covného zboru pre nevojenské firmy. Kým sa ešte v roku 1941 pri regulácii 
rieky Moravy pre firmu Moravod pracovný zbor zmluvne zaviazal zabezpečiť 
stravovanie, zdravotnícku starostlivosť a ubytovanie vo vlastnej réžii,249 podľa 
zmlúv uzavretých v roku 1943 už tieto náležitosti zabezpečovala firma, ktorej 
boli príslušníci zboru pridelení. Rovnako hospodárska správa sprísnila aj kon
trolu platieb za vykonané práce. Hospodárska správa pracovného zboru začala 
dokonca účtovať aj penále za omeškané platby. Bola to reakcia na zlú platobnú 
disciplínu firiem, keď napr. firma Moravod mala ešte vo februári 1943 neuhra
dené faktúry za práce vykonané pracovným zborom v rokoch 1941 a 1942 vo 
výške 2 616 727,80 Ks.250 Aj keď sa zo strany Moravodu platobná disciplína 
zlepšila a časť peňazí postupne uhradila, tento spor sa tak-či tak skončil ža
lobou, pretože ešte v júni 1944 evidovala hospodárska správa nedoplatky tejto 
firmy za práce príslušníkov pracovného zboru pri regulácii rieky Moravy na 
úseku Zohor - Láb vo výške 2 000 694,22 Ks a za nájomné za používanie bara
kov v Lábe v sume 7 267,50 Ks.251

Viaceré firmy refundácie za ubytovanie spochybňovali alebo platili s veľkým

247 Expozé ministra národnej obrany na pôde Štátnej rady 6. marca 1942, SNA, f. S-104- 
1/76, s. 78-79.
248 TANCOŠ, J. a LUŽICA, R. Zatratení a zabudnutí. Bratislava : Iris, 2000. s. 62. ISBN 80- 
89018-26-2.
249 Ubytovanie pracovníkov však firma Moravod pracovnému zboru refundovala.
250 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 92, inv. č. 100, č. j. 460 706.
251 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 133, inv. č. 137, č. j. 415 367.
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oneskorením. Podobná situácia bola i s fakturovanými platbami za vykonané 
práce. Reklamovali predovšetkým počet odpracovaných hodín. V niektorých 
prípadoch sa odpracované hodiny fakturované pracovným zborom diametrálne 
líšili od predstáv jednotlivých firiem. Napríklad popradská škrobáreň vo febru
ári 1943 namietala proti vyúčtovaniu Hospodárskej správy Západnej pracov
nej skupiny v Turčianskom Sv. Martine. Hospodárska správa vyúčtovala 4 138 
odpracovaných hodín, pričom škrobáreň bola ochotná akceptovať len 2 080. 
Škrobáreň v Poprade svoju argumentáciu postavila na zlej pracovnej morálke 
pracovníkov, ktorí údajne prichádzali do práce neskoro a, naopak, skoro odchá
dzali a ich pracovný výkon bol slabý.2®2 Skutočnosť však bola taká, že viaceré 
takéto námietky firiem neboli podložené a mali skôr špekulatívny charakter. 
Správa pracovného zboru musela následne riešiť viacero súdnych sporov s fir
mami.

Z tohto dôvodu uzatvárané zmluvy dostali novú podobu. Príkladom bola 
zmluva s firmou Bugan na pridelenie pracovníkov na zemné práce spojené so 
stavbou priehrady v Ústí nad Oravou.253 Podľa uzavretej zmluvy mal pracovný 
zbor prideliť 150 príslušníkov, z čoho boli: 1 vojenský gážista, 5 poddôstojnikov, 
2 kuchári, 1 účtovník, 1 pisár a 140 manuálnych pracovníkov. Firma sa mala 
postarať o ich stravu, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť. Za ich pridelenie si 
pracovný zbor účtoval 8 Ks za hodinu za prideleného vojenského gážistu, za po
mocný personál 4,50 Ks za hod. a za manuálnych pracovníkov 4 Ks za hodinu 
práce. Vyúčtovanie prác bolo každých 14 dní, a nie ako dovtedy, raz za 30 dní.

Asi najväčšou akciou pracovného zboru v roku 1943 bola regulácia potoka 
a stavba oporného svahu potoka vo vojenskom rekreačnom stredisku za Želez
nou Studničkou v Bratislave. V tejto súvislosti je zaujímavé, že pôvodne túto 
stavbu mala realizovať súkromná firma. Rozpočet stavby predstavoval 3 559 
985,80 Ks. Z dôvodu vysokej sumy bol pracovný zbor poverený vypracovaním 
cenovej kalkulácie. Tá bola vypočítaná na 1 727 944,24 Ks, čo bola polovica zo 
sumy, ktorú rozpočtovala súkromná firma.254 Práce na stavbe sa začali v marci 
1943 a ich súčasťou boli aj stavba bazéna, tenisového kurtu a kolkárne. Práce 
na stavbe však ukázali, že nie vždy je lepšia cena aj zárukou kvality. Na stavbe 
vznikalo viacero problémov s pracovnou morálkou, s dovozom materiálu na 
stavbu, nedostatkom stavebných strojov, čo spôsobovalo spomalenie a násled
né predražovanie stavby.255

252 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 92. ínv. č. 100, č. j. 461 719.
253 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.118, inv. č. 119, č. j. 500 895.
254 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 102, inv. č. 103. č. j. 467 271.
255 Pozri hlásenie o nedostatkoch na stavbe za Železnou Studienkou. VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 120, Inv. č. 122, č. j. 501 557.
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Pracovný zbor však vykázal v roku 1943 aj netradičné činnosti. Ako zau
jímavosť treba uviesť, že od 20. septembra do 26. septembra 1943 päť tvor- 
níkov pracovnej roty 8 z Kremnice pracovalo na stavbe rybníka pre generála 
Čunderlíka v Motyčkách. Druhou, nie každodennou záležitosťou, bola stav
ba mohyly pplk. pech. Eugena Budinského, ktorý zahynul 4. augusta 1942 
počas bojov na východnom fronte.
V roku 1943 bolo tisíc tvorníkov 
pracovného zboru poslaných na za
pracovanie sa do leteckých tovární 
v Nemecku.256 Po vyučení sa mali 
vrátiť na Slovensko, kde mali po
tom pracovať v Slovenskej leteckej 
továrni v Trenčianskych Biskupi
ciach. Od týchto príslušníkov však 
prichádzali často sťažnosti na zlé 
pracovné podmienky v továrňach, 
o ktorých pravdivosti sa sám pre
svedčil aj správca pracovného zbo
ru plk. PSb. Ladislav Bodický v rámci inšpekčnej cesty v Nemecku v júli 1943. 
Na jeho návrh boli tvorníci povolaní späť na Slovensko.257

Výpočet všetkých prác, ktoré vykonal pracovný zbor v rokoch 1941 - 1943 
by bol veľmi rozsiahly, preto sú uvedené len tie najdôležitejšie alebo najzau
jímavejšie z nich. Z uvedeného prehľadu vidieť, že rozsah prác bol rozmanitý 
a vo vzťahu k verejnému sektoru veľmi dôležitý. Pomoc príslušníkov pracov
ného zboru pri žatvách mal z pohľadu obyvateľov Slovenska priam existenčnú 
dôležitosť. Bez pomoci pracovného zboru by obilie zostalo na poliach a na Slo
vensku by hrozil nedostatok základných potravín.

Čo sa týka prác pre potreby armády, tam bolo v popredí zabezpečenie stráž
nej služby v útvaroch a, predovšetkým, práca v skladoch zameraná na kon
zervovanie materiálu, ako aj práca v kanceláriách, či už pisárska, alebo úč
tovnícka. Táto práca bola na prvý pohľad nedôležitá, ale opak bol pravdou. 
Pre slovenskú armádu boli príslušníci pracovného zboru na týchto miestach 
nenahraditeľní, hlavne po vstupe Slovenska do vojny proti Sovietskemu zväzu, 
keď sa prejavil nedostatok kvalifikovaných vojakov napr. na kancelárske práce. 
Pracovný zbor totiž v sebe skrýval nespočetné množstvo vzdelaných ľudí, ako 
napr. právnikov, lekárov, účtovníkov, ktorí ale mali to nešťastie, že mali zme-

256 Pozri VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 23, inv. č. 
85, č. j. 4 078.
257 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 91, inv. č. 99, č. j. 461 178.

Stavba lávky. Bratislava - Železná Studnič
ka
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nenú zdravotnú klasifikáciu alebo skôr „nesprávnu rasu“, tak ako v prípade 
Židov, z ktorých boli mnohí lekári a právnici.

Z ekonomického pohľadu príjmy z pracovnej činnosti predstavovali vítaný 
zdroj príjmov pracovného zboru, ktorý bol rozpočtovo poddimenzovaný. Príj
my z pracovnej činnosti tvorili niekedy až tretinu jeho rozpočtu. K celkovému 
hospodáreniu pracovného zboru treba povedať, že ani v jednom roku nebolo 
ziskové. Náklady na činnosť prevyšovali príjmy z pracovnej činnosti. Preto bol 
pracovný zbor každoročne závislý od dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva 
národnej obrany. Na jeho obranu možno poznamenať, že pracovný zbor vyko
nával strážnu službu vo vojenských útvaroch, za ktorú však refundácie nedo
stával. Takisto za práce v poľnohospodárstve pri žatvách si neúčtoval poplatky.
V opačnom prípade by hospodársky výsledok pracovného zboru bol asi kladný.

Čo však treba vysoko hodnotiť, sú výsledky pracovnej činnosti. Príslušníci 
pracovného zboru odviedli pre národné hospodárstvo nevyčísliteľné množstvo 
práce, ktorej mnohé z zhmotných výsledkov sú zachované dodnes. Okrem pra

covnej činnosti sa zúčastni
li viacerých humanitárnych 
akcií a pomáhali pri záchra
ne životov, zdravia a majet
ku občanov pri prírodných 
katastrofách na viacerých 
miestach Slovenska. Smutné 
je, že humanitárnu činnosť 
vykonávali príslušníci pra
covného zboru, ktorých práv
ne a životné postavenie bolo 
nehumánne.

3.2 Poľné pracovné roty na východnom fronte

V júni 1941 sa slovenská armáda zapojila po boku nacistického Nemecka 
do vojny proti Sovietskemu zväzu. Do pohotovosti bol uvedený aj pracovný zbor.
V súvislosti s formovaním poľných jednotiek slovenskej armády bolo z takmer 
jednej tretiny pracovného zboru vytvorených osem poľných pracovných rôt, 
z ktorých štyri odišli hneď na východný front a štyri roty zostali v pohotovosti 
a boli pridelené veliteľstvu armády v poli. Postupne, ako si to vyžadovala situ
ácia na fronte, boli poľné pracovné jednotky odosielané do poľa. Do poľa po
stupne odišli pracovné roty 52, 53, 57 a 58. Jeden pracovný oddiel v počte 70

Pomoc pracovného zboru pri žatvách, rok 1942
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pracovníkov bol určený pre intendančný park. Spolu bolo v auguste 1941 v poli 
680 pracovníkov.258 Jeden pracovný oddiel bol určený na stavbu mohýl pad
lým slovenským vojakom na dobytom území. Prvou takto významnou mohylou 
mala byť mohyla postavená v Sanoku. Termín jej dokončenia bol stanovený na 
23. septembra 1941. Na jej stavbu boli použité kvalitné železné kríže a tie naj
kvalitnejšie mramorové tabule. Spomedzi pracovníkov boli vybraní najskúse
nejší murári, tesári a kamenári.259 Tejto činnosti pripisovala armádna propa
ganda obrovský význam pre ovplyvnenie verejnej mienky o dôležitosti slovenskej 
účasti vo vojne. Slávnostného odhalenia mohyly sa mal zúčastniť aj prezident 
republiky Dr. Jozef Tiso. Pracovníci, ktorí sa podieľali na stavbe, boli povýšení 
a dostali mimoriadne dovolenky. Na základe rozkazu ministra národnej obra
ny bolo päť pracovníkov, ktorí stavali mohyly, povýšených do hodnosti predák 
a bola im udelená mimoriadna dovolenka 21 dní.

Ďalšími dôležitými mohylami, boli mohyly v Lipovci a vo Ľvove. V Lipovci 
vybudovali cintorín pre 80 padlých slovenských vojakov. Tento cintorín navštívil 
v októbri 1941 osobne aj prezident 
republiky Jozef Tiso.

Stavanie mohýl a s tým súvi
siace exhumačné práce a následné 
budovanie ústredných cintorínov 
si vyžiadalo aj určité organizačné 
zmeny. Na základe rozkazu ministra 
národnej obrany bol 11. marca 1942 
ustanovený dôstojník na udržovanie 
vojnových hrobov slovenskej armá
dy. Stal sa ním pplk. duch. Dezider 
Kišš.260 Jemu bol pridelený zdravot
nícky dôstojník s personálom, ex
pert na stavbu mohýl a jedna poľ
ná pracovná rota v počte 80 mužov.
Zloženie roty bolo nasledovné: 60 
manuálnych pracovníkov, 5 záhrad
níci, 2 železobetonári, 2 kuchári
a po 1 z profesií murár, zámočník, Pomník padlým hrdinom pri Lipovci

258 Iniciatívna činnosť pracovného zboru v dobe od 20. júla do 20. augusta 1941. VHA Brati
slava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 927.
259 Nariadenie o osadení železných krížov na cintoríne padlým slovenským vojakom. VHA 
Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 251 052.
260 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 380 380.
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Návšteva prezidenta republiky Dr. Jozefa Tisa na cintoríne v Lipovci 2. 11. 1941

krajčír, obuvník a spojka. Z materiálnej stránky im bolo pridelené 1 osobné 
auto a 6 nákladných áut, z toho 5 na dovoz materiálu a 1 špeciálne na prevoz 
mŕtvych. Práce na stavbách mohýl nebolí jednoduchou záležitosťou, mnohé tr
vali viacero mesiacov. Navyše do úvahy bolo treba brať aj počasie, nakoľko tvrdé 
ruské zimy znemožňovali zemné práce, a tie museli byť viackrát prerušené.

O činnosti v poli hovorí aj súdobý článok v časopise Stráž vlasti: „... Pod 
vedením pplk. duch. Kišš Dezidera opustili naši prví dobrovoľníci Pribinovu Nitru 
a autami uberali sa v diaľku pre nich ešte neznámu. Cestou sa zastavili vo vý
cvikovom tábore v Kamenici nad Cirochou a odtiaľ dňa 19. apríla 1942 prekročili 
hranice nášho štátu. Toho istého dňa v neskorých hodinách prišli do Sanoku. 
Napredovali veľmi pomaly, lebo cesty boli v úbohom a rozbitom stave. V Sanoku 
si odpočinuli a už v skorých ranných hodinách dali sa s veľkou chuťou do práce. 
Úlohou ich bolo dokončiť stavbu mohyly naším prvým padlým hrdinom, ktorí boli 
medzi prvými, čo obetovali svoje mladé životy za novú Európu. Chlapci pracovali 
s veľkou usilovnosťou, čoho je dôkazom, že behom siedmych dní boli so stavbou 
a dokončením mohyly úplne u konca. ...Zo Sanoku nasledovalo dlhé cestovanie 
po zamazaných cestách do Lembergu. Konečne dospeli cieľu a v neskorých večer
ných hodinách prišli do mesta. V meste mali zrenovovať veľký cintorín padlých 
slovenských vojakov. Po ukončení všetkých prác postavili padlým hrdinom veľ
kú pamätnú dosku s menami všetkých padlých... Z Lembergu sa pohli smerom 
na východ k Lipovcu. Asi 20 km pred Lipovcom zastavili sa v obci Štlivá, ktorá 
bola tak osudnou pre našich vojakov, že tam spadlo mnoho ich bratov. Tuná bol



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 93

aj veľký slovenským vojakom po
stavený cintorín. Cestou do Lipovca 
zastavili sa v Žitomiru. kde bola slo
venská posádka... Zo Žitomiru prišli 
do Mariupolu. Tu bola koncentrá
cia všetkých padlých slovenských 
vojakov. Cintorín bol umiestnený na 
krásnom vyvýšenom svahu u Azov
ského mora. Tu zažívali naši chlapci 
najkritickejšie chvíle. Každú chvíľu 
boli bombardovaní ruskými rotami 
a z mora boli ostreľovaní ruským 
námorným delostrelectvom. Každý 
krok bol neistý a z každého miesta 
pozerala smrť priamo do očú. Tu už 
bolo pozorovať a vidieť katastrofál
ne následky vojny. Všetko rozbité 
a zničené tak, že potrvá hodne dlho, 
než zase príde všetko do normál
nych koľají. V Mariupoli postavili 12
m vysokú mohylu padlým hrdinom a odtiaľ potom dostali rozkaz, že sa vrátia 
nazad do svojej milovanej otčiny,..“261

Primárnou úlohou väčšiny pracovníkov v poľných pracovných jednotkách, 
ktorá však trochu zostávala v tieni hojne publikovaných správ o stavbe mo
hýl a cintorínov padlým slovenským vojakom, bola hlavne oprava prístupových 
ciest za bojujúcou armádou. Bol to logický postup velenia armády, že zapojila 
do opravy aj pracovné roty slovenskej armády. Dobré cesty za bojujúcou ar
mádou sú dôležitým aspektom prispievajúcim k úspešnému ťaženiu bojujúcej 
armády. Možnosť rýchlych presunov, preskupenia a manévrovania jednotiek, 
možnosť zásobovania muníciou, proviantom, pohonnými hmotami, odsun ra
nených a príchod posíl, to všetko závisí od kvality prístupových ciest. Toto všet
ko bolo dvojnásobne dôležité v smere, kde slovenská armáda prekročila hranice 
Slovenskej republiky, t. j. v smere Medzilaborce - Sánok. Tam bolo od vojny 
proti Poľsku prerušené železničné spojenie, preto sa celá ťarcha zásobovania 
a presunov vojska realizovala po cestách. Menovite, úsek cesty Medzilaborce - 
Palota bol jediným spojením poľnej armády so Slovenskom, a preto mali poľné

pplk. duch. Dezider Kišš

261 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 113, inv. č. 110, č. j. 469 754.
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pracovné jednotky udržiavať hlavne túto cestu.262 Poľné pracovné jednotky boli 
využívané aj na práce v augmentačných skladoch a pri zhromažďovaní a trie
dení ukoristeného materiálu. Boli využívaní aj v mobilných výdajniach stravy 
a v strážnej službe.263

Pracovníci boli do jednotlivých poľných pracovných rôt vyberaní na základe 
ich kvalifikácie, ale značná časť z nich boli dobrovoľníci, ktorí sa sami prihlási
li. Vo februári 1942 sa do poľa dobrovoľne prihlásilo 320 pracovníkov.264 Všetci 
dobrovoľníci boli sústredení pri I. pracovnom prápore v Nitre, kde absolvovali 
základný vojenský výcvik. Jeho súčasťou bol aj výcvik 18 pracovníkov z každej 
roty, zameraný na obsluhu ľahkého guľometu.

Podľa rozkazu ministerstva národnej obrany č. 82 860/taj. z 31. júna 1942 
mal pracovný zbor nariadené postaviť dve poľné pracovné roty, a to tak, že jed
nu postaví Východná a jednu Západná pracovná skupina. Súčasťou výcviku 
bol základný postoj so zbraňou, cviky so zbraňou, šerm bodákom, strelecký 
výcvik s poľnými a cvičnými nábojmi, použitie plynovej masky, hádzanie ruč
ných granátov atď. Každá pracovná rota mala mať 120 osôb. Každá vojenská 
osoba odoslaná s rotou do poľa mala byť vybavená ručnou strelnou zbraňou. 
Dôstojníci, rotmajstri a poddôstojníci mali dostať pištole s 24 nábojmi a muž
stvo pušky s bodákmi a 60 nábojmi. Situácia sa však vyvinula tak, že rozkaz bol 
v septembri 1942 zmenený a pracovný zbor mal postaviť až tri poľné pracovné 
roty.265 Poľná rota 41 mala byť určená pre styčné stredisko Rostov, poľná rota 42 
pre Rýchlu divíziu, a poľná rota 43 mala zabezpečiť zimné ubytovanie pre Rých
lu divíziu. Postaviť tieto tri roty nebolo pre krátkosť času jednoduché. Z dôvodu 
nedostatku pracovníkov bolo treba povolať asi 220 mužov pracovného zboru 
odvodného ročníka 1939 na dobu 6 týždňov. Pre strážnu čatu poľnej roty 42 
zabezpečilo Veliteľstvo pozemného vojska 30 mužov.266 V decembri 1942 boli na 
východnom fronte okrem spomínaných poľných pracovných rôt 41267, 42 a 43 
aj poľná pracovná rota 39 v Mariupoli, a tiež poľná pracovná rota 40 odoslaná 
z Mariupoľa k Divíznemu zbrojnému parku Rýchlej divízie.268 V Mariupoli si

262 In Slovenské vojsko. 1942, roč. III., č.4. Príloha Pracovný zbor MNO, s. 40.
263 BODICKÝ, L. Pracovný sbor národnej obrany. VHA Bratislava, Špeciálna zbierka spomie
nok, ŠZ X.-438, Armáda v obrane a práci I., II., s. 78.
264 Pozri Iniciatívna činnosť pracovného zboru MNO za mesiac február 1941, VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940-1945, šk. 126, inv. č. 158, č. j. 320 258.
265 Prvé dve roty mali okrem pracovných aj strážne čaty. VHA Bratislava, f. MNO SR 1939- 
1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 18. inv. č. 72, č. j. 83 191.
266 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945. fondové oddelenie spisy tajné, šk. 18, inv. č. 72, 
č. j. 83 191.
267 Pracovná rota 41 bola na základe nariadenia z 8. marca 1943 odoslaná na Slovensko. VHA 
Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 117, inv. č. 118. č. j. 500 425.
268 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. é. 79, č. j. 381 453.
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stavba mohyly vyžiadala obrovské pracovné úsilie. Napr. len za obdobie od 30. 
septembra do 24. decembra 1942 pracovná rota odkopala a splanírovala plochu 
o rozlohe 7 280 m2, vydláždili príjazdovú cestu o rozlohe 490 m2. Ďalej vykopali 
a vydláždili odvodný kanál v dĺžke 120 m.

Pracovná činnosť poľných pracovných rôt v poli nebola jednoduchá. Na roz
diel od pracovníkov, ktorí stavali mohyly a boli v zázemí, boli ostatní pracovníci 
napríklad vo výdajniach stravy na fronte často vystavení streľbe ako príslušníci 
Rýchlej divízie, dokonca, sa museli sami zúčastniť bojov. Svedčia o tom aj spo
mienky dozorcu Domesa: „... Najmä zásobovanie jednotiek proviantom dialo sa 
za paľby nepriateľ, takže každý nosič bol vystavený nebezpečiu v tej istej miere 
ako aj bojujúci príslušníci armády... proviant sa dopravoval autami zo SV RD do 
okopov na vzdialenosť asi 12 km... V januári 1943 bol nariadený ústup našich 
jednotiek. Nakoľko išlo o bytie a nebytie našich jednotiek a každý jednotlivec 
musel vypäť sily, museli aj tvomíci chytiť zbrane a zúčastniť sa aktívne bojov. 
Tak viedli ústupové boje až po až po Krasnodar. Ústup sa končil vo februári 
1943.“ 269

Celkovo však účasť príslušníkov pracovného zboru na východnom fronte 
považujeme za marginálnu. Nezúčastnili sa žiadnych významných bojových 
operácií, ich spomínaná účasť v bojoch mala skôr epizódny charakter. Jeho prí
slušníci síce plnili na pohľad strategicky dôležité úlohy, ale ich činnosť nemala 
vplyv na vývoj situácie na východnom fronte. Ich nasadenie na východnom 
fronte treba skôr chápať ako súčasť propagandy hlásajúcej rovnosť všetkých 
jednotiek a príslušníkov armády. To bol aj hlavný dôvod, prečo boli vytvorené 
poľné pracovné roty a poslané na východný front.

3.3 Vojenské hospodárske majetky

Dôležitou úlohou pracovného zboru bolo zabezpečenie vlastnej potravinovej 
sebestačnosti. Z tohto dôvodu nariadil v máji 1941 minister národnej obrany 
gen. Ferdinand Čatloš výstavbu vzorných hospodárstiev.270 Vzorné hospodárstva 
mala zriaďovať každá jednotka pracovného zboru, aby využila všetky voľné po
zemky vo svojej blízkosti, či už vo výcvikových priestoroch, na letiskách a pod. 
Pôdu mali zúrodniť a v prvom roku sa mali vysadiť predovšetkým zemiaky a fa
zuľa.271

269 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 113, inv. č. 110, č. j. 469 754.
270 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 63, inv. č. 56, č. j. 250 498.
271 Rozkaz MNO - Správa pracovného zboru č. 31 z 8. augusta 1941, čl. 1, VHA Bratislava, f. 
PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
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Ďalším krokom bolo, že správa pracovného zboru začala hľadať jednotlivé 
statky, ktoré by mohli slúžiť ako hospodárske statky pracovného zboru. Po
mocou týchto hospodárstiev chcela správa pracovného zboru zabezpečiť svoju 
sebestačnosť v oblasti ovocia, zeleniny a, hlavne, v oblasti zabezpečenia mäsa 
a ďalších živočíšnych produktov určených na stravovanie príslušníkov pracov
ného zboru. Vzhľadom na to, že pracovný zbor potreboval pomerne rýchlo zria
diť hospodárske statky, najvhodnejším riešením bol prenájom už existujúcich. 
Budovanie nových statkov na „zelenej lúke“ by bolo finančne a časovo náročné. 
V priebehu pár mesiacov vznikli hospodárske majetky v Zamutove a Kamenici 
nad Cirochou. Poľnohospodársky statok v Zamutove mal rozlohu 357 katastrál
nych jutár. Z toho bola polovica ornej pôdy a polovica pastviny.

Výnimkou bol arizovaný statok v Podturni, ktorý prevzala správa pracovné
ho zboru do držby 22. júla 1942. Tento majetok totiž pôvodne patril židovskej 
rodine Ferenczí. Vojenským správcom tohto objektu bol pplk. pech. Emil Krivoš. 
Zaplatenie kúpnej ceny Štátnemu pozemkovému úradu za hnuteľný a nehnuteľ
ný majetok statku v sume 1 826 982 Ks sa naťahovalo až do septembra 1944.272

Za vzorový bol určený statok v Zamutove. Pracovný zbor ho prevzal do svojej 
správy 22. januára 1942 na obdobie 15 rokov a ročné nájomné bolo vo výške cca 
80 000 Ks.273 Prenájom statku nebol administratívne jednoduchou záležitosťou. 
Napríklad prenájmu statku v Zamutove od jeho majiteľky Eugénie Stejskalovej 
predchádzal niekoľkomesačný proces, ktorého súčasťou bolo zisťovanie pozem- 
no-knižničných dát tohto statku, ako aj preverovanie prípadných nedoplatkov na 
daniach za statok alebo povinných odvodov za zamestnancov. Organizačne bol 
podriadený priamo veliteľovi pracovného zboru. Za veliteľa statku bol určený stot. 
pech. Kulík. Pre nájomný statok bol zároveň zriadený aj hospodársky pracovný 
oddiel v počte 250 mužov.274 Ten sa skladal z príslušníkov pracovného zboru.275 
Prenájom poľnohospodárskeho statku mal tri základné ciele:
a) Vychovat a prakticky vycvičit roľnícky dorast prac. sboru.
b) Použitím síl pracovnej služby krajne zanedbaný poľnohospodársky majetok 

zveľadit a povzniesť na úroveň riadneho hospodárstva.
c) Založiť na východe republiky ušľachtilý chov dobytka po vzore št. hasp. škôl. “276

Hoci v Zamutove mal byť vzorový statok pre ostatných, jeho činnosť bola od 
začiatku rozporuplná. Pracovný výkon pracovníkov bol veľmi slabý a trpel tým 
výkon celého statku. Pravidelné týždenné hlásenia boli povrchné, alebo vôbec

272 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 136. inv. č. 138, č. j. 416 224.
273 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 146, inv. č. 150, č. j. 416 646.
274 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 86, inv. č. 84, č. j. 380 066.
275 Takéto hospodárske pracovné oddiely vznikli na každom hospodárskom majetku.
276 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.78, inv. č. 74, č. j. 361 579.
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neboli správe pracovného zboru doručené. Dospelo to až do takého štádia, že 
veliteľovi statku bola koncom februára 1942 daná výstraha s tým, že v prípade 
pretrvávania uvedeného stavu bude finančne sankcionovaný. Podľa hodnotenia 
správy Pracovného zboru pracovný výkon celého hospodárskeho pracovného 
oddielu zodpovedal výkonu štyroch ľudí. Na obranu tamojšieho veliteľa treba 
povedať, že statok bol pri preberaní vo veľmi zlom stave. Takmer všetok dobytok 
bol chorý a museli ho rýchlo predať alebo utratiť. Nákup nového dobytka meš
kal. Takisto na statku chýbali poľnohospodárske stroje a takmer všetky práce 
sa museli robiť ručne.277

Za účelom zlepšenia činnosti Hospodárskeho pracovného oddielu Zamutov 
boli 4. marca 1942 prijaté „Smernice pre nájomné poľnohospodárstvo pracov
ného sboru v Zamutove“.278 Hlavným účelom nájmu bolo „vychovať a prakticky 
vycvičiť roľnícky dorast pracovného zboru, aby ten počas jeho prezenčnej služby 
nadobudnuté skúsenosti a praktické znalosti mohol v poľnohospodárstve s úspe
chom použiť aj pri svojom občianskom povolaní“.279 Podľa smernice veliteľ hos
podárskeho pracovného oddielu, zároveň aj správca nájomného hospodárstva, 
zodpovedal za personál, ale aj za celý hnuteľný a nehnuteľný majetok hospo
dárstva. Zaujímavosťou smernice bolo, že produkty, ktoré farma dopestovala 
alebo vyrobila, predávala v prvom rade armádnym jednotkám, potom vojenským 
gážistom a civilným zamestnancom, v ďalšom rade zákonom stanoveným spo
ločnostiam a až nakoniec ich mohli predať súkromným osobám. Okrem poľno
hospodárskych plodín, zeleniny a ovocia to boli mlieko, syry a výrobky z mäsa. 
Hospodárske produkty sa predávali za cenu stanovenú úradmi alebo za cenu 
obvyklú v okolí.

Široký záber prác vykonávaných pracovným zborom vyžadoval aj vytvore
nie organizačnej zložky, ktorá by odborne zastrešovala jej hospodársku činnosť. 
Z tohto dôvodu minister národnej obrany nariadil dňom 21. júla 1942 zriadenie 
intendancie pri pracovnom zbore.280 Jej úlohou bolo spravovať hospodárske ma
jetky, rekreačné strediská a liečebné ústavy (Hospodársky majetok v Zamutove, 
Hospodársky majetok v Kamenici nad Cirochou, Hospodársky majetok v Podturni 
pri Liptovskom Hrádku, Vojenský žrebčinec v Horných Motešiciach, Rekreačné 
stredisko Tatranský vojenský domov, Rekreačné stredisko na Smrekovici, Liečeb
ný ústav Trenčianske Teplice, Liečebný ústav Piešťany, Tábor vojenských invali
dov v Nitre). Intendancia pracovného zboru mala pôsobnosť intendancie divízie

277 Bližšie pozri hlásenie o nákupe dobytka na polnohospodárstvo Zamutov, VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940-1945, šk. 78, inv. č. 74, č. j. 361 490 a „Objednávka poľnohospodárskych stro
jov", VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 78, inv. č. 74, č. j. 361 574.
278 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380 334.
279 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380 334.
280 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 380 904.
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a podliehala intendancii ministerstva národnej obrany. Za prednostu intendancie 
pracovného zboru bol menovaný pplk. int. František Škrepka.281

O mesiac neskôr bol názov pozmenený na Hospodársky úrad pracovného 
zboru282, ktorý bol rozčlenený na štyri skupiny:
I. osobné veci a záležitosti,
II. materiálne veci,
III. poľnohospodárske veci,
IV. ubytovacie veci.

Do pôsobnosti I. skupiny pod velením stot. del. Jána Vestenického patril 
výcvik osôb hospodárskeho úradu, kontrola škôl a kurzov, hospodárske pre
hliadky vojenských hospodárskych majetkov a zaisťovanie peňazí na služobné 
platy, ako aj ďalšie náležitosti. Materiálna skupina na čele so stot. hosp. Alber
tom Dulom mala na starosti zásobovanie proviantom, krmivom, palivom a kuri
vom a ďalším hospodárskym materiálom. Skupina III. pod vedením npor. hosp. 
Jozefa Fila mala na starosti vedenie ústrednej evidencie personálu, materiálu, 
strojov, náradia a nehnuteľností. Skupina IV. pod vedením stot. pech. Júliusa 
Čecha riešila záležitosti ubytovania vojska, či už trvalého, alebo i prechodného, 
pri pridelení na práce. Zároveň bola zriadená technická správa veliteľstva pra
covného zboru, do kompetencie ktorej patrila starostlivosť o všetok nehnuteľ
ný a hnuteľný majetok, a to po stránke stavebno-technickej, pozemno-knižnej 
a katastrálnej.283 Zároveň sa zmenil názov hospodárskych majetkov. Od sep
tembra 1942 dostali nový oficiálny názov „Vojenský hospodársky majetok“.284

V marci 1943 nastala unifikácia činnosti hospodárskych majetkov. S účin
nosťou od 1. marca 1943 bol prijatý jednotný organizačný štatút.285 Podľa tejto 
smernice tvorili vojenské majetky jeden hospodársky celok, ktorý bol priamo 
pod správou ministra národnej obrany. O jednotnú správu vojenských hospo
dárskych majetkov sa staral správny zbor, ktorý sa skladal zo správcu pracov
ného zboru, prednostu Hospodárskeho úradu pracovného zboru, prednostu 
intendancie ministerstva národnej obrany, rozpočtového referenta ministerstva 
národnej obrany a z prednostu poľnohospodárskej skupiny Hospodárskeho 
úradu pracovného zboru.28®
Hlavná úloha vojenských hospodárskych majetkov:
„a) vzorné, výnosné poľnohospodárske podniky,

281 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 380 904.
282 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79. č. j. 381 327.
283 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 84, inv. č. 79, č. j. 381 327.
284 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 64, inv. č. 58, č. j. 372 537.
285 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 118, inv. é. 118, č. j. 505 273.
288 Namiesto správcu pracovného zboru tam bol ním poverený vyšší dôstojník pracovného 
zboru.
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b) slúžiť účelom vyučovacím a vychovávacím pre tvorníkov PSB-NO a civilných 
zamestnancov,

c) šíriteľmi poľnohospodárskeho pokroku,
d) uplatňovať rozumové zásady etiky a estetiky,
e) umožňovať systematický chov ušľachtilých koní a vypestovať k vlastnej potre

be, alebo potrebe zemského chovu vhodný plemenný materiál, ak sú vo VHM 
spojené s ústavom pre chov koní. “287

Na chov koní, ktorý bol veľmi špecifickou činnosťou, bol od začiatku pred
určený statok v Horných Motešiciach.288 Tento statok bol pôvodne majetkom 
židovskej rodiny Siebenscheinovcov. V novembri 1942 sa oddelila časť statku 
a vytvoril sa Vojenský žrebčín v Horných Motešiciach.289 Vzhľadom na zložitý 
administratívny proces účtovného rozdelenia sa reálne vytvoril až v júni 1943.290 
Vznikli tak Vojenský žrebčín v Horných Motešiciach a Vojenský hospodársky 
majetok v Horných Motešiciach.
Veliteľom žrebčína sa stal pplk.
Jozef Gembala.

Správca Vojenských hospodár
skych majetkov v Horných Mote
šiciach musel prispôsobiť poľno
hospodársku výrobu Vojenskému 
žrebčínu v Horných Motešiciach.291 
Výkup hnuteľného a nehnuteľné
ho majetku od Štátneho pozemko
vého úradu za cenu 174 693 Ks sa 
realizoval až v roku 1944.

Rozdelenie statku v Horných 
Motešiciach sa neukázalo dobrým 
riešením. Po stránke hospodárskej 
výnosnosti sa vojenský hospodár
sky majetok nemohol porovnávať 
s ostatnými vojenskými hospodár
skymi majetkami, lebo jeho hospo
dárenie sa muselo prispôsobiť po
trebám chovu koní vo vojenskom

287 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.129, inv. č. 133, č. j. 506 432.
288 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 136, inv. č. 138, č. j. 416 224.
289 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 79, č. j. 383 220.
290 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 118, inv. č. 119, č. j. 505 703.
291 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 118, inv. č. 118, č. j. 505 273.
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žrebčíne a takmer celá jeho poľnohospodárska produkcia bola zameraná na 
chov koní. To znamená, že nemohol tieto produkty výhodne predať a mať z nich 
zisk. Zároveň sa aj plán pestovania poľnohospodárskych plodín prispôsobil 
tomu, že namiesto ekonomicky zaujímavých plodín, sa pestovali predovšetkým 
plodiny pre kone. V praxi to vyzeralo tak, že kým sa pri ostatných vojenských 
hospodárskych majetkoch kládla na prvé miesto ekonomická efektivita, v Hor
ných Motešiciach boli na prvom mieste kone a až potom ekonomická otázka.292

Oddiel armádnych pretekárov na koňoch z Horných Motešíc, rok 1943

Problémy sa vyskytli aj v personálnej, administratívnej a riadiacej práci. 
Tým, že namiesto jednej inštitúcie vznikli dve, zvýšil sa počet personálu a aj 
náklady na činnosť boli preto vyššie. Chýbajúce jednotné velenie sa prejavovalo 
v nedorozumeniach v otázke plánovania činnosti, keď sa do stretu dostávala 
potreba zabezpečenia hospodárskeho majetku v oblasti potravy pre kone s jeho 
ekonomickou otázkou. Preto bolo len otázkou času, kedy sa vynorí požiadav
ka ich opätovného spojenia. Odborná komisia z ministerstva národnej obrany 
v júli 1944 tento krok jednomyseľne odporučila, a tak sa dňom 1. septembra 
1944 spojili obe inštitúcie do jednej pod spoločným názvom Vojenský žrebčín 
Horné Motešice.293

292 V roku 1942 Hospodársky majetok v Horných Motešiciach vykazoval zisk 154 800 Ks. 
Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380751.
203 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131, inv. č. 136. č. j. 416 176.
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Rozsah činnosti všetkých hospodárskych majetkov, okrem špecifického po
stavenia Vojenského hospodárskeho majetku v Horných Motešiciach, bol roz
manitý, a to od chovu dobytka, ošípaných, hydiny, včelárstva až po pestovanie 
obilia, ovocia a zeleniny. Okrem toho sa museli jednotliví správcovia starať aj 
o nehnuteľný a hnuteľný majetok na statku. Problémom však zostávalo, že via
ceré z prevzatých statkov boli v zlom stave a vyžadovali si aj nemalé investície 
zo strany vojenskej správy. V prípadoch, že statok mala vojenská správa v pre
nájme. investované peniaze sa snažila refundovať od jej majiteľov. Ako príklad 
možno uviesť Vojenský hospodársky majetok v Zamutove, do ktorého vojenská 
správa od jeho prevzatia v januári 1942 do 31. júla 1943 investovala 285 530, 
65 Ks.294

Na druhej strane hospodárenie vojenských hospodárskych majetkov bolo 
väčšinou plusové. Zisky Vojenského hospodárskeho majetku v Zamutove ply
nuli predovšetkým z predaja dopestovaného obilia a iných plodín.295 Z obilnín 
pestovali pšenicu, raž, jačmeň, ovos. Nezanedbateľný bol aj príjem z pestovania 
iných plodín, ako zemiaky, mak, ľan, repa, kukurica. Zisk plynul aj z preda
ja mlieka, chovu ošípaných, a zisk 50 000 Ks priniesla aj pálenica, v ktorej 
vyrábali slivovicu.296 V roku 1942 predstavoval zisk tamojšieho hospodárstva 
114 000 Ks.297 V poľnohospodárskom roku 1943 - 1944 rátali v Zamutove so 
ziskom 71 683 Ks.298

Príjmy Vojenského hospodárskeho majetku v Kamenici nad Cirochou ply
nuli taktiež z pestovania obilnín a iných plodín. Okrem obilnín ako pšenica, 
raž, jačmeň, ovos, pestovali aj kukuricu, repu kŕmnu i cukrovú, zemiaky a šo
šovicu. Okrem toho tam bol významnou príjmovou položkou aj chov ošípaných, 
dobytka a oviec. Rovnako ako v Zamutove aj v Kamenici nad Cirochou bola 
pálenica.299 V roku 1942 predstavoval zisk 297 095, 55 Ks,300 avšak v poľnohos
podárskom roku 1943 - 1944 rátali iba so ziskom 187 024 Ks.301

Vojenský hospodársky majetok v Podturni pestoval rovnaké poľnohospodár
ske plodiny ako majetky v Zamutove a v Kamenici nad Cirochou. Svoj rozpočet

294 Majiteľka statku Eugénia Stejskalová však uznala za oprávnenú sumu 70 782,25 Ks. 
Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 102, inv. č. 103, č. j. 484 061.
295 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 133, č. j. 506 680.
296 Pozri Hospodársky a investičný rozpočet Vojenského hospodárskeho majetku v Zamutove 
na rok 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 133, č. j. 506 680.
297 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380751.
298 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 114, inv. č. 114, č. j. 484 783.
299 Pozri Hospodársky a investičný rozpočet Vojenského hospodárskeho majetku v Kamenici 
nad Cirochou na rok 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 133, č. j. 
506 680.
300 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380 751.
301 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 114, inv. č. 114, č. j. 484 783.
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si však na rozdiel od predchádzajúcich dvoch vylepšoval aj predajom vypesto
vanej zeleniny, platbami za pripustenie býkov a kancov, odpredajom dolomi
tu a príjmami za používanie konských povozov na rozvoz piesku z dolomitov 
a tehly.302 V roku 1942 bol evidovaný zisk 115 660 Ks303 a v nasledujúcom poľ
nohospodárskom roku 1943 - 1944 rátali v Podturni so ziskom 100 000 Ks.304 
Pracovný zbor v poľnohospodárskom roku 1943 - 1944 z Vojenských hospodár
skych majetkov v Zamutove, Kamenici nad Cirochou a v Podturni rátal s čistým 
ziskom 358 707,70 Ks.

Činnosť vojenských hospodárskych majetkov sa de facto skončila vypuknu
tím Slovenského národného povstania. Živý inventár Vojenského hospodárske
ho majetku v Kamenici nad Cirochou bol odsunutý na statok v Podturni. Podľa 
situačného hlásenia zo 4. septembra 1944 sa Vojenský hospodársky majetok 
v Podturni odsunul na neznáme miesto so všetkým živým inventárom, záso
bami a mužstvom.303 Spolu s nimi bol odsunutý aj živý inventár, ktorý pochá
dzal z majetku z Kamenice nad Cirochou. Správca pracovného zboru sa snažil 
situáciu zachrániť vymenovaním nového správcu Vojenského hospodárskeho 
majetku v Podturni. Dňom 1. decembra 1944 bol do tejto funkcie menovaný 
npor. Jozef Fill.306 Ale ani on napriek najväčšej snahe už situáciu nezvrátil. 
V skutočnosti už len s väčším či menším úspechom vyvíjal úsilie na ochranu 
majetku, ktorý tam zostal.

Rozpad nastal i na majetku v Zamutove. Po tom, čo správca stot. pech. 
Kulík odmietol vykonať rozkaz z 18. augusta 1944 o evakuácii Vojenského hos
podárskeho majetku v Zamutove do Horných Motešíc,307 majetok „rozkradli“ 
najprv partizáni a potom aj nemecká armáda.308

Vojenský žrebčín v Horných Motešiciach bol v lepšej situácii. Vzhľadom 
na jeho polohu, žil naďalej svojím „normálnym“ hospodárskym životom. Jeho 
ekonomická situácia však nebola v tomto období ružová. Svedčí o tom i návrh 
rozpočtu na rok 1945, v ktorom sa počítalo s príjmami vo výške 2 237 000 Ks

502 Pozri Hospodársky a investičný rozpočet Vojenského hospodárskeho majetku v Podturni 
na rok 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 133, č. j. 506 680.
303 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380 751.
304 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 114, inv. č. 114, č. j. 484 783.
305 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 146, inv. č. 150, č. j. 416 556.
^Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany č. 44, čl. 122 z 18. novem
bra 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
307 Za to bolo naňho podané trestné oznámenie, že tým mal zapríčiniť „ vydrancovanie živého 
a mŕtveho inventára“ v hodnote vyššej ako 100 000 Ks. Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940- 
1945, šk. 145. Inv. č. 145, č. j. 422 797.
зон pozrj Situačné hlásenie o stave na Vojenskom hospodárskom majetku v Zamutove zo dňa 
8. novembra 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 146, inv. č. 150, č. j. 416 556.
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a výdavkami v sume 4 446 OOO Ks.309 Z jednotlivých položiek rozpočtu možno 
vyčítať, že len náklady na krmivo pre kone v sume 2 700 000 by prevyšovali 
príjem žrebčína za celý rok. Vo vyčíslení nákladov zrejme vznikla chyba, za 
pravdepodobnejšiu možno považovať sumu 270 000 Ks, ktorá by skôr zodpo
vedala nákladom na počet koní v žrebčíne, ako aj rozpočtom na krmivo v pred
chádzajúcich rokoch. Celková situácia priviedla vedenie armády k rozhodnu
tiu, že sa dňom 10. januára 1945 Vojenský žrebčín v Horných Motešiciach 
aj s príslušenstvom odovzdá do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky.310

Zriadenie vojenských hospodárskych majetkov bol pre správu pracovného 
zboru rozporuplným projektom. Najednej strane zo statkov, ktoré boli väčšinou 
v zlom technickom stave a zlej ekonomickej situácii, vybudovala majetky, ktoré 
si ako-tak dokázali zarobiť na svoju prevádzku, s minimálnym ziskom, zároveň 
mali plniť aj hlavnú úlohu, pre ktorú vojenské hospodárske majetky vznikli, 
a tou bolo zabezpečenie vlastnej sebestačnosti pracovného zboru v oblasti zá
sobovania potravinami.

Na druhej strane treba poznamenať, že zisk z majetkov nepostačoval na 
vykonávanie významnejšej investičnej činnosti. Hlavne v začiatkoch vyžadovali 
hospodárske majetky veľké finančné injekcie na vybudovanie alebo opravu in- 
fraštruktúry statkov. Tieto investície vo forme dotácie sa však nepremietli do 
nákladov hospodárenia veľkostatkov, čo výrazne skresľovalo ich hospodárske 
výsledky. V roku 1943 sa napr. v rozpočte pracovného zboru rátalo s mimoriad
nymi nákladmi na úpravu majetkov v Horných Motešiciach vo výške 2 000 000 
Ks a v Zamutove v sume 1 750 000 Ks.311 Rovnako sa do nákladov nezarátavala 
ani pravidelná výpomoc príslušníkov pracovného zboru pri opravách alebo pri 
osevných prácach, pretože za ich prácu hospodárskej správe pracovného zboru 
nič neplatili. Napríklad vo februári 1942 prišlo do Zamutova 200 pracovníkov, 
ktorí za tri mesiace opravili a zabielili budovy, odvodnili velký dvor a velký kus 
poľa. Odvodňovacie kanáliky, ktoré vykopali, mali dĺžku takmer 5 km, boli hl
boké 60 cm a široké 40 cm. Zároveň títo pracovníci osiali 121 katastrálnych 
jutár ornej pôdy.312

Veľkým problémom bolo i manažovanie hospodárskych majetkov. Viaceré roz
hodnutia správcov, ktorí neboli ekonómami, boli nešťastné a smerovali skôr k osob
nému prospechu, než k zlepšeniu ekonomiky vojenských hospodárskych majetkov. 
Z týchto dôvodov možno konštatovať, že hoci na svoju každodennú prevádzku si

309 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 134, inv. č. 137, č. j. 416 174.
310 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131, inv. č. 136, č. j. 416 710.
311 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 84, inv. č. 80, č. j. 380 751.
312 In Slovenské vojsko. 1942, roč. III., č. 9-10, Príloha Pracovný zbor MNO, s. 146.
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veľkostatky dokázali zarobiť, z celkového ekonomického pohľadu bola ich ekono
mická efektivita pre slovenskú armádu veľmi otázna. Komplexne by sa však otázka 
rentability vojenských hospodárskych majetkov dala zhodnotiť až po dlhšej dobe, 
pretože projekty takéhoto charakteru počítajú s návratnosťou investícií v horizonte 
päť až desať rokov, pričom vojenské hospodárske majetky mali za sebou len tri roky 
existencie. Netreba zabúdať ani na fakt, že vojna a udalosti s ňou spojené, nie sú 
dobrým predpokladom pre ekonomickú efektivitu akéhokoľvek projektu.

3.4 Osvetová činnosť, kultúra a šport

Kultúrna, osvetová a športová činnosť sa vyvíjala v práporoch pracovného 
zboru v rámci smerníc a podľa vzoru ostatných vojenských jednotiek. Bola tu 
však jedna dôležitá úloha, ktorú jednotky zbraní nemuseli riešiť. Tou bola otáz
ka prezentácie činnosti pracovného zboru navonok, z dôvodu zlepšenia obrazu 
pracovného zboru v očiach verejnosti, ako aj v očiach príslušníkov samotnej 
slovenskej armády. Prvým krokom kultúrneho a propagačného oddelenia mi
nisterstva národnej obrany k naplneniu tohto cieľa, bolo rozhodnutie o pro
pagácii prostredníctvom tlače. Bola to reakcia na samotnú iniciatívu ministra 
národnej obrany, ktorý nariadil intenzívnu propagačnú kampaň v tlači. V časo
pise Slovenské vojsko bola vytvorená príloha „Pracovný sbor“.313

Za týmto účelom bol v apríli 1941 zriadený pri správe pracovného zboru 
kultúrny a propagačný referát.314 Správcovia západnej a východnej pracovnej 
skupiny vo svojich rozkazoch určili kultúrnych a propagačných spravodajcov, 
ktorých úlohou bolo zbieranie dôležitých správ a hlásení o osvetovej, kultúrnej, 
športovej, ale hlavne, o pracovnej činnosti pracovného zboru. Tieto sa potom 
prostredníctvom kultúrneho a propagačného referenta správy pracovného zbo
ru uverejňovali. Armádna propaganda prostredníctvom tlače Slovenský vojak 
s veľkým pátosom vyzdvihovala význam pracovného zboru pre hospodárstvo 
krajiny, ale akosi „pozabudla" na to, že cena, ktorú zaplatil, bola nesloboda 
a strata občianskych práv časti príslušníkov zboru, hlavne Židov a Rómov.

Hoci kultúrna a športová činnosť v jednotlivých práporoch bola veľmi dôle
žitá, minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš vždy chcel, aby pracovný 
zbor aj v tejto oblasti vystupoval jednotne. Preto na základe jeho pokynu bol 
zriadený spevácky zbor, sláčiková hudba, ochotnícky divadelný krúžok, ktoré 
mali reprezentovať navonok celý pracovný zbor.

313 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 32. inv. č. 34, č. j. 240 367.
314 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 45, č. j. 250 383.
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315 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 32, inv. č. 34, č. j. 238 616,
316 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 240 056.
317 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 18, inv. č. 72, 
č. j. 82 962.
318 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 23, inv. č. 23, č. j. 239 865.
319 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.113, inv. č. 110, č. j. 469 494.
320 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131, inv. č. 136, č. j. 421 582.

Na základe nariadenia mali jednotlivé prápory nahlásiť vhodných adeptov 
do 15. novembra 1941.315 Pri správe pracovného zboru bol zriadený oddiel prete
károv pracovného zboru.316 Za veliteľa bol ustanovený npor. J. Sámel. Športovci 
boli kmeňovo povolávaní к III. pracovnému práporu v Trnave.317 Predovšetkým 
išlo o kolektívne športy ako napr. futbal, hokej a volejbal, ale aj o jednotlivcov, 
napr. oddiely lyžiarov, atlétov a pod. Za účelom zabezpečenia jeho činnosti bol 
zriadený fond pretekárskeho oddielu pracovného zboru, ktorého správcom bol 
kultúrny a telovýchovný referent.318 Z tohto fondu sa pretekárom uhrádzali: 
príplatok na prilepšenie stravy, cestovanie z miesta stáleho služobného pride
lenia na miesto zápasov, prípadne tréningy, cestovné náklady pozvaných druž
stiev a ich pohostenie, nákup a doplnenie výstroja jednotlivých oddielov, voľný 
lístok na električku, prípadne vlak. Na konci novembra 1943 bol tento oddiel 
ako samostatný odbor včlenený do celoarmádneho Oddielu armádnych prete
károv.319 V máji 1944 sa zlúčili do jedného celku.320

Rómska hudobná skupina VI. robotného práporu
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Družstvo lyžiarov oddielu pretekárov pracovného zboru na Smrekovici

Prvou veľkou verejnou prezentáciou činnosti pracovného zboru bola výstava 
pri príležitosti 1. výročia jeho existencie v roku 1942. Výstava pod názvom Rok 
Pracovného zboru prezentovala výsledky pracovnej činnosti pracovného zboru 
a zároveň aj výrobky z jeho dielní. Svoje výrobky tu predstavili mimo iných aj 
stolárske a košikárske dielne.
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Celá výstava mala veľkú publicitu a na jej otvorení sa zúčastnili aj prezident 
republiky Dr. Jozef Tiso, ako aj poľný maršál Wilhelm Keitel, počas návštevy na 
Slovensku 24. februára 1942.321 Zároveň vyšla aj bohato ilustrovaná propagač
ná brožúra Rok pracovného zboru, ktorá propagandisticky oslavovala úspechy 
pracovného zboru a jeho obrovský prínos pre štát.

Kultúrna a osvetová činnosť bola v práporoch pracovného zboru veľmi dobre 
organizovaná. Správcovia pracovných práporov boli povinní podávať štvrťročné 
hlásenia o kultúrnej a propagačnej činnosti v práporoch. Kultúrny a propa
gačný referát pracovného zboru organizoval kultúrnu, osvetovú a propagačnú 
činnosť v jednotlivých práporoch v 6 oblastiach.

Návšteva poľného maršala Wilhelma Keitla v Bratislave

Prvou oblasťou bol osvetový odbor. Ten mal na starosti organizovanie osve
tových prednášok a starostlivosť o knižnicu. Knižnice boli v práporoch zriadené

321 Organizátori návštevy v poslednej chvíli zistili, že zabudli zabezpečiť tlmočníka. Akiba 
Nir vo svojich spomienkach uvádza, že v núdzi obliekli do vyčistenej a vyhladenej uniformy 
robotníka - Žida Rafaela Friedla. S jeho prekladateľskými schopnosťami bol spokojný aj sám 
poľný maršal. Na jeho príkaz dostal Rafael Friedl aj odmenu. Rafael Friedl po vojne prijal 
v Izraeli priezvisko Ben Schalom a v službách izraelskej vlády pôsobil na izraelskom veľvy
slanectve v Prahe a neskôr zastával post veľvyslanca v Rumunsku. Pozri ZAJAC, L. Vznik, 
pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, B. (eds.) Pracovné 
jednotku a útvaru slovenskej armádu 1939 - 1945. VI. robotnú prápor. Bratislava : Zing Print, 
1996, s. 138. ISBN 80-967629-0-7.
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na popud kultúrneho referátu pracovného zboru najprv pri jednotlivých veliteľ
stvách práporov, neskôr aj pri odlúčených jednotkách. Do nich zakúpil od Ma
tice slovenskej knihy za 30 000 Ks. Okrem toho sa každoročne od nej odoberali 
knihy v hodnote 18 000 Ks.322

Druhou oblasťou bol zábavný odbor. Ten sa staral o návštevu kín a diva
delných predstavení. Tento odbor organizoval aj divadelné krúžky, spevokoly 
a vojenskú hudbu. Pri V. pracovnom prápore vznikla 27. marca 1941 aj prápor- 
ná dychová hudba.323 Dňom 1. mája 1942 boli vytvorené v rámci pracovného 
zboru dve vojenské hudby, a to dychová hudba Východnej pracovnej skupiny 
so sídlom v Sabinove a sláčiková hudba Západnej pracovnej skupiny so sídlom 
v Bratislave.324

V roku 1943 vznikla dokonca pochodová pieseň pracovného zboru. Slová 
a hudbu zložil poručík Baláž a melódiu mal ešte pôvodne upraviť npor. Hirner, 
nakoľko podľa jeho názoru takty nevyhovovali textu. Vzhľadom na to, že bol

Príslušníci dychovej služby pracovného zboru pri slávnostnej vojenskej prehliadke pri 
príležitosti osláv 5. výročia samostatnosti, 14. 3. 1944

322 BODICKÝ, L. Pracovný sbor národnej obrany. VHA Bratislava, Špeciálna zbierka spomie
nok, ŠZ X.-438, Armáda v obrane a práci I., II., s. 76.
323 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 62, inv. č. 52, č. j. 250 482.
324 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 64, inv. č. 58, č. j. 361 769.
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už v januári 1943 odvelený do póla, bolo veliteľstvo nútené požiadať Maticu 
slovenskú o pomoc. Jej pracovník, hudobný referent Dr. Kresánek, bol ochotný 
prispôsobiť starú melódiu alebo aj skomponovať novú, a tak vznikol hudobný 
opus pracovného zboru, ktorý sa nacvičoval v každej posádke.

Treťou oblasťou, na ktorú sa v pracovnom zbore nezabúdalo, bolo duchov
né zabezpečenie jeho príslušníkov. Keďže išlo o zabezpečenie tejto služby pre 
príslušníkov viacerých vierovyznaní roztrúsených na pracoviskách v rôznych 
kútoch Slovenska, bolo potrebné jej činnosť unifikovať. Za týmto účelom vydala 
Duchovná správa Ministerstva národnej obrany 21. marca 1941 „Smernice du
chovnej správy pre pracovný zbor“.325 V zmysle tejto smernice príslušníci pra
covného zboru, ako aj vojenské osoby pridelené pracovnému zboru po stránke 
cirkevno-duchovných práv a povinností, podliehali vojenskej duchovnej správe 
tak ako ostatní príslušníci slovenskej armády.

Štvrtou oblasťou bol športový odbor. V rámci práporov mali veľký úspech 
hlavne volejbalové a futbalové družstvá. Futbalové družstvo pracovného zboru 
sa prebojovalo až do celoštátnej divíznej súťaže.326

Futbalové družstvo pracovného zboru, 19. 9. 1942

325 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 63, inv. č. 54, č. j. 250 006.
326 BODICKÝ, L. Pracovný sbor národnej obrany. VHA Bratislava, Špeciálna zbierka spomie
nok, ŠZX.-438, Armáda v obrane a práci I., II., s. 75.
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Volejbalové družstvo pracovného zboru

Piatu oblasť zahŕňala zdravotná služba. Tá mala predovšetkým za úlohu 
zabezpečovanie prednášok, ale aj evidenciu periodických prehliadok, prípadne 
očkovaní mužstva.

Šiestou oblasťou, ktorou sa kultúrny a propagačný referát zaoberal, bol 
hospodársky odbor. Ten, ako napovedá názov, bol zodpovedný za financovanie 
všetkých aktivít spojených s kultúrnou, osvetovou a propagačnou činnosťou.

Vykonávanie kultúrnej a osvetovej činnosti však často narážalo na nemalé 
problémy. Prvým bolo prideľovanie príslušníkov jednotlivých práporov na prá
ce. Rozmiestnenie na viacerých miestach po Slovensku spôsobilo, že vyvíjanie 
jednotnej osvetovej, a hlavne, výchovnej činnosti bolo takmer nemožné. Ob
zvlášť citeľné to bolo zo začiatku existencie pracovného zboru. Jednotná osve
tová a výchovna činnosť preto prichádzala do úvahy len v zimných mesiacoch, 
keď boli prápory dislokované vo svojich stálych zimných posádkach.

Druhou nemenej vážnou prekážkou, bola nízka vzdelanostná úroveň muž
stva. Napríklad vo IV. pracovnom prápore mali v roku 1941 len jedného pracov
níka, ktorý absolvoval strednú školu.327 V. pracovný prápor trpel ešte horšou

327 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62, inv. č. 52, č. j. 250 584.
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situáciou. Až 8 % mužstva bolo negramotných, nevedelo čítať ani písať, a preto 
tam bol 10. marca 1941 zriadený kurz pre negramotných.328

V kultúrnej a osvetovej činnosti v práporoch sa kládol dôraz na hospodár
nosť a efektivitu jednotlivých aktivít. Príslušníci pracovného zboru, ktorí pra
covali napr. v divadelných krúžkoch alebo dychových hudbách, organizovali 
predstavenia pre širokú verejnosť. V marci roku 1942 napr. II. pracovný prápor 
zorganizoval jedno predstavenie pre verejnosť a dve pre školopovinné deti, pri
čom príjem z týchto predstavení predstavoval 5 456,80 Ks.329 Okrem finančné
ho prínosu mali tieto verejné vystúpenia aj druhú dôležitú stránku, a to zlep
šovanie obrazu pracovného zboru v očiach verejnosti, čo bola vlastne primárna 
úloha kultúrneho a propagačného referátu pracovného zboru.

3.5 Životné a pracovné podmienky Židov a Rómov v VI. robotnom 
prápore

Osudy Židov a Rómov v VI. robotnom prápore predstavujú veľmi zaujímavú 
kapitolu z histórie pracovného zboru. Obe etniká bolí bezprecedentne vytlačené 
na okraj spoločnosti a v rámci slovenskej armády začlenené do jedného prápo
ru s cieľom segregovať ich od ostatných príslušníkov armády.

V prípade Židov treba podotknúť, že hoci mali v rámci slovenskej armády 
všetci rovnaké právne postavenie, netvorili, hlavne spočiatku, vnútorne homo
génnu spoločnosť. Jeden z nich na to spomína: „Bol to konglomerát rôznych 
ľudí, mladí ľudia sme boli všetci, opakujem napriek tomu, že boli medzi nami aj 
tridsaťroční, tí čo mali v minulosti odklad kvôli štúdiu a bolo to ohromne zaují
mavé pozorovať týchto ľudí. Boli ľudia šikovní i menej šikovní, schopní i menej 
schopní. My chlapci z východného Slovenska, ktorí sme boli naučení pracovať, 
vedeli sme, čo je to kameňajako treba nasadiť, aby sedel na tej ceste, tak nám to 
žiadnu námahu nerobilo. Boli však aj chlapci, ktorí nikdy krompáč alebo lopatu 
nemali, tým, to samozrejme robilo ťažkosti. “330

Zloženie robotníkov - Židov VI. robotného práporu treba posudzovať kom
plexnejšie a možno ich rozdeliť podľa viacerých kritérií:
• Podľa náboženstva - od prísne ortodoxných Židov, vrátane žiakov a poslu

cháčov ješív, cez nábožensky liberálnych, ale ešte veriacich, ateistov až po 
pätnástich konvertitov.

• Podľa rodiska - tu boli muži zo západného, stredného a východného Slo-

328 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62, inv. č. 52, č. j. 250 482.
329 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 70, č. j. 362 131.
330 SALNER, P. Prežili holokaust. Bratislava : VEDA, 1997, s. 53. ISBN 80-224-0507-8.
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venska. Medzi nimi pretrvávali historicky podmienené odlišnosti v obliekaní, 
stravovaní a mentalite.

• Podľa sociálneho statusu - prichádzali z rodín predtým relatívne dobre situo
vaných až po úplne nemajetných a chudobných.

• Podľa národnosti - odkedy Hitler uchopil v Nemecku moc, rýchlo rástol počet 
sionistov hlásiacich sa k židovskej národnosti, popri nich tu bola početná sku
pina najmä absolventov slovenských stredných a vysokých škôl, ktorí sa cítili 
Slovákmi, hovorili a písali po slovensky.

• Podľa ideologického zamerania - tu boli dve hlavné skupiny: sionisti a komu
nisti pri stále značnom počte indiferentných.

• Podľa vzdelania - pričom židovské roty sa vyznačovali vysokou úrovňou vzde
lania, nadpriemerným podielom maturantov a vysokoškolákov.331

Až následné spoločné ťažké práce na stavbách a spolunažívanie v stiesne
ných ubytovacích pomeroch prispeli k vzájomnej súdržnosti a pocitu spolupat
ričnosti.

Rómovia - príslušníci VI. robotného práporu

331 ZAJAC, L. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, 
B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939- 1945. VI. robotný prápor. Bra
tislava : Zing Print, 1996, s. 134. ISBN 80-967629-0-7.
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Snaha o ich úplnú separáciu a kontrolu, hlavne v prípade Židov, niekedy 
zachádzala až do absurdností. Príkladom je riešenie otázky listov, ktoré Židia 
posielali domov. Podlá hlásenia obranného dôstojníka 2. divízie Židia písali lis
ty v hebrejčine. Keďže on sám hebrejčinu neovládal, nemohol kontrolovať ob
sah listov. Problém sa vyriešil pomerne rýchlo. Na základe nariadenia Správy 
východnej pracovnej skupiny bolo Židom zakázané písať listy hebrejsky. Pri 
porušení tohto zákazu mal byť vinník potrestaný a listy so „záhadným“ textom 
zničené.332

Otázka ubytovania bola takisto pod prísnym dohľadom. Židia nesmeli bý
vať a ani pracovať s „pracovníkmi - árijcami“. Nie vždy to však bolo technicky 
a organizačne možné a následné riešenia niekedy zachádzali až do absurdností. 
Príkladom je reakcia správcu pracovného zboru, ktorý na základe zistenia, že 
sa v III. pracovnom prápore v Lešti nachádza šesť robotníkov Židov a v Správe 
Východnej pracovnej skupiny v Sabinove pracuje v kancelárii deväť robotní
kov Židov, vydal 12. mája 1941 nariadenie: „Znovu a dôrazne nariaďujem, aby 
z týchto miest a eventuálne qj z iných robotníci - židia boli ihneď odoslaní VI. ro
botnému práporu a nahradení pracovníkmi árijcami hoci qj menej schopnými. “333

Pokiaľ išlo o Rómov, jedným 
z hlavných dôvodov ich zaradenia 
do pracovného zboru bolo naučiť 
ich pracovať. Aj pri výbere pracov
nej činnosti pre nich bolo zjavné, 
že boli zaradení na ťažké, prípadne 
nebezpečné práce. V prípade pri
delenia Rómov na práce boli vo
pred vydané špeciálne nariadenia, 
na základe ktorých boli velitelia 
povinní zabezpečiť pre nich lekár
ske prehliadky a zároveň zistiť, či 
nie sú zavšivení, či nie je potreb
né vykonať dezinfekciu, ako často 
si vymieňajú spodné prádlo a prí
padne ich nechali ostrihať doho
la.334

332 ZAJAC, L. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, 
B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Bra
tislava : Zing Print, 1996, s. 126-127. ISBN 80-967629-0-7.
333 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.18, inv. č. 29, č. j. 234 691.
334 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 142, inv. č. 144, č. j. 421 215.

Práca v kameňolome
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Na druhej strane je však zaujímavé, ako vysoko sa hodnotila kvalita práce 
Rómov. Mnohí velitelia útvarov si na práce pri úpravách ciest, pri reguláciách, 
v kameňolomoch žiadali práve Rómov.335

V prípade správnej motivácie, podávali Rómovia porovnateľné pracovné vý
kony ako ostatné mužstvo. Za príklad slúži list Hynka Mužíka, majiteľa kame
ňolomu a obchodu s drevom v Liptovskom Hrádku z 20. decembra 1943: „pri
delení cigáni - robotníci zpočiatku vykazovali celkom malý výkon a 75 % mužstva 
sotva vyrobilo denne protihodnotu 7 pracovných hodín rátaných po 4,50 Ks t. j. 
31,50. Z tohto dôvodu zaviedol som medzi cigáňmi akordnú prácu a Jednotkové 
ákordné ceny boly pre vojakov tie isté ako pre civilných robotníkov stanovené 
a hneď sa dostavila podstatná zmena vo výkone cigáňov. Väčšina z nich praco
vala tak usilovne, že denne v akorde jeden a jeden vyšiel na 60-75 Ks,- z toho 
sa mu odrátala protihodnota pracovných hodín v prospech VPSb NO 31,50 KS 
a zbývajúcich 28,50 - 43,50 Ks dostal cigáň každých 14 dní vo výplatnej obálke 
do ruky. Priemer 14 dennej výplaty, ktorú jeden a jeden dostal hotové do ruky, 
činil 300-500 Ks. Týmto spôsobom dostali chuť k práci, k poriadku a cítili sa byt 
zainteresovanými na patričnej stavbe cesty. Mimo toho ešte z vlastného zlep-

Izha príslušníkov slovenskej armády

335 BORSKÝ, F, Rok Pracovného sboru MNO. Bratislava : Veliteľstvo pracovného sboru MNO, 
1942, s. 57-58.
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336 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 122, inv. č. 123, č. j. 502 868.
337 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29, č. j. 232 480.

šil som im stravu - bezplatným dodaním luštěnin, zemiakov a umelého tuku - 

a dnes môžem prehlásiť, že terajšia partia cigáňov v Tichej doline je tak usilovná, 
že nikto úmyselne nezahála a akonáhle počasie dovolí, netreba Ju duriť do práce 
a v práci nie Je treba žiaden osobitný dozor. “336

Pracovné podmienky predstavovali jednu stránku problému, životné pod
mienky druhú.

Výrazné rozdiely boli i v ubytovaní piatich „árijských“ práporov a v ubytova
ní Židov a Rómov VI. robotného práporu. O uvedenom svedčí aj hlásenie správ
cu VI. robotného práporu stot. pech. Pavla Topoľského z 21. februára 1941.337 
Podľa hlásenia v posádke Humenné mali byť pracovné jednotky ubytované na 
druhom poschodí kasární. Tieto miestnosti však nikdy neboli určené na uby
tovanie, bol v nich uložený augmentačný materiál. V posádke v Kamenici nad 
Cirochou nebol pripravený žiadny priestor na ubytovanie pracovných jedno
tiek, ustajnenie koní ani uskladnenie výstrojného materiálu. Vhodné ubyto
vacie zariadenia boli od seba veľmi vzdialené, Rómovia boli ubytovaní v 13 km 
vzdialených drevených barakoch na strelnici. Tieto baraky však boli v zimných 
mesiacoch takmer neprístupné pre veľké množstvo snehu a chýbajúcu vhod-

Izba pracovníkov
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nú prístupovú cestu. V Čemernom, ktoré bolo určené výhradne na ubytovanie 
Rómov a Židov, boli ubytovacie priestory v žalostnom stave. Budovy určené na 
ubytovanie dovtedy slúžili aj ako sklad delostreleckého, intendančného a zbroj
ného materiálu delostreleckých plukov 2 a 12.338

Podlá spomienok jedného z príslušníkov VI. robotného práporu ubytovanie 
v Čemernom vyzeralo nasledovne: „Príslušníci VI. práporu boli pri nástupe u Če- 
memom ubytovaní v starých, drevených barakoch a dokonca i v kinosále. Spalo 
sa na slamníkoch. Podobné ubytovanie bolo qj na ostatných miestach. Vyskytlo 
sa síce i „ honosnej šie“ - napríklad v Prešove na periférií kasární - v bývalých 
konských stajniach, ale i neuveriteľné - v bývalej márnici, kde boli predtým dva 
týždne týfusové mŕtvoly! Spalo sa opäť na slamníkoch položených priamo na be
tónovej podlahe. Neskôr, keď si príslušníci sami postavili drevené budovy, mali 
už pohodlie - vlastné prične a slamníky. Aj tie však boli preplnené všami, plošti
cami a iným hmyzom, ktorému sa proste v takýchto podmienkach 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 obyčejná suchá latrína sa nikde nenachádzali, tak si príslušníci

Historická budova v objekte Hlavného tábora v Leští v rokoch 1939 - 1945

338 pozrJ VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29. č. j. 232 480.
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vybavovali svoje ľudské potreby v blízkej opustenej kolkárni. Za týchto okolností 
je priam zázrak, že nevypukla žiadna epidémia. 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 pastiemi bola ubyto
vaná 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 me
siacoch zimy 1941/1942 sa v ubikáciách nedalo kúriť, alebo iba slabo, núdzovo. 
V kinosále „Pod skalou“ sa obloky zakryli celtovinou a muži museli spávať oble
čení ešte aj v plášťoch. Na oblečenie nemali ani zimné rukavice ani čiapky a den
nodenne 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. “339

Ďalší zo „zaradencov“ VI. robotného práporu spomína: „Boli také zimy, keď 
sme z okna išli rovno von, ani dvere sa nedali otvoriť, také sme boli zaviate. 
Predstavte si v jednom baraku, kde máte, kde ste šesťdesiat ľudí. Posteľ vedľa 
postele. Tam sme mohli vzduch krájať. A večer museli ste bývať pri zhasnutých 
kachliach, prestalo sa kúriť v noci. To na vojne neexistovalo, v noci kúriť. Taký lu- 
xxis nebol. V noci museli byť kachle vyčistené, rošt čistý a potom spať. Nie vo vy
kúrenej izbe, ešte čo! Ráno potom dýchal, hooo, to boli tí drevené baraky tam. “340

Práve tento prápor bol ukážkou nedôslednosti tvorcov pracovného zboru. 
Tábor v Kamenici nad Cirochou bol od veliteľstva vzdialený 13 km, Humenné 8 
km. Čemerné bolo vzdialené 57 km vlakom cez Trebišov alebo 28 km autobu
som.341 Pod priamou kontrolou správcu nezostala ani jedna jednotka, pričom 
ako správca zodpovedal za disciplínu, poriadok a výcvik celého práporu.

Hoci ubytovanie pracovníkov ostatných pracovných práporov na rozdiel od 
robotníkov zo VI. robotného práporu bolo v zásade lepšie, nedalo sa porovnávať 
s kvalitou ubytovania vojakov prezenčnej služby. Veľké sťažnosti na ubytovanie 
boli zo strany mužstva III. pracovného práporu v Lešti. III. pracovný prápor 
tam bol dislokovaný a ubytovaný aj napriek tomu, že pri rekognoskácii vo feb
ruári 1941 sa v správe uvádzalo, že priestory nie sú vhodné na ubytovanie 
mužstva.342 Predpoklady sa naplno prejavili a ubytovanie mužstva podľa hláse
nia správcu pracovného práporu III. por. pech. Ondreja Snopka z 22. septem
bra 1941 bolo nasledovné: „Miestnosti pre ubytovanie mužstva sú veľké pre 50

339 LACKOV1Č, J. Bulletin o úsilí odstrániť „biele miesto“ histórie z obdobia druhej svetovej 
vojny, týkajúce sa vzniku, existencie a zániku bývalého VI. pracovného prápora. Bratislava 
1993. s. 13-14.
340 SALNER, P. Prežili holokaust. Bratislava : VEDA, 1997, s. 54. ISBN 80-224-0507-8.
341 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29, č. j. 232 480
342 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 44, č. j. 250 168.
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mužov. Pre celú miestnosť sú len jedny veľké kachle, ktoré nedajú za žiadnych 
okolností toľko tepla, aby v zime vykúrili celú miestnosť, pretože miestnosti sú 
vysoké a majú tenké steny. Zimy bývajú vo VT (výcvikový tábor- pozn. autora) 
pri Lešti veľké, pretože celý tábor je postavený vo vyššej polohe. Mužstvo potom 
trpí veľkú zimu. Pri pridelení v inštrukčnom kurze prac. služby minulej zimy bolo 
zistené, že teplota v izbách mužstva sa pohybovala okolo 8 stupňov C. Následok 
toho bol, že zo 125 frekventantov bolo denne nemocných 35-40. skoro všetci na
chladnutí. Zistené bolo, že počas fujavíc bolo plno snehu i v izbách mužstva. Pri 
nastúpení nováčkov 3.3.1941, hoci bob po zime, holo denne 60-90 prac. chorých, 
väčšinou tiež nachladnutú"343 V súvislosti s ubytovacími priestormi v Lešti tre
ba poznamenať, že baraky tam boli od začiatku určené výhradne na prechodné 
ubytovanie v letnom období, napr. na výcvik mužstva. Nikdy sa nemali použiť 
na zimné, prípadne trvalé ubytovanie mužstva.344

Viaceré sťažnosti na ubytovanie príslušníkov pracovného zboru a blížiaca 
sa zima spôsobili, že ministerstvo národnej obrany vydalo jednotné usmernenie 
týkajúce sa ubytovania mužstva a koní v zimných posádkach.345 V každej zim
nej posádke bolo nariadené zaistiť, aby miestnosti na ubytovanie mužstva boli 
svetlé, vzdušné a bola tam možnosť kúrenia. V ubytovacích miestnostiach sa 
musel nachádzať potrebný počet postelí a bielizne, v opačnom prípade ich mal 
povinne zabezpečiť sklad intendančného materiálu. Ak bol v blízkosti vojenský 
útvar a mal prebytok lôžkovín, bol povinný odovzdať ich, aby sa obmedzil dovoz 
lôžkovin z centrálneho skladu. V budove na ubytovanie mužstva musela byť 
zriadená stála kuchyňa. V blízkosti ubytovacieho zariadenia bola nevyhnutná 
aj studňa s pitnou vodou alebo vodovod. Dôležitou súčasťou ubytovacieho ob
jektu mali byť aj umyvárne a záchody. Podľa normy sa rátalo s jednou toaletou 
pre 20 mužov.

Predpisy o tom, ako by malo vyzerať ubytovanie pracovníkov bola jedna vec, 
ale realita bola, žiaľ, odlišná. Týpickým príkladom zlého ubytovania bolo ubyto
vanie príslušníkov pracovného zboru pri regulácii rieky Morava pre firmu Mo- 
ravod. Hoci sa správcovia, prípadne lekári pri kontrolách v práporoch sťažovali 
na ubytovacie podmienky, väčšinou sa nič na životných podmienkach nezmeni
lo.348 Svedčí o tom i správa šéflekára pracovného oddielu v Sv. Jure z novembra 
1942, kde bola dislokovaná robotná rota Židov a Rómov: „Mužstvoje ubytované 
v barakovom dome. Baraky sú drevené, s dvojitými ale nezaplnenými stenami

343 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 58, inv. č. 41. č. j. 251 084.
344 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 146, Inv. č. 148. č. j. 420 603.
345 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 045.
346 Riešenie zlých ubytovacích podmienok pre mužstvo v pracovnom prápore III. na Lešti sa 
vyriešilo presťahovaním práporu do Trnavy. Pozri VHA Bratislava, ľ. PZNO 1940-1945, šk. 
58. inv. č. 41. č. j. 251 084.
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so škárami medzi jednotlivými doskami ich tvoriacimi. Na mnohých miestach 
strecha premokáva. Studňa, z ktorej by mala byť čerpaná pitná voda, neni upra
vená, takže hygienicky neni bezzávadná. Tieto všetky závady som hlásil ces
tou veliteľstva, nepodarilo sa vzdor urgenciám u fy Moravod dosiahnuť, aby ich 
odstránila, čo je jej povinnosťou podľa zmluvy s ňou uzavretej. Mužstvo pracuje 
na zemných prácach na stavbe kanálu Šúr v často mokrej pôde. Z tohto dôvodu 
a následkom závad ubytovania sa vyskytujú častejšie onemocnenia dýchacích 
orgánov. Väčšie množstvo onemocnení zažívacích orgánov možno pripísať závad- 
nej pitnej vode. “347

Situácia bola vo Sv. Jure naďalej velmi zlá. Po hlásení šeflekára tamojšieho 
pracovného oddielu o vysokom počte gastritídy, gastroentritídy a bronchitídy sa 
kontrolu rozhodol vykonať osobne 21. decembra 1942 zdravotný referent správy 
pracovného zboru mjr. zdrav. MUDr. Pavel Trusík.348 Podľa jeho hlásenia bola 
situácia katastrofálna:
„1) Mužstvo je ubytované v drevených barakoch núdzové. Baraky majú zlé stre

chy, takže všade preteká a na povale sa už chytá hube. Okrem toho dosky, 
z ktorých sú baraky postavené, už zoschly, čím vznikli značné skuliny, ka
diaľ preniká studený vzduch do ubikácií a tieto sa potom nedajú dostatočne 
vykúriť.

2) Studňa je nateraz pokazená. Ale qj keby nebola pokazená je veľmi závadná.
3) Pitnú vodu dovážajú zo Sv. Jura v sude, ktorý tiež nie je čistý, následkom čoho 

môže ľahko dôjsť k onemocneniu, prípadne až k epidémii.
4) Kúpanie mužstva v tomto zimnom období nebolo dosiaľ ešte prevedené. V tá

bore sú síce sprchové kúpele, nateraz pokazené, ale len na studenú vodu. 
Mužstvo sa už 2 mesiace nekúpalo.

5) Záchody sú dosť znečistené.
6) Kuchyňa je absolútne nevyhovujúca. Vaň sa v poľných kuchyniach, síce pod stre

chou, ale inak na voľnom pňestranstve, takže poľné kuchyne stoja v moň blata.
7) Nástupiště je samé blato a toto blato siaha až pred dvere ubikácií a fakticky 

oroduje qj samotné baraky. Pňrodzene, že následkom toho nemôže byť ani 
reči o čistote v ubikáciách. “349
Až po tejto inšpekcii sa urobila čiastočná náprava a aj životné podmienky 

Židov a Rómov sa zlepšili. V blízkych kúpeľoch bola zabezpečená možnosť pra
videlného kúpania mužstva, boli čiastočne opravené baraky a v okolí nich bol 
vysypaný štrk.

347 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 366 729.
348 Pozri Štatistický zdravotný prehľad za robotný oddiel sv. Jur za mesiace september, ok
tóber a november 1942, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 367 056.
349 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 367 678
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Aj tento prípad však ukázal celkový postoj velenia k pracovným jednotkám, 
v ktorých boli Rómovia a Židia. Ich situáciu začali riešiť, až keď hrozila nejaká 
katastrofa, v tomto prípade epidémia z dôvodu kontaminácie pitnej vody. Bohu
žiaľ, situáciu neriešili primárne z dôvodu zlepšenia ich životných podmienok, 
to bola sekundárna pohnútka, ale hlavne preto, aby neohrozili práceschopnosť 
robotných rôt, pretože ich príslušníci, ako lacná pracovná sila, prinášali značné 
finančné injekcie do rozpočtu pracovného zboru.

Neutešená situácia v ubytovaní mužstva bola aj v pracovnom oddiele v Lip
tovskom Sv. Petri.350 Bol to jeden z najväčších pracovných oddielov pracovné
ho zboru. V roku 1943 mal takmer 2 000 mužov; bolí ubytovaní na šiestich 
rôznych miestach; v Chrasti, na Kaleníku, v Podskalí, v Podbanskú, Podturni 
a v Jamníku. Príslušníci pracovného zboru boli ubytovaní v Stanoch a dreve
ných barakoch, do ktorých premokalo. Napríklad na Kaleníku bolo v barako
vom dome ubytovaných 568 mužov, z toho 400 Rómov. Ubytovacia plocha na 
jedného vychádzala na 3 m3, čo bola len pätina predpísaného priestoru. Miesto 
postelí malí prične. Žiadna umyváreň a kúpeľňa. Namiesto pitnej vody pili vodu 
z potoka. Následkom toho Rómovia boli zavšivení a vyskytlo sa aj niekoľko prí
padov brušného týfusu.351 Epidémia brušného týfusu spôsobila, že v tábore 
na Kaleníku bola nariadená prísna karanténa od 30. mája 1943 do 20. júna 
1943.352

V barakovom dome v Chrasti bolo ubytovaných viac ako 500 mužov. Tiež ani 
tu nedisponovali žiadnymi sprchami a umyvárňami. Ubytovacie priestory boli 
zamorené plošticami.353 Kúpanie mužstva sa konalo raz týždenne, vo štvrtok, 
na Správe štátnej píly v Liptovskom Hrádku, aj to však s problémami, pretože 
z 500 príslušníkov pracovného oddielu sa za celý deň stihlo okúpať maximálne 
50 mužov, keďže tam boli iba dve sprchy. Židom a Rómom kúpať sa tam neu
možnili vôbec.354

Aj v ostatných ubytovacích priestoroch na Podskalí, v Podbanskú, Podturni 
a v Jamníku bola hygiena na žalostnej úrovni. Mužstvo sa kúpalo príležitostne 
v potoku, mali nedostatok spodného prádla. Chýbali základné hygienické po
môcky ako mydlo, uteráky. Záchody boli v dezolátnom stave. V kuchyni sa ne-

350 Problém s nedostatočnou hygienou v pracovnom oddiele v Liptovskom Sv. Petri riešili 
zapožičaním 10 vaní na dobu 3 mesiacov. Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 113, 
inv. č. 111, č. j. 464 611.
351 U tvorníkov v Kaleníku bola podobná situácia, ale ich zdravotný stav bol výrazne lepší.
352 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945. šk. 129, inv. č. 130, č. j. 500 985.
353 Hlásenie o hygienických pomeroch v pracovnom oddiele v Liptovskom Sv. Petri zo dňa 9. 
apríla 1943. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 130, č. j. 500 605.
354 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 76, inv. č. 69, č. j. 361 005.
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dodržiavali ani len základné hygienické predpisy.355 Aj napriek epidémii bruš
ného týfusu sa situácia výrazne nezlepšila.356 Krízové podmienky v hygienickej 
oblasti naďalej pretrvávali v celom pracovnom zbore. V marci 1944 boli zare
gistrované časté hlásenia o zahmyzení a výskytoch škvrnitého týfusu a hlavný 
armádny hygienik pplk. zdrav. MUDr. Pavol Trusík musel vydať opatrenia na 
obmedzenie tohto ochorenia.Velitelia sa preto mali postarať, aby velkosť uby
tovacieho priestoru pre mužstvo zodpovedala predpisom a nebolo stiesnené. 
Zároveň mali dbať, aby sa mužstvo okúpalo aspoň dvakrát do mesiaca v teplej 
vode, a každý dostal po dve súpravy spodného prádla s tým, že velitelia mali 
dohliadať na jeho pravidelné pranie.357 Ani to však úplne nevyriešilo problémy. 
Vojenská nemocnica 1 v Bratislave sa i naďalej sťažovala, že príslušníci pracov
ného zboru prichádzajú na liečenie....nápadne často zavšivavení, zasvrabení,
znečistení, prádlo špinavé a roztrhané, špatné obutí a oblečení“. Nemocnica žia
dala o okamžitú nápravu danej veci, lebo tvorníci mohli nakaziť celú nemoc
nicu všami a plošticami.358 O rok neskôr bola situácia neúnosná a vojenská 
správa bola prinútená sprísniť hygienické pokyny armádneho hygienika z mar
ca 1944. Skutočnosť, že pracovníci boli ubytovaní v hromadných barakoch 
a škvrnitý týfus sa prenášal všami, predstavovala pre príslušníkov pracovného 
zboru značné riziko. Jeden prípad ochorenia by mohol ohroziť činnosť celej 
roty. Podľa nariadenia:

Mužstvo sa má čo najpečlivejšie starať o osobnú hygienu, denne aspoň jeden
krát dokonale sa umyť do pol tela, čo denne kontrolujú dozorné orgány a veliteľ 
roty osobne.
- Mužstvo si musí každý týždeň vymeniť spodné prádlo.
- Aspoň každých 14 dní sa musí poskytnúť mužstvu možnosť kúpania a prania 
spodného prádla, ktoré treba vyvariť a vyhladiť. “359

Tieto problémy pretrvávali s rôznou intenzitou do konca existencie pra
covného zboru. Príslušníci pracovného zboru pracovali naďalej vo veľmi zlých 
pracovných podmienkach bez základných ochranných pomôcok. Ministerstvo 
národnej obrany im dlhodobo nedokázalo zabezpečiť vyhovujúce šatstvo. Muž-

355 Hlásenie o zdravotných a hygienických pomeroch v oblasti posádkovej správy v Liptov
skom Sv. Petri zo dňa 17. augusta 1943, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 
130, č. j. 506 210.
356 Ubytovacie priestory, ako aj kuchyňa z hľadiska hygienického nevyhovovali aj podľa sprá
vy o intendančnej prehliadke zo dňa 29 a 30. marca 1944. Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 
1940-1945, šk. 137, inv. č. 139, č. j. 416 161.
357 Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 146, inv. č. 150, č. j. 420 833.
358 VHA Bratislava, f. Vojenská nemocnica 1 Bratislava, šk. 47, č. j. 21 064 /dôv. 1944.
359 Bližšie pozri Smernice na ochranu proti škvrnitému týfusu. Rozkaz Veliteľstva Pracov
ného zboru národnej obrany č. 6 z 9. februára 1945, čl. 49, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 
- 1945, šk. 148.
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stvo chodilo často v obnosených šatách, bez gombíkov, často aj v deravých 
a roztrhaných. Mnohí boli dokonca bez topánok. Buď sa im rozpadli alebo 
im ich jednoducho civilné obyvateľstvo vymenilo za tabak, alkohol či potravi
ny. Podľa hlásenia Vojenského stavebného dozoru v Zemianskych Kostoľanoch 
prichádzala každý deň do práce až polovica zo 180 tvorníkov úplne bosých.360 
Situácia dospela do štádia, že správca pracovného zboru vydal nariadenie, aby 
správcovia jednotlivých pracovných práporov a rôt pravidelne kontrolovali vý- 
strojné súčasti mužstva a v prípade zistenia nedostatkov začali proces náhrady 
škody.301

V otázke ubytovania príslušníkov pracovného zboru možno v zásade konšta
tovať, že Židia a Rómovia mali na ubytovanie k dispozícii maštale a hospodár
ske budovy, „árijci“ obývali „luxusnejšie“ bývalé budovy po úradoch, útvaroch, 
prípadne obytné budovy na hospodárskych usadlostiach. Ako príklad môžeme 
uviesť, že tvorníci III. pracovného práporu boli počas prác v kameňolome v máji 
1941 ubytovaní v 150 m vzdialenom Ladomerskom mlyne a spali v jednej miest
nosti na drevenej dlážke na slamníkoch.362 Na prechodné ubytovanie počas pri
delenia na práce slúžili jednoduché drevené baraky, prípadne i stany. Baraky 
zhotovoval priamo pracovný zbor.

Samostatnou kapitolou bolo i stravovanie príslušníkov pracovného zboru. 
Stravná jednotka pre príslušníkov vojenskej pracovnej služby bola rovnaká ako 
pre vojakov vojenskej prezenčnej služby. Čo sa týka veľkosti stravnej jednotky za 
príklad možno použiť rozkaz Veliteľstva 1. divízie č. 32 zo dňa 10. júla 1941,363 
na základe ktorého bol určený stravovací paušál vo výške 6,75 Ks na deň, z toho 
stravné bolo 5,50 ks na deň plus relutum za chleba vo výške 1,25.364 Prídav
kom boli dve kávové konzervy v hodnote 0,50 Ks.365 Boli však prípady, hlavne, 
pri vykonávaní ťažkých prác, že sa stravná jednotka upravovala. Napríklad pri 
prácach v kameňolome bol stanovený stravný paušál na obedy a večere v sume 
10,95 Ks a k tomu prídavok k stravnému na deň vo výške 6 Ks na deň.366 Aj 
slávenie vianočných sviatkov v pracovných útvaroch prebiehalo rovnako ako 
v útvaroch zbraní.307 Na večeru sa podával smažený kapor so žemlou a vianoč-

300 vHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 137, Inv. č. 139, č. j. 415 923.
361 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 137, inv. č. 139, č. j. 415 609.
382 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62. inv. č. 51, č. j. 250 578.
363 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 32, inv. č. 33, č. j. 236 324.
364 Relutum bola peňažná náhrada za naturálne dávky.
365 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 32, inv. č. 33. č. j. 236 814.
306 vHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62. inv. č. 51. č. j. 250 578.
367 Hlásenie o priebehu Štedrého večera mužstva pracovného práporu IV. VHA Bratislava, 
f. PZNO 1940-1945, šk. 77. inv. č. 70. č. j. 360 124.
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368 Pozri Rozkaz MNO - Správa pracovného zboru č. 44 z 21. novembra 1941, čl. 13, VHA 
Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
369 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62, inv. č. 51, č. j. 250 320.

ka, pretože bolo zakázané podávať zemiakový alebo rybí šalát.368 Príslušníci 
pracovného zboru boli na Štedrý deň deň oslobodení od práce.

Židia mali v tomto prípade povolené kóšer stravovanie. Príkladom bola 22. 
rota tzv. „košerácka“. Jej pomenovanie vzniklo práve na základe stravovania 
jej príslušníkov. Bola zriadená hneď na začiatku existencie VI. robotného prá
poru a bola asi z polovice zostavená z ortodoxných Židov, ktorí sa ráno a večer 
zúčastňovali na modlitbách. Jej príslušníci odmietali zvyčajnú stravu, ktorá 
nebola pripravená podľa židovských rituálnych predpisov, oddelenou prípravou 
mliečnej a mäsitej stravy, pričom mäso muselo byť z rituálnej porážky. Realita 
ich stravovania však bola iná. Stravovanie roty bolo podpriemerné a nedosta
točné. V marci 1941 Ústredná kancelária autonomných orthodoxných židov
ských náboženských obcí na Slovensku upozorňovala na problémy s rituálnou 
kuchyňou pre robotníkov Židov v Humennom: „rituálna strava potažné kuchy
ňa nezodpovedá úplne svojmu účelu tak ku príkladu strava je jednotvárna po 
stránke výživnosti nevyhovuje robotníkom konajúcim predpísanú prácu. /obed 
z polievky s 3 vajcami nestačí, fazuľa bola nepoživatelná“.369

Skupina zaradencov 21. roty (židovskej) a 22. roty (košeráckej) VI. robotného práporu na 
cvičisku v Humennom v roku 1942
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V januári 1942 veliteľ Vojenského stavebného dozoru v Liptovskom Sv. Petri 
npor. stav. František Pašek opätovne upozorňoval na nedostatky kóšérneho 
stravovania mužstva 22. roty. Mužstvo väčšinou dostávalo len suchú stravu.370 
Dôvod, prečo npor. Pašek upozorňoval na túto skutočnosť, bol prozaický. Zlá 
strava mala za dôsledok nižší pracovný výkon mužstva a častejšiu chorobnosť. 
Nižší výkon znamenal aj nižšie prémie pre dôstojníkov. Otázka „kóšer“ stravova
nia zostala problémom počas celého obdobia. Bola síce de iure povolená, ale jej 
realizácia narážala na nemalé organizačné problémy, takže jej realizáciu možno 
označiť za nedostatočnú.

Zaujímavou kapitolou života Židov bolo slávenie židovských sviatkov. Tento, 
nepochybne, dôležitý aspekt ich života sledovalo aj ministerstvo národnej obra
ny a každoročne na základe žiadosti Ústrednej kancelárie autonomných ortho- 
doxných židovských náboženských obcí dávalo pracovnému zboru na vedomie 
židovské sviatky v príslušnom roku.371 Na tieto sviatky boli potom Židom ude
ľované mimoriadne dovolenky, prípadne boli oslobodení od práce, aby sa mohli 
zúčastniť bohoslužieb. Toto oslobodenie od práce však nebolo bez náhrady. Ak 
dostali voľno v sobotu, tak potom cez nasledujúci pracovný týždeň pracovali 
každý deň o jeden a pol hodiny dlhšie.372 To v konečnom dôsledku znamenalo, 
že vlastne žiadne voľno alebo oslobodenie od práce nedostali, pretože pracovnú 
zmenu si povinne nadpracovali.

Príslušníci VI. robotného práporu museli okrem nedôstojného ubytovania 
čeliť veľakrát aj svojvôlí priamych nadriadených. Tí sa k nim správali tvrdo, 
odmerane, ba dokonca zneužívali svoje postavenie aj na vlastné obohatenie na 
úkor bezmocných Židov a Rómov. Jeden z príslušníkov VI. robotného práporu 
Tibor Pivko na to po rokoch spomína: „V Sabinove som absolvoval poradový vý
cvik so zostreným šikanom zo strany predákov a dozorcov, ktorým často pôsobilo 
sadistické potešenie demonštrovať svoju nenávisť voči nám. V tej nenávisti bola 
najmä závisť neúspešných a nevzdelaných voči našej rote s prevahou maturan
tov a vysokoškolákov. Aj najnižšie šarže vychutnávali svoju neobmedzenú moc 
nad nami, ktorí sme nikdy nemohli takúto hodnosť dosiahnuť. “373

V apríli 1941 zasa hospodár Východnej pracovnej skupiny pri kontrole zis
til, že rtk. Sabó, správca jednej z rôt, udeľoval Židom priepustky a dovolenky

370 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 76, Inv. é. 69, č. j. 360 413.
371 Bližšie pozri, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29. č. j. 232 627. prípad
ne šk. 72, inv. č. 65, č. j. 361 580.
372 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29. č. j. 234 929.
373 PIVKO, T. Namiesto žltej hviezdy tmavomodré oblečenie. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, B. 
(eds.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Brati
slava : Zing Print, 1996, s. 38-39. ISBN 80-967629-0-7.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 125

len za poplatok.374 Podobné javy, žiaľ, neboli ojedinelé, ale i tak bola služba 
v VI. robotnom prápore pre Židov lepšou alternatívou ako život v civile. V ci
vilnom živote by boli vystavení napadnutiam zo strany rasisticky naladeného 
obyvateľstva. Na druhej strane ich ani uniforma vždy nezachránila. Podľa spo
mienok jedného z nich Dr. Ladislava Zajaca: „Dňa 12. marca 1942 vracal sa 
židovský robotný oddiel z očistných kúpeľov v Bratislave na Kollárovom námestí 
peším pochodom do Jura. Pri vtedajšej Dynamitke vybavil šeflekár päťminútový 
oddych pre celú jednotku. Pri tomto oddychu skupina nemeckých mládencov na
padla Židov a začala ich biť. Židia sa pochopiteľne bránili. Prišla polícia. Skončilo 
sa to tým, že odviedli a zaistili jedného príslušníka robotnej roty, robotníka Be- 
ňoviča. O jeho osude sme sa nič nedozvedeli, len toľko, že robotník Beňovič sa 
k svojmu oddielu už nevrátil. “ 375

Netreba však zabúdať na základnú myšlienku, že Židia a Rómovia boli do 
VI. robotného prápora zaraďovaní na základe diskriminačných zákonov a na
riadení, ktoré z nich urobili občanov a vojakov „druhej kategórie“. Diskriminá
cia postihla Židov a Rómov vo všetkých aspektoch ich každodenného vojenské
ho života. Mocenská mašinéria myslela doslova na všetko, takže odlišné bolo 
postavenie Rómov a Židov od ostatných aj v prípade smrti. Podľa vojenského 
predpisu A-I-l boli rozdielne vojenské pocty v prípade úmrtia počas vojenskej 
pracovnej služby: „Árijcovi náleží pohrebný sprievod ako strelníkovi pechoty. Ci
gánom, ktorí sú zapísaní v matrike a sú kresťanského vierovyznania náleží poh
rebný sprievod ako strelníkovi pechoty, bez pušky s pracovným náčiním Pracov
ného sboru (lopata). Cigánom, ktorí nie sú zapísaní v matrike a židom nenáleží 
žiadny pohrebný sprievod. “376

Aj v rámci vojenskej pracovnej povinnosti boli permanentne diskriminovaní. 
Začalo sa to uniformami odlišnými od ostatných, zaradením do najhoršieho 
práporu, kde okrem nich boli už len „árijci - trestanci“, pokračovalo to ubyto
vaním, ktoré bolo nedôstojné pre ľudské bytosti ako také a skončilo sa to pride
lením na najhoršie a najťažšie práce, ktoré pracovný zbor vykonával. Ako sami 
Židia vnímali svoje postavenie, možno najlepšie dokumentovať spomienkou 
jedného z nich: „No tak som potom musel nastúpiť tretieho marca 1941 do Če- 
memého už za iných podmienok. Už podľa branného zákona a po Salzburgu. Iné 
podmienky spočívali v tom, že už sme neboli príslušníci pracovnej služby, už sme 
nevykonávali vojenskú prezenčnú službu, ani vojenskú, ani pracovnú prezenčnú

374 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62, inv. č. 51, č. j. 250 320, prípadne šk. 62, inv. 
č. 50, č. j. 250 358.
375 ŠIMKO, D. - PAZDERA, M. VI. prápor. Bratislava : F. R a G. spol. r.o., 1997. s. 22. Pozri 
tiež VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 86, inv. č. 86, č. j. 380 391.
376 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 339.
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službu, ale prezenčnú pracovnú povinnost, áno? S mnohými diskriminačnými 
znakmi. Jednak na nás platili všetky diskriminačné opatrenia, ako platili na ži
dov v civile, v úvodzovkách, ale najmä sa nás to dotýkalo, že sme mali zakázaný 
akýkoľvek styk s árijcami, že sme mali oslovenie, najprv, teda oslovenie, hodnost 
v úvodzovkách, že sme pred svoje priezvisko v hlásení najprv museli predsunúť 
pracovník - žid, a potom robotník - žid. To robotník - žid somjá sám vnímal ako 
diskrimináciu, ponižujúcu, ako ponižovanie. Žid vo všetkých slovníkoch, aj dnes 
platných, má druhý význam, nielen príslušník k náboženstvu alebo k národu, ale 
aj ako výraz na vyjadrenie skupáňa a lakomca, urážajúce, áno. No a robotník, 
keď sme potom robili len nekvalifikovanú robotu s lopatou a s krompáčom, qj 
nekvalifikovaný robotník bol na spoločenskom rebríčku, stál naozaj najnižšie. 
Spojenie urážlivého označenia žid s najnižšou profesijnou skupinou, holo naše 
poníženie, tak som to vnímal, dokonalé. “377

Celkovo možno životné podmienky Židov a Rómov v VI. robotnom prápore 
hodnotiť ako nepomerne lepšie než v civilných pracovných jednotkách, ktoré 
podliehali ministerstvu vnútra. Stravovacie normy boli rovnaké ako malí vojaci 
prezenčnej služby. Vyskytli sa síce vojenskí gážisti, ktorých by sme z dnešné
ho pohľadu označili za rasistov, a tí svojím agresívnym chovaním a šikanom 
zhoršovali už aj tak zlé životné podmienky Rómov a Židov, ale našťastie ich 
bola skôr menšina oproti dôstojníkom v civilných pracovných útvaroch, ktorí 
boli svojou brutalitou povestní. V zásade možno aj podľa spomienok jednotli
vých príslušníkov VI. robotného práporu konštatovať, že väčšina dôstojníkov sa 
k nim správala korektne.378 Slúži ku cti značnej časti dôstojníkov a rotmajstrov 
pracovného zboru, že aj napriek príkazom, zaobchádzali so Židmi a Rómami 
ako s ľudskými bytosťami, aj napriek riziku, že tým mohli minimálne ohroziť 
svoju ďalšiu vojenskú kariéru. Napríklad na správe pracovného zboru i v oboch 
pracovných skupinách pôsobili viacerí demokraticky zmýšľajúci dôstojníci, kto
rí boli profesijné blízki slovenským dôstojníkom československej zahraničnej ar
mády. Na správe pracovného zboru z vlastnej iniciatívy pomáhal príslušníkom 
VI. robotného práporu mjr. Ševčík. MUDr. Alexander Pelach, ktorý prichádzal 
asi najčastejšie do styku s dôstojníkmi na ministerstve národnej obrany, potvr
dzuje, že dôstojníci Kručko, Topoľský, Hasenberg sa správali k príslušníkom 
VI. robotnému práporu korektne. Velitelia oboch pracovných skupín pplk. Emil 
Krivoš a mjr. Aurel Ruman prejavovali nepokryte svoj odmietavý postoj k raso
vej diskriminácii. Celkom výnimočný bol veliteľ Vojenského výcvikového tábora

377 SALNER, P. Prežili holokaust. Bratislava : VEDA 1997. s. 52. ISBN 80-224-0507-8.
378 Pozri ZAJAC, L. 1996. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In KNEŽO - 
SCHÓNBRUNN, B. (eds.). Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. 
robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 143-144. ISBN 80-967629-0-7.
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v Kamenici nad Cirochou plk. Anton Adamica. Ako vo svojich spomienkach 
uvádzajú František Zeman a Hugo Kubovič, ignoroval rozkazy diskriminujúce 
Židov, ponechal im zelené uniformy, zaobchádzal s nimi ako s vojakmi, posielal 
ich aj so zbraňami do strážnej služby.

Aj napriek vyššie uvedeným príkoriam a ťažkým podmienkam, akokoľvek to 
znie paradoxne, bola služba v pracovnom zbore pre obe skupiny „záchranou“ 
pred ešte väčším rasovým terorom, ktorý na nich čakal v civilnom živote.
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4. ZÁNIK PRACOVNÉHO ZBORU 
(1944 - 1945)

4.1 Poľné veliteľstvo pracovného zboru

Začiatkom roka 1944 sa organizačná štruktúra pracovného zboru začala 
pomaly postupne rozpadať. Prejavovalo sa to v zhoršenej morálke dôstojníckeho 
a poddôstojníckeho zboru. Zo spomienok bývalých príslušníkov zboru, ale aj 
na základe rozkazov, sa možno dozvedieť o častých prípadoch stíhania previ
nilcov. Medzi najrozšírenejšie delikty patrilo jednoznačne opilstvo, rozkrádanie 
štátneho (armádneho) i súkromného hospodárskeho majetku na stavbách, ma
teriálu a pracovných nástrojov, šmelina, zneužívanie práce tvorníkov na súk
romné účely a pod. Objektívne treba poznamenať, že neraz boli iniciátormi tejto 
činnosti civilní pracovníci pracovného zboru, ako napr. odborní stavbyvedúci, 
změnoví majstri, palíeri či majitelia samotných súkromných firiem, ktorí sa

takto úplne „nevlastenecky“ usilovali 
prostredníctvom armády okrádať štát. 
Z veliteľsko-dozorných stupňov sa do 
čierneho obchodu a rôznych podvodov 
zapájali najčastejšie správcovia pra
covných oddielov, velitelia pracovných 
úsekov a skupín alebo osoby určené na 
stavebný dozor.

Ministerstvo národnej obrany sa 
situáciu pokúsilo riešiť personálnymi 
čistkami. Vo februári 1944 prepusti
lo do civilu viacero dôstojníkov a pod
dôstojníkov pracovného zboru.379 Medzi 
prepustenými boli aj viacerí vojenskí 
gážisti, ktorí sa dopustili disciplinár
nych priestupkov, či už opilstva alebo 
rôznych mravných, prípadne iných slu
žobných prehreškov.

Demoralizácia však nebola signi- 
fikantná len pre dôstojnícky a pod-

379 Dôverný rozkaz Pracovného sboru národnej obrany č. 2, či. 1 zo 14. januára 1944, VHA 
Bratislava, f. PZNO 1940- 1945. šk. 148.

Veliteľ VI. pracovného práporu mjr. 
Jozef Dobrovodský



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 129

dôstojnícky zbor. Čím ďalej viac sa dostávali na povrch hlásenia o opilstve, 
samovoľnom vzďaľovaní sa od útvarov a rôznych neprístojnostiach na verej
nosti, ktorých sa dopustili aj vojaci prezenčnej pracovnej služby.380 Aj napriek 
snahe velenia o nápravu udeľovaním tvrdých trestov pre previnilcov, situácia 
spela k rozpadu pracovného zboru zvnútra. O zlej situácii svedčí aj hlásenie 
mjr. Jozefa Dobrovodského, ktorý sa 30. novembra 1943 stal veliteľom VI. pra
covného práporu: „Pri mojom príchode k prac. práporu som zistil že prápor ne
mal organizované roty a jediným administratívnym a kázeňským veliteľom bol 
veliteľ práporu. Na môj dotaz prečo neboly organizované roty mi bývalý veliteľ 
odpovedal, že pre tak malý počet mužstva (420) to vraj nestojí za to organizovať 
roty. Kázeň a disciplína sú na najnižšom možnom stupni, mužstvo je navyknuté 
opúšťať tábor aj v dobe denného zamestnania. V záujme služby a dobrého mena 
prosím, aby sústredenie mužstva trestaného ťažkými trestami (časť trestaneckej 
roty), bolo čím prv zrušené, lebo sústredením uvedeného mužstva bola utvore
ná organizovaná banda, ktorá usporiada zlodejské výpady od okolitých dedín 
a vykráda ubykácie a sklady v samom tábore. Není možné sa spoľahnúť ani na 
stráž, ktorá je väčšinou tiež pod vplyvom uvedených trestancov. Taktiež sústre
denie cigáňov v Čememom, kde je neďaleko ubykácii civilný cigánsky tábor, veľ
mi zaťažuje kontrolné orgány, keďže je takrečeno nemožné zabrániť, aby cigáni 
z pracovísk alebo z tábora neodchádzali do civilného tábora, ktorý je semenišťom 
zlodejov a prechovávačov. “381

Demoralizáciu stupňovala zmena situácie na bojiskách druhej svetovej 
vojny. Čoraz viac vzrastali protifašistické prejavy, otvorenejšie sa kritizovala 
oficiálna politika predstaviteľov ministerstva národnej obrany, velenia sloven
skej armády, vlády a ľudáckeho režimu. Na túto situáciu reagoval veliteľ pplk. 
Kručko, ktorý v doplnku k dôvernému rozkazu Veliteľstva pracovného zboru 
č. 6 z 1. februára 1944 uvádzal: „Zistil som, že v poslednom čase sa medzi 
mužstvom Prac. sboru NO šíri opilstvo a politizovanie, hoci sa na tieto nešváry 
neustále upozorňuje. Veliteľom jednotiek nariaďujem, aby pri každej príležitosti 
poučovali mužstvo v tom smere, že za tieto neprístojnosti a priestupky na každé
ho zisteného jednotlivca musí byť podané trestné oznámenie. Tieto sankcie platia 
i pre priestupok kritizovania vyšších a predstavených, na čo mužstvo tiež dôraz
ne upozornite. Toto nariadenia poznamenajte si medzi trvale platné nariadenia 
a čítajte ho mužstvu mesačne. “382

Zlú situáciu v pracovnom zbore ministerstvo národnej obrany radikálne rie-

380 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 147, inv. č. 151, č. j. 420 623.
381 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 123, inv. č. 125, č. j. 502 913.
382 Dôverný rozkaz Veliteľstva pracovného zboru č. 6, čl. 2 zo 11. februára 1945, VHA Brati
slava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
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šilo vo februári 1944, keď sa realizovala výrazná reorganizačná zmena pracov
ného zboru. Na základe rozkazu zo dňa 3. februára 1944 383 bolo s účinnosťou 
od 1. februára 1944 pracovnému zboru pričlenené stavebné oddelenie minis
terstva národnej obrany, a po zlúčení s dovtedajším technickým a zememerač- 
ským úradom pracovného zboru mal tvoriť Technický úrad pracovného zboru 
národnej obrany. Pracovný zbor prestal byt IV. zložkou ministerstva národnej 
obrany a stal sa samostatným vyšším veliteľstvom s úplnou veliteľskou právo
mocou a správnou pôsobnosťou pre jednotky, ústavy a vojenské majetky, kto
ré mu priamo podliehali. Zároveň sa šesť práporov zlúčilo do troch. Pracovný 
prápor 1 a 3 sa zlúčili do pracovného práporu 1 so sídlom v Pezinku, pracovné 
prápory 2 a 4 do pracovného práporu 2 so sídlom v Podolínci a pracovný prápor 
5 a 6 sa zlúčili do pracovného práporu 3 v Sabinove.384 
Jednotlivé pracovné prápory sa skladali z nasledovných rôt:

Pracovný prápor 1 v Pezinku
1. Špeciálna rota v Trnave - v prípade potreby sa k tejto rote prideľovalo muž

stvo, záhradníci určení pre záhradné gazdovstvo,
2. Pracovná rota v Nitre - pričlenili k nej pracovné oddiely v Bánovciach nad 

Bebravou a Horných Motešiciach,
3. Pracovná rota v Bratislave - Karlovej Vsi,
4. Pracovná rota v Bratislave na Kuchajde - pričlenili k nej pracovné oddiely 

Šinvég a Štadión,
5. Pracovná rota na Bratislavskom hrade,
6. Pracovná rota na Železnej studničke.

Pracovný prápor 2 v Podolínci
1. špeciálna rota v Podolínci - táto rota v sebe zahrňovala aj mužstvo v dielni 

v Spišskej Novej Vsi a kameňolomoch,
2. Pracovná rota v Starej Ľubovni,
3. Pracovná rota v Kraľovanoch,
4. Pracovná rota v Podolínci - nazývaná nemecká,
5. Pomocná rota v Podolínci.

Pracovný prápor 3 v Sabinove
1. Špeciálna rota v Sabinove - v tejto rote boli predovšetkým remeselníci,
2. Pracovná rota v Mokradi - pôvodne pracovný oddiel v Liptovskom Sv. Petri.

383 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 118, ínv. č. 118, č. j. 506 224.
384 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131. inv. č. 136, č. j. 420 125.
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3. Pracovná rota v Čemernom,
4. Robotná rota v Kamenici nad Cirochou - keďže do tejto roty boli včlenení 

Rómovia, nazývala sa robotnou, ostatné roty boli pracovné.
5. Pracovná rota v Jamníku,
6. Robotná rota v Sabinove - keďže do tejto roty boli včlenení Rómovia, nazývala 

sa robotnou, ostatné roty boli pracovné.
7. Pomocná rota v Sabinove.

Okrem pracovných rôt boli v každom prápore jedna až dve špeciálne roty, 
v ktorých mali byť zastúpené všetky remeslá. Špecialistov (remeselníkov, pi
sárov) bolo možné prideliť mimo rámec vlastnej roty len so súhlasom veliteľa 
pracovného zboru. Zároveň bol určený aj veliteľský personál týchto práporov. 
Veliteľom pracovného práporu 1 v Pezinku sa stal pplk. PSb. Štefan Schwarz, 
veliteľom pracovného práporu 2 v Podolínci pplk. PSb. Samuel Engler a za 
veliteľa pracovného práporu 3 v Sabinove bol menovaný mjr. PSb. Aurel Ru
man. 385

Ani februárové zmeny v organizácii pracovného zboru nepriniesli želané vý
sledky. V apríli 1944 nastala ďalšia zmena. Na základe rozkazu ministra ná
rodnej obrany veliteľstvo pracovného zboru 29. apríla 1944 zriadilo v kaštieli 
Zamutov „Poľné veliteľstvo pracovného zboru národnej obrany“. Za veliteľa bol 
určený mjr. PSb. Aurel Rumann, ktorý zároveň vykonával aj funkciu velite
ľa pracovného práporu 3.386 Zriadenie poľného veliteľstva malo pomôcť pruž
nejšie prideľovať pracovné sily pre Veliteľstvo opevňovacích prác, ktoré bolo 
zriadené 26. januára 1944 so sídlom v Prešove. Jeho úlohou bolo zabezpečiť 
opevňovanie časti Karpát na severovýchodných hraniciach Slovenska v súvis
losti s postupom Červenej armády na východnom fronte.387 Títo pracovníci boli 
určení na budovanie obranného pásma vo Východných Karpatoch s dôrazom 
na oblasť Duklianskeho a Lupkovského priesmyku. V tom čase sa slovenská 
armáda skladala z 5 častí: z armádneho veliteľstva, ktoré vzniklo 18. mája 1944 
so sídlom v Prešove pod velením gen. Malára, z armádnych jednotiek, z 1. a 2. 
divízie, z jednotiek vzdušných zbraní a z Veliteľstva opevňovacích prác.388 Ne
menej dôležitou súčasťou bolo plynulé organizovanie železničných transportov 
prevážajúcich pracovné roty do poľa, či už k jednotkám Východoslovenskej poľ
nej armády alebo k divíziám v zahraničí. Poľné veliteľstvo bolo v lete 1944 pre-

385 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131, inv. č. 136, č. j. 420 125.
386 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 131, inv. č. 136, č. j. 421 220.
387 Pozri ВАКА, I. F. Čatloš a slovenská armády na frontoch druhej svetovej vojny v rokoch 
1943 - 1944. In ВАКА, I. - CSÉFALVAY, F. - KRALČÁK, P. Ferdinand Čatloš - vojak a politik 
(1895-1942]. Bratislava : Pro Militaria Historica, 2011. s. 193-195. ISBN 978-80-970768-0-1.
388 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 25, inv. č. 92, 
č. j. 70 767.
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miestnené do Čemerného, kde vyvíjalo činnosť pod krycím názvom „Brydlica“. 
Podľa údajov z 30. mája 1944 mal pracovný zbor 7 042 osôb, z toho bolo 413 
Rómov.389
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Defilé príslušníkov pracovného zboru na oslavách štátneho sviatku SR J 4. marca 1944

Koncom mája 1944 ministerstvo národnej obrany v zmysle § 20 branného 
zákona nariadilo, aby do pracovného zboru boli odvelení všetci branci vojen
skej služby, ktorí sú príslušníkmi rôznych náboženských siekt.390 K 15. júnu 
1944 bol určený posledný nástupný termín brancov do pracovného zboru.391 
V tomto období sa výrazne prejavil nedostatok dôstojníckeho a poddôstojnícke
ho personálu v pracovnom zbore. To spôsobilo, že rota mala až 350 mužov.392 
Rovnako bol veľký problém s ubytovacími kapacitami pre mužstvo. Na riešenie 
ubytovania mužstva sa mali použiť všetky dostupné miestnosti v kasárňach, aj

389 Pozri CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 11939 - 1945). Bratisla
va : Magnet Press Slovakia, 2008, s. 150. ISBN 978-80-89169-16-0.
390 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 436. inv. č. 
236. č. j. 13 73-
391 Stalo sa tak 56. vyhláškou Ministerstva národnej obrany zo dňa 26. mája 1944. Slovenský 
zákonník, roč. 1944, zák. c. 30 z roku 1943, ods. 4, § 14, čiastka 16 zo dňa 6. júna 1944.
392 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 132, inv. č. 136, é. j. 421 692.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 133

v prípade, že neboli štandardné. Dovedna sa prezentovalo 2 513 brancov, z toho 
261 Rómov.393

O neutešenej situácii v rámci celej slovenskej armády svedčilo nariadenie, 
aby sa s účinnosťou od 6. júna 1944 začal bezodkladne výcvik všetkého muž
stva pracovného zboru v pešom poradovom a bojovom výcviku so zbraňou. Do 
výcviku so zbraňou neboli zaradení Rómovia. Týmto krokom sa čiastočne zme
nilo ideové ponímanie pracovného zboru.394 Do tohto momentu bol pracovný 
zbor nebojovou časťou armády určený výhradne na prácu. V skutočnosti ale 
so zbraňou slúžili v predchádzajúcich rokoch aj príslušníci zboru, ktorí boli 
zadelení do strážnej služby, ale tí mali zbraň pridelenú len na obdobie výkonu 
strážnej služby, pričom strážnu službu vykonávala len časť príslušníkov zboru. 
Rovnako výcvik so zbraňou absolvovali aj príslušníci, ktorí odišli na východný 
front ako členovia poľných pracovných rôt. V tomto prípade však výcvik ab
solvovali všetci príslušníci a pracovný zbor následne prebral časť úloh bojovej 
zložky armády.

Výcvik príslušníkov pracovného zboru súvisel s pokynom ministerstva ná
rodnej obrany, aby pracovný zbor dal po 3. júli 1944 k dispozícii pre Technický 
zbor do poľa asi 1 400 mužov starších ročníkov vrátane Rómov.395 O zlej situ
ácii v slovenskej armáde svedčí aj to, že zastupujúci veliteľ pracovného zboru 
pplk. PSb. Ing. Jozef Kručko mal v mierových zásobách výstroj sotva pre pätinu 
mužstva.

V súlade s predchádzajúcimi reorganizačnými zmenami v pracovnom zbore 
bola dňom 1. júla 1944 pri veliteľstve pracovného zboru v Pezinku zriadená 
školná rota.396 Dôvodom jej vzniku bola snaha spojiť všetkých frekventantov 
škôl a kurzov pracovného zboru pod jedno velenie. Toto riešenie malo svoju lo
giku. Jednotlivé kurzy sa mali skoordinovať, aby sa účelnejšie a hospodárnejšie 
využili príslušníci pracovného zboru. Školná rota podliehala priamo správcovi 
pracovného zboru.

Celková politická situácia na Slovensku roku 1944, vyplývajúca zo situácie 
na bojiskách, determinovala aj zameranie pracovnej činnosti. Pracovníci na
ďalej vykonávali rôzne práce pre vojenské útvary, tak ako v predchádzajúcich 
rokoch, zmena však nastala vo verejných prácach. Vzhľadom na danú situáciu 
sa nerealizovali stavby väčšieho charakteru, a z toho dôvodu aj tvorníkov pride-

393 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 26, inv. č. 
102, č. j. 71 231.
394 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 132, inv. č. 136, č. j. 521 801.
395 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné, šk. 26, inv. č. 102, 
č. j. 71 053.
396 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 132, inv. č. 136, č. j. 422 214.
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Го val i na rôzne krátkodobé práce u súkromníkov.397 Najdôležitejšou pracovnou 
činnosťou bolo budovanie opevnení na východnom Slovensku. Po vytvorení Ve
litelstva opevňovacích prác a Poľného veliteľstva pracovného zboru bola väčši
na jeho príslušníkov presunutá na severovýchod Slovenska. Za významnejšie 
práce možno označiť stavbu cesty od Demänovskej jaskyne po Vrbické Pleso. 
Objednávateľom stavby bol Klub slovenských turistov a lyžiarov v Liptovskom 
Mikuláši, ktorý najprv vybudoval turistický chodník k plesu a teraz plánoval 
vybudovanie cesty pre autodopravu v celkovej dĺžke 4 550 m. Na túto stavbu 
mal lyžiarsky klub k dispozícii len 300 000 Ks, čo nepostačovalo na dokončenie 
stavby. Preto sa obrátili na ministerstvo národnej obrany, aby uvedenú cestu 
spolufinancovalo, nakoľko sa minister národnej obrany Čatloš pohrával s myš
lienkou vybudovať v tejto oblasti vojenský výcvikový tábor.398

Príslušníci pracovného 
zboru sa však zúčastňovali

Nálet na Bratislavu 16. 6. 1944

aj záchranných prác. V júni 
1944 15. americká letecká 
armáda bombardovala Bra
tislavu. Jej hlavným cieľom 
boli najmä rafinéria Apollo 
a zimný prístav. Zasiahnuté 
boli však aj vojenské objekty, 
ale aj verejné budovy a obyt
né domy v rôznych častiach 
mesta. Na základe rozkazu 
ministra národnej obrany 
sa malo na záchranných 
a upratovacích prácach zú
častniť 600 tvorníkov pra
covného zboru.399 V zmysle 
tohto rozkazu boli postave
né upratovacie oddiely 1 až 
6 pri 4 pracovnej rote pra
covného práporu 1 v Brati
slave. Do upratovacích od
dielov mali dodať mužstvo:

397 Veľakrát to boli práce špedičného charakteru. Pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, 
šk. 140. inv. č. 141, č. j. 420 367.
398 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 139, inv. č. 140, č. j. 420 972.
399 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 141, inv. č. 144. č. j. 420 745.
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pracovná rota 3 v Karlovej Vsi 20 mužov, pracovný oddiel pri Vojenskej nemoc
nici 1 v Bratislave 14 mužov, pracovná rota 5 v Zemianskych Kostoľanoch 120 
mužov, pracovný prápor 1 v Modre 15 mužov, pracovný prápor 2 na Smrekovici 
30 mužov, Vojenský hospodársky majetok Podtureň 30 mužov, pracovný oddiel 
2 Starej Ľubovni 20 mužov, 2. rota pracovného práporu 1 v Nitre 20 mužov, 6 
pracovná rota na Železnej Studienke 110 mužov, 4. pracovná rota na Kuchajde 
60 mužov a 1. rota pracovného práporu 1 v Trnave mala dodať 160 mužov. Za 
veliteľa upratovacích oddielov bol menovaný stot. PSb. Lehocký. Za veliteľov 
jednotlivých upratovacích oddielov boli menovaní: 1. upratovací oddiel nápor, 
v zál. Hammer, 2. upratovací oddiel npor. v zál. Závodný, 3. upratovací oddiel 
doz. ašp. Ing. Kuká, 4. upratovací oddiel dôst. zást. Rehák, 5. upratovací oddiel 
dôst. zást. ašp. Kriak a za veliteľa 6. upratovacieho oddielu bol menovaný rtk. 
rtm. PSb. Oravec. V rozkaze sa výslovne uvádzalo, že do upratovacích oddielov 
nemali byť prideľovaní remeselníci, pisári a Rómovia. Postavenie upratovacích 
oddielov prebehlo veľmi rýchlo a v priebehu jedného dňa bola väčšina sústre
dená na Kuchajde a začalo sa s prácami. Mužstvo bolo vybavené zjednej treti
ny krompáčmi a dve tretiny mali lopaty. Vzhľadom na ročné obdobie mali byť
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ubytovaní v Stanoch.400 Na odstraňovanie nevybuchnutých bômb bolo do stavu 
4. pracovnej roty pracovného práporu 1 dňom 29. septembra 1944 pridelených 
29 Židov.401 Pracovná rota Židom zabezpečila iba ubytovanie a stravu, na odev 
a obuv nemali nárok.402

Vo vzťahu k opakovanému bombardovaniu Bratislavy sa naplno ukázal 
problém s nedostatočnou protilietadlovou obranou územia Slovenska. Ne
dostatky v protilietadlovej obrane sa mali odstrániť vytvorením špeciálneho 
útvaru Heimatwehr, ktorého káder mali tvoriť kontingenty dobrovoľníkov zo 
spojeneckých satelitov, vrátane Slovenska. Predpokladalo sa, že Slovensko 
postaví 10 500 mužov a budú to predovšetkým príslušníci pracovného zbo
ru. Koncom júla 1943 bola vytvorená slovenská protilietadlová brigáda, ktorá 
mala na začiatku 2 600 príslušníkov. Výcvik slovenského kontingentu sa mal 
uskutočniť v tzv. ochrannom pásme. Prvá časť vojakov sa tam mala presunúť 
začiatkom augusta. Počas presunu došlo k nepokojom v Trnave, kde asi 400 
-700 vojakov pracovného zboru odmietlo svoje zadelenie. Vzbura však mala 
len krátke trvanie, ale mala podiel na tom, že napokon boli vojaci 16. septem
bra 1944 odsunutí z ochranného pásma, a o ich využití v zahraničí sa už ďalej 
nehovorilo. Špecifické postavenie malo 240 príslušníkov brigády, všetci boli 
príslušníkmi pracovného zboru, ktorí sa stali inštruktormi pri samostatných 
rotách guľometov proti lietadlám.403

V roku 1944 možno v pracovnom nasadení pracovného zboru sledovať 
jednu významnú zmenu. Kým v predchádzajúcich rokoch bola pracovná čin
nosť jeho príslušníkov veľmi rozmanitá a pracovný zbor nestačil kapacitne 
plniť všetky objednávky a požiadavky na pridelenie pracovníkov, tak v polo
vici roka 1944 nastal pravý opak. Podľa hlásenia poľného veliteľa pracovného 
zboru mjr. PSb. Aurela Rumana dal 11. rotu Rómov a 12. rotu „árijcov" k dis
pozícii Armádnemu veliteľstvu v Prešove z dôvodu, že pre nich nemal „dosta
točné ubytovanie a ich pracovná sila bola nevyužitá“.404 Armádne veliteľstvo, 
ktoré bolo vyšším veliteľstvom s úplnou veliteľskou, správnou, oblastnou pô
sobnosťou pre Šarišsko-zemplínsku župu, tento krok privítalo, keďže trpelo 
nedostatkom personálu. Na základe rozhodnutia zástupcu veliteľa Armád
neho veliteľstva plk. gšt. Rudolfa Pilfouska bola 11. rota daná k dispozícii

400 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 141, inv. é. 144, č. j. 420 745.
401 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 141, inv. č. 143. č. j. 416 313.
402 Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany é. 48, cl. 157 zo 14. decem
bra 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
403 CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok (1939 - 1945). Bratislava : 
Magnet Press Slovakia, 2008, s. 143-144. ISBN 978-80-89169-16-0.
404 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné. šk. 25, inv. é. 92, 
č. j. 71 130.
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2. divízii na úpravu cesty v pohraničí, 12. rota k dispozícii 1. divízii. Okrem 
toho bola 10. rota uvoľnená na stavbu cesty v úseku Jabloň - Vyšné a Zboj- 
né - Výrava.

Na začiatku leta 1944 silnel tlak domáceho odboja. Veliteľstvo pracovného 
zboru vydalo viacero nariadení o zostrenej kontrole civilných osôb pri vstupe 
do ubytovacích a kasárenských priestorov. V rozkaze sa doslova uvádzalo: 
„Upozorňujem podriadené Jednotky, že zákaz vpúšťať civilné osoby do voj. ob
jektov bez sprievodu vojenských osôb vzťahuje sa aj na civilné bezpečnostné 
orgány (polícia), a to aj v takých prípadoch, ak sa tieto preukážu úradným 
preukazom alebo odznakom, nechje účel ich vstupu do objektov akýkoľvek. Ak 
je povaha veci taká, že bezpodmienečne vyžaduje, aby boly civ. bezpečnostné 
orgány do vojen, objektu vpustené, môže sa to stať len v prítomnosti dôstojníka, 
ktorého určí príslušné posádkové veliteľstvo po predbežnom zistení totožnosti 
civ. bezpečnostného orgána a účelu, pre ktorý tento žiada byť do voj. objektu 
vpustený. “405 V auguste sa opatrenia režimu v pracovnom zbore zostrili. Dô
vodom mali byť prípady prepadov a následného odzbrojenia jednotiek vojska. 
V bezpečnostných opatreniach sa uvádzalo: „Na cvičeniach všetkého druhu, 
na prácach mimo kasáreň musí mať veliteľ či už cvičiacej alebo pracovnej jed
notky organizovanú primeranú pohotovostnú jednotku v svojej blízkosti, ktorá 
je vyzbrojená potrebnou dávkou ostrého streliva, že môže proti záškodníkom 
okamžite zakročiť, prekvapiť a zničiť. V kasárňach vo dne i v noci musí byť stráž 
a hotovosť stále pripravená na okamžitú obranu vojenských objektov. Pušku so 
strelivom musí mať každý vojak vo vojenských objektoch a pracoviskách nielen 
počas zamestnania ale i po zamestnaní na dosah ruky. “406

Tieto opatrenia už nariadil nový veliteľ pracovného zboru. Dňom 15. au
gusta 1944 sa veliteľom stal pplk. PSb. Ing. J. Kručko.407 Dovtedajší veliteľ 
plk. L. Bodický bol vymenovaný za veliteľa Divíznej oblasti 2 v Liptovskom 
Svätom Mikuláši. Zo spomienok samotného Ing. Kručka však vyplýva, že ve
liteľom bol minimálne od 1. augusta 1944. Zároveň nám podáva význam au
gustových udalostí pre pracovný zbor zo svojho pohľadu: „Ako veliteľ PS 1. 
augustom 1944 dostal som 4-týždňovú dovolenku. So svojou rodinou som bol 
v Ružbachoch až do konca augusta. 27. augusta 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

405 Dôverný rozkaz Pracovného sboru národnej obrany č. 27, čl. 5 zo 7. júla 1944, VHA Bra
tislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
406 Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany č. 33, čl. 51 z 18. augusta 
1944. VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
407 Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany č. 30, čl. 19 z 28. júla 
1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
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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 naďalej 
v Bratislave. “408 Plukovníka Viliama Kanáka však 29. augusta 1944 v podve
černých hodinách zatkli banskobystrickí povstalci. Dňa 5. septembra 1944 
gen. Ferdinanda Čatloša na poste ministra národnej obrany vystriedal Štefan 
Haššík, čím minister národnej obrany stratil možnosť ovplyvňovať ďalšie sme
rovanie pracovného zboru.

4.2 Pracovný zbor ako súčasť „Haššíkovej“ armády

Vypuknutie Slovenského národného povstania znamenalo pre celú slo
venskú armádu tvrdú ranu. Dôsledkom sa nevyhol ani pracovný zbor. Orga
nizácia pracovného zboru stála doslova na hlinených nohách po tom, čo sa 
v septembri 1944 väčšina mužstva a časť dôstojníkov Pracovného zboru prida
la na stranu povstalcov, alebo ich ako nespoľahlivých Nemci internovali spolu 
s odzbrojenými vojakmi Východoslovenskej armády.409 Ich konanie si však ne
možno jednoznačne vysvetľovať, že by väčšina bola antifašistický orientovaná 
a ich pridanie sa na stranu povstania bolo ich vlastným rozhodnutím. Pozadie 
ich konania treba hľadať v dislokácii pracovných práporov. Väčšina z nich, 
okrem pracovného práporu I., bola v tom čase dislokovaná na povstaleckom 
území, resp. na východnom Slovensku, a tak sa akosi prirodzene stali súčas
ťou povstaleckých jednotiek. Tým, samozrejme, nemožno tvrdiť, že by bojovali 
v povstaní z donútenia, aleje otázkou, či by sa tak rozhodli aj v prípade, že by 
sa ich pracovný prápor nachádzal v čase vypuknutia Slovenského národného 
povstania (SNP) na západe krajiny, mimo povstaleckého územia.

V prvých dňoch septembra 1944 zostal pod kontrolou ministerstva národ
nej obrany len zlomok z pôvodnej armády. Išlo predovšetkým o príslušníkov 
z posádok na západnom Slovensku, ktoré sa k povstaniu nepripojili. Konkrét
ne išlo o posádky Bratislava, Nitra, Topoľčany, Piešťany, Sereď, Nové Mesto 
nad Váhom, Trenčín. V prípade pracovného zboru zostalo ministerstvu národ
nej obrany k dispozícii iba 605 príslušníkov, ktorí pochádzali z príslušníkov 
pracovného práporu 1, pomocnej roty a pionierskej roty 11 a 16 zo súhrnného 
počtu 10 301 príslušníkov pracovného zboru.410 Pred vypuknutím SNP dis-

408 VHA Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971, šk.5. Spomienkový životopis 
Ing. J. Kručka.
409 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 144, inv. č. 145, č. j. 421 281.
410 KORČEK. J. Vojensky organizované pracovné formácie v pôsobnosti MNO a MV Sloven
skej republiky 1942-1945. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary 
slovenskej armády 1939-1945. VI. robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s 63. ISBN
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ponoval pracovný prápor 1 v Pezinku 3 129 príslušníkmi, pracovný prápor 2 
v Podolínci 3 270 príslušníkmi a pracovný prápor 3 v Trnave 3 902.

Na troskách pôvodnej armády bol v priebehu septembra 1944 postavený 
1. peší pluk Domobrany pod velením mjr. Jána Šmigovského.

V októbri 1944 sa sformoval 2. peší pluk Domobrany. Jadro novej brannej 
moci vytvorilo 6 965 vojakov a dôstojníkov, ktorí sa nepripojili k povstaniu, 
1 000 príslušníkov šiestich oddielov Slovenskej pracovnej služby a už spomí
naných 605 príslušníkov pracovného zboru. Do počtu 9 000 ho doplnili naj
mladšie odvodové ročníky 1942, 1943 a 1944 vojakov základnej služby, prvé 
ročníky zálohy a vyše 1 000 dobrovoľníkov. Celkový stav armády k 30. októbru 
dosahoval 16 676 mužov, z toho bolo 10 242 na Slovensku.411

Do konca januára 1945 sa zloženie slovenskej armády vykryštalizovalo 
do základnej organizačnej štruktúry Domobrana, Protilietadlový delostrelecký 
pluk, Letecký pluk, Civilná protiletecká ochrana, Technický zbor a pracovný

Prísaha 1. pešieho pluku Domobrany dňa 8. 10. 1944

80-967629-0-7.
411 CSÉFAĽVÄY, F. a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 11939 - 1945). Bratislava : 
Magnet Press Slovakia 2008, s. 211-212. ISBN 978-80-89169-16-0.
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zbor. Dislokácia jednotiek zahŕňala trojuholník Bratislava - Nitra - Trenčín 
a oblasť Považia po Žilinu. Po mobilizácii ročníkov 1935 až 1944 nariadenej 
12. januára 1945 vzrástol početný stav armády na 41 533 mužov, z toho 29 
139 na území Slovenska a 12 394 v zahraničí.412

Postavenie pracovného zboru v rámci novej „Haššíkovej armády“ sa výraz
ne zmenilo. Nový minister obrany Haššík nejavil o pracovný zbor taký záujem 
ako jeho predchodca. Správca pracovného zboru pplk. PSb. Kručko vo svojich 
pamätiach uvádza, že počas úradovania ministra národnej obrany gen. Ferdi
nanda Čatloša musel takmer denne podávať podrobný referát o stave pracov
ného zboru osobne, a to priamo ministrovi.413 Pre Haššíka bol pracovný zbor 
skôr príťažou a aj preto nemal záujem o z n ov u vy b u d o va ni e pracovného zboru 
v tých intenciách ako tomu bolo pred vypuknutím povstania. Aj preto neriešil, 
že na základe rozkazu nemeckého veliteľa na Slovensku, z dôvodu uvoľnenia 
kasární v Pezinku pre potreby nemeckej brannej moci, bolo premiestnené ve
liteľstvo pracovného zboru do Svätoplukových kasární v Bratislave a pracovný 
prápor 1 bol umiestnený na Kuchajde.414

V septembri 1944 ešte nemecká armáda stihla ustanoviť beratéra pre pra
covný zbor. Podľa jeho pokynov usmerňoval pplk. Kručko chod celého zboru. 
Beratér prichádzal každý deň na hodinovú návštevu k veliteľovi pracovné
ho zboru a predkladal mu rozkazy vydané Wehrmachtem pre pracovný zbor. 
Pridelenie tohto beratéra bolo jediným aktívnym činom nového ministerstva 
národnej obrany vo vzťahu k pracovnému zboru.

Už po začlenení veliteľstva pracovného zboru do štruktúry tzv. Haššíkovej 
armády začalo byt ministerstvo národnej obrany zahltené požiadavkami na 
výstavbu opevnení a rôznych ženijných zariadení proti útočiacej Červenej ar
máde. Ich plnenie súrili dôstojníci štábu generála Hôfleho a pracovníci Ludi- 
novho veľvyslanectva. Veliteľstvo pracovného zboru bolo poverené zostavením 
pionierskych stavebných rôt. Ku dňu 20. októbra 1944 ich podľa hlásenia 
veliteľa pracovného zboru pplk. PSb. Ing. Jozefa Kručka bolo postavených 
trinásť, číslovaných od 11 do 23.415 Boli to pionierska rota 11 v Bratislave, 
pionierska rota 12 v Trnave, pionierska rota 13 v Trenčíne, pionierska rota 
14 v Novom Meste nad Váhom, pionierska rota 15 v Žiline, pionierska rota 
16 v Bratislave, pionierska rota 17 v Piešťanoch, pionierska rota 18 v Tren-

412 KORČEK. J. Slovenská republika 1943-1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu 
a režimu. Bratislava : MO SR, 1999, s. 161. ISBN 80-88842-22-0.
413 VHA Bratislava, f. Generál Čatloš, šk.5, Spomienkový životopis Ing. J. Kručka.
414 Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany č. 37, čl. 73 z 29. septem
bra 1944, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
4In VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 454, inv. 
č.280, č. j. 38 7I0-
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čianskej Teplej, pionierska rota 19 v Dubnici, pionierska rota 20 v Považskej 
Bystrici, pionierska rota 21 v Nitre, pionierska rota 22 v Topoľčanoch a pio
nierska rota 23 v Seredi. Vzhľadom na požiadavky z nemeckej strany ich počet 
neustále rástol. K 20. decembru 1944 ich pod velením pracovného zboru bolo 
v jedenástich posádkach dovedna 25 pionierskych rôt.416 Každá z týchto pio
nierskych rôt mala cca 300 mužov.

Od novembra 1944 ministerstvo národnej obrany zriaďovalo pionierske 
stavebné skupiny I. až IX.417 V rámci týchto deviatich pionierskych stavebných 
skupín bolo vytvorených spolu 27 rôt:
• Pionierska stavebná skupina I. v posádke Bratislava vznikli 3 roty s číslami 

61. 62 a 63,
• Pionierska stavebná skupina II. v posádke Trnava 2 roty s číslami 64 a 65,
• Pionierska stavebná skupina III. v posádke Trenčín 3 roty s číslami 66, 67 

a 68,
• Pionierska stavebná skupina IV. v posádke Piešťany 1 rota s číslom 69 

a v posádke Nové Mesto nad Váhom 3 roty s číslami 70, 71 a 72,
• Pionierska stavebná skupina V. v posádke Žilina 3 roty s číslami 73, 74 a 75,
• Pionierska stavebná skupina VI. v posádke Turčiansky Sv. Martin 3 roty 

s číslami 76, 77 a 78,
• Pionierska stavebná skupina VII. v posádke Hlohovec 1 rota s číslom 79, 

v posádke Nitra 1 rota s číslom 80 a v posádke Topoľčany 2 roty s číslami 
81 a 82,

• Pionierska stavebná skupina VIII. v posádke Ružomberok 2 roty s číslami 
83 a 84,

• Pionierska stavebná skupina IX. v posádke Liptovský Sv. Mikuláš 3 roty 
s číslami 85, 86 a 87.

Pionierske stavebné skupiny tvorili predovšetkým zajatí slovenskí vojaci, 
ktorých na začiatku novembra 1944 Nemci prepustili s podmienkou, že vstú
pia do samostatných pionierskych stavebných rôt. Dňom 15. decembra 1944 
bol pplk. pion. Jozef Sedlický ustanovený za veliteľa všetkých stavebných pio
nierskych rôt na Slovensku.418 Ako veliteľ stavebných pionierskych rôt mal 
síce disciplinárnu právomoc veliteľa pluku, ale v zmysle rozkazu musel svoju 
funkciu vykonávať podľa pokynov veliteľa pracovného zboru pplk. PSb. Jozefa 
Kručka.

416 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 454, inv. 
č. 280, č. j. 38 710 2.
417 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, šk. 454, inv. 
č. 280, č. j. 38 7,0 7.
418 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 143, inv. č. 144, č. j. 423 473.
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Aj toto je dôkaz absolútneho chaosu v slovenskej armáde. Naďalej tu exis
toval pracovný zbor a zároveň sa vytvorili samostatné pionierske stavebné roty, 
ktoré okrem mobilizovaných záložníkov tvorili aj navrátivší sa zajatci z Nemec
ka, príslušníci bývalej Východoslovenskej armády, medzi ktorými však bola aj 
značná časť príslušníkov pracovného zboru. Obe zložky sa riadili pokynmi ve
liteľa pracovného zboru. Názvy „pioniersky“ a „pracovný“ sa prestali postupne 
dôsledne uvádzať a v praxi bežne dochádzalo k ich zamieňaniu pri označovaní 
tej istej stavebnej skupiny, práporu či roty.

Vypuknutie Slovenského národného povstania znamenalo, prirodzene, aj 
zmenu pracovnej náplne príslušníkov pracovného zboru. Z pôvodného pra
covného zboru bol k dispozícii už len pracovný prápor 1. Podriadené jednotky 
pracovného práporu 1, rozmiestnené prevažne v Bratislave a v blízkom okolí, 
plnili aj čiastočne pracovné, ale, hlavne, čoraz častejšie strážne úlohy. Od ok
tóbra 1944 pracovný prápor 1 slúžil pod velením stot. Štefana Cvacha ako sú- 
streďovací útvar pre horko-ťažko zmobilizovaných ľudí, ktorými ľudáci podľa 
inštrukcií nemeckých vojenských a policajno-bezpečnostných orgánov dopl
ňovali najrôznejšie vojenské formácie s veľkými ťažkosťami budovanej sloven
skej brannej moci.419

Vplyvom rozkladu celej slovenskej armády nastal faktický zánik pracov
ných práporov. Prispelo k tomu najmä vytváranie pionierskych stavebných 
rôt, kde prevažnú časť mužstva a veliteľského zboru tvorili príslušníci pra
covného zboru z práporov v Pezinku, Podolínci a v Trnave. Druhým dôvodom 
vzniku tejto situácie bolo, že nemecké vojská v septembri až novembri 1944 
hromadne brali pracovným oddielom a rotám nielen výzbroj, ale i všetok vy
užiteľný výstroj a cennejší materiál až do tej miery, že mnohé museli byť roz
pustené aj na územiach, ktoré vôbec neprišli do styku s povstalcami. Celkový 
rozpad sa zintenzívňoval rýchlosťou, s akou postupovala Červená armáda. Do 
polovice februára 1945 vzniklo 85 samostatných pionierskych stavebných rôt. 
Pôsobilo v nich 21 250 až 25 500 osôb.420 Na jednu rotu pripadalo 180 až 500 
mužov.

V decembri 1944 sa udiala významná organizačná zmena, ktorá sa stala 
predzvesťou zániku pracovného zboru. Na báze pionierskych stavebných jed
notiek a útvarov, ktoré sa vytvárali v rámci pracovného zboru vznikol Technic-

419 KORČEK, J. Vojensky organizované pracovné formácie v pôsobnosti MNO a MV Sloven
skej republiky 1942-1945. In KNEŽO - SCHÓNBRUNN, B. (eds.) Pracovné jednotky a útvary 
slovenskej armády 1939-1945. VI. robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996. s. 63. ISBN 
80-967629-0-7.
420 Pozri CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny Slovenska-V. zväzok (1939 - 1945). Bratisla
va : Magnet Press Slovakia, 2008. s. 217. ISBN 978-80-89169-16-0.



Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 I 143

ký zbor, ktorého veliteľom sa 1. januára 1945 stal plk. gšt. Štefan Tatarko.421 
Následne boli dňom 20. januára 1945 stavebné pionierske roty 11 až 30 a 32 
vyňaté spod právomoci pracovného zboru a boli podriadené Technickému 
zboru.422

Toto definitívne zabralo aj zvyšok „životného priestoru“ pre pracovný zbor. 
Manévrovací priestor jeho existencie sa rapídne zmenšil už v októbri 1944, 
keď minister národnej obrany Štefan Haššík vyhlásil všeobecnú pracovnú 
povinnosť dospelého obyvateľstva na opevňovacích prácach. Preradenie sa
mostatných pionierskych jednotiek a útvarov pod Technický zbor možno po
važovať za faktický zánik pracovného zboru. De iure síce ešte pracovný zbor 
v organizácii slovenskej armády zostal a jeho hlavným poslaním naďalej bolo 
zabezpečovanie nasadzovania civilného obyvateľstva na výstavbu obranných 
zriadení pre nemeckú armádu, ale reálne už túto činnosť nevykonával.

Posledný zachovaný datovaný rozkaz pracovného zboru pochádza 
z 24. marca 1945, podpísaný jeho veliteľom pplk. PSb. Ing. Jozefom Kručkom. 
Na základe neho bol pplk. stav. PSb. Ing. Jozef Kručko preložený zo stavovskej 
skupiny dôstojníkov pracovného zboru do skupiny dôstojníkov pechoty dňom 
15. marca 1945.423

Na základe tohto rozkazu môžeme dedukovať, že organizačne a personál
ne zdecimovaný pracovný zbor sa tak pravdepodobne stal organizačnou sú
časťou Technického zboru niekedy v období od januára do marca 1945. Hoci 
na potvrdenie tohto faktu sa nezachoval relevantný archívny dokument, na
svedčuje tomu skutočnosť, že v organizácii ministerstva národnej obrany, kto
rá nadobudla účinnosť 15. marca 1945, sa už zložka „Veliteľstvo Pracovného 
zboru národnej obrany“ neobjavila.

421 HLAV1ENKA, L. - JIRÁSEK, Z. Pracovní útvary Slovenské armády na území Slovenského 
štátu od vypuknutí SNP do konce roku 1944. In Acta historíca Neosoliensia 14/2011, 2011, 
č. 14, s. 120. ISSN 1136-9148.
422 Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany č. 3 z 20. januára 1945, 
čl. 34. VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
423 Dôverný rozkaz Veliteľstva Pracovného sboru národnej obrany č. 11 z 24. marca 1945, 
čl. 79. VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 148.
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ZÁVER
Pracovný zbor, ktorý vznikol na základe pracovných jednotiek, bol špeci

fickou organizačnou súčasťou slovenskej armády v rokoch 1939 - 1945. Špe
cifikum tejto organizácie spočívalo v tom, že vznikla na politickú objednávku 
vtedajších najvyšších predstaviteľov režimu, ktorí potrebovali vyriešiť židovskú 
a rómsku otázku v armádnom prostredí. Vznikom pracovných jednotiek a ná
sledne pracovného zboru sa zároveň vyriešila aj otázka umiestnenia občanov, 
ktorí nespĺňali požiadavky kladené na vojenskú prezenčnú službu zo zdravot
ných dôvodov, ako aj umiestnenia tých občanov, ktorých z dôvodu odsúdenia 
nepovolávali do vojenskej prezenčnej služby.

Riešenie židovskej a rómskej otázky sa začalo prijatím branného zákona 
v roku 1940, na základe ktorého sa rozdelila prezenčná služba vojakov na vo
jenskú službu a pracovnú službu. Uvedené rozdelenie na dve odlišné kategórie 
služby v rámci brannej moci však bolo len čiastočným riešením. Branný zákon 
najednej strane vyriešil otázku právneho postavenia Židov a Rómov, na základe 
ktorého prestali byť brancami prezenčnej vojenskej služby a stali sa príslušník
mi pracovnej povinnosti, na strane druhej však nevyriešil organizačnú stránku 
a celkovú realizáciu ich pracovnej povinnosti, keďže pracovné jednotky nemali 
vlastný dôstojnícky ani poddôstojnícky zbor, činnosť pracovných jednotiek bola 
málo efektívna. Experiment s pracovnými jednotkami, ktoré vznikli pri každom 
z deviatich peších plukov sa ukázal ako nevhodný. Za najväčší nedostatok je 
považovaná absencia jednotnej organizačnej štruktúry a jednotného veliteľstva, 
ktoré by zastrešovalo činnosť pracovných jednotiek.

Súčasťou pracovných jednotiek a pracovného zboru boli i branci „árijci“, 
ktorí zo zdravotných alebo disciplinárnych dôvodov nemohli vykonávať riadnu 
vojenskú prezenčnú službu. Ich zaradenie v rámci pracovných jednotiek bolo 
veľmi problematické. Hoci vojenská prezenčná služba a prezenčná pracovná 
služba boli navonok rovnocenné a vrcholní predstavitelia armády to pri každej 
príležitosti zdôrazňovali, samotné pomenovanie „pracovná služba" pôsobila de
honestujúco v očiach verejnosti i ostatných príslušníkov armády.

Samotný vznik pracovného zboru v januári 1941 bol dôsledkom snahy ve
lenia slovenskej armády o zefektívnenie pracovnej služby. Cieľom však bolo aj 
zvýšiť postavenie pracovného zboru na rovnocennú organizačnú úroveň s os
tanými útvarmi slovenskej armády. Ako sa však ukázalo, celý proces vzniku 
pracovného zboru bol nepripravený a „šitý horúcou ihlou“, čo sa prejavilo hneď 
od začiatku jeho existencie. Vznikom pracovného zboru sa síce vytvorila zák
ladná organizačná štruktúra, ale v skutočnosti nebol schopný začať plnohod
notne plniť svoju činnosť, keďže nemal vytvorené vhodné personálne a finančné
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podmienky. Situácia sa riešila tým, že do pracovného zboru sa premiestňovali 
dôstojníci a poddôstojníci z iných útvarov, do ktorých sa včlenili rôzne stavov
ské skupiny vojska. Tu však nastal problém, pretože velitelia útvarov zo svo
jich počtov väčšinou vyčlenili problémových dôstojníkov a rotmajstrov. Ďalší 
problém spočíval v otázke materiálno-finančného zabezpečenia. Po faktickom 
osamostatnení pracovného zboru v rámci slovenskej armády musel pracovný 
zbor za všetok svoj výstroj, odev, intendančný materiál, ktorý prevzal od armá
dy, zaplatiť.

Aj napriek uvedeným nedostatkom, treba uviesť, že príslušníci pracovné
ho zboru plnili úlohy a vykonávali prácu nemalej hodnoty nielen pre armádu, 
ale aj celú spoločnosť v neľahkých životných a pracovných podmienkach. Vý
sledky práce príslušníkov pracovného zboru sú zachované aj dodnes, pričom 
dnešná spoločnosť často ani netuší, za akých ťažkých pracovných podmienok 
tieto stavby vznikali.

Cieľom publikácie Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 - 1945 je ob
jasniť predmetnú problematiku v čo možno najväčšej šírke a hĺbke. Mojou am
bíciou bolo priblížiť na základe doterajších výsledkov vojenskej historiografie 
a prostredníctvom podrobného archívneho výskumu problematiku celkového 
vývoja pracovných jednotiek a pracovného zboru s maximálnym prihliadnutím 
na ich základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti.

V publikácii som pozornosť sústredil nielen na pracovné jednotky a pra
covný zbor vo všeobecnosti, ale aj osudy Židov a Rómov. Židia a Rómovia boli 
do pracovnej povinnosti, ako náhrady vojenskej prezenčnej služby, povolávaní 
do pracovného zboru s určením do VI. robotného práporu na základe diskri
minačných zákonov a nariadení. Tieto z nich urobili občanov a vojakov „druhej 
kategórie“. Diskriminácia Židov a Rómov sa prejavovala vo všetkých aspektoch 
ich každodenného vojenského života. Začala sa už pomenovaním práporu, 
v ktorom vykonávali pracovnú povinnosť. Pracovné prápory I. až V., ktoré sa 
skladali z „árijcov,“ mali oficiálny názov „pracovný prápor“, avšak VI. prápor, 
v ktorom boli Židia a „cigáni“ pracovnej povinnosti, sa nazýval „robotný prápor“. 
Diskriminácia pokračovala tým, že Židia a Rómovia v rámci svojej pracovnej 
povinnosti nemohli dosiahnuť žiadne vojenské hodnosti. Ich uniformy sa vý
razne líšili od uniforiem brancov pracovnej služby a taktiež mali výrazne horšie 
pracovné a životné podmienky. V princípe platilo, že „árijci“ mali „luxusnejšie“ 
ubytovanie ako Židia a Rómovia. Ako ubytovacie zariadenia slúžili staré dre
vené baraky, kinosály, bývalé konské stajne, ba vyskytol sa i prípad, že Židov 
a Rómov ubytovali v bývalej márnici. Vo všeobecnosti mala väčšina pracovníkov 
žalostné hygienické podmienky, ktoré prispievali k tomu, že sa medzi týmito 
vojakmi šírili infekčné ochorenia.
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V súvislosti s rasovou diskrimináciou Židov a Rómov treba však pozna
menať, že všetky príkoria, ktorým obe etniká museli v rámci svojej pracovnej 
povinnosti čeliť, boli v porovnaní s ťažkým osudom ich rodín v civilnom živote 
len zlomkom rasového teroru. Zriadenie a existencia špeciálnych vojenských 
pracovných práporov pre tzv. „neárijských“ občanov bolo organickou súčas
ťou systematickej perzekúcie židovských osôb v rámci riešenie židovskej otázky 
v Slovenskej republike v rokoch 1939 - 1945. Riešenie postavenia Židov v pros
tredí slovenskej armády v rokoch druhej svetovej vojny už od začiatku predzna
menávalo tragické tzv. konečné riešenie židovskej otázky na Slovensku.

Ďalšou oblasťou, na ktorú som v publikácii sústredil pozornosť, bola aj 
ekonomická efektivita pracovného zboru, ktorá predstavovala dôležitý aspekt 
jeho existencie, a to aj napriek skutočnosti, že pri vytváraní pracovného zboru 
nebola táto otázka prvoradá. Hlavným mottom pracovného zboru bolo vykoná
vať „všeužitočné práce na dobudovaní a zmohutnení brannej moci“, čo nevy
lučovalo, aby sa jeho príslušníci nezapájali aj do iných činností vykonávaných 
v prospech civilného sektora. Zaujímavým ekonomickým projektom bolo zriade
nie vojenských hospodárskych majetkov, ktorých úlohou malo byť zabezpečenie 
sebestačnosti pracovného zboru. K celkovému hospodáreniu pracovného zboru 
treba povedať, že ani v jednom roku nebolo ziskové. Náklady na činnosť prevy
šovali príjmy z pracovnej činnosti, a preto bol pracovný zbor každoročne závislý 
od dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva národnej obrany. Na jeho obranu 
treba poznamenať, že pracovný zbor vykonával práce, ktoré mu neboli finančne 
kompenzované. Išlo predovšetkým o vykonávanie strážnej služby vo vojenských 
útvaroch a taktiež výpomoc pri živelných katastrofách. Ak by sme započítali 
aj túto činnosť, tak by sa hospodárenie pracovného zboru mohlo považovať za 
ziskové.

Pracovný zbor zanikol rovnakým spôsobom ako vznikol. Vznikol na poli
tickú objednávku, aby sa ním vyriešil problém so Židmi a Rómami. V momen
te, keď už nebolo v prostredí armády potrebné túto otázku riešiť, tak zanikol 
takmer bez povšimnutia.

Na záver je potrebné uviesť, že problematika pracovných jednotiek a pra
covného zboru je len čiastková z histórie slovenskej armády z rokov druhej sve
tovej vojny, ale bez jej pravdivého poznania a zhodnotenia nie je možné objek
tívne poznať a zhodnotiť vznik, výstavbu a pôsobenie armády ako celku, a ani 
históriu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945.
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SUMMARY
In the context of World War 2, labour units are interesting but less known 

part of the Slovak armed forces. It is not known very well that the phenomenon 
of labour service existed in the army of Slovak Republic 1939 - 1945 under La
bour Corps of National Defence (further on referred to as Labour Corps).

Leaders of the army used Labour Corps as a tool solving the issue of com
pulsory military service of Jews, Romani as well as “Aryans” who did not meet 
health or disciplinary conditions necessary for attending regular military ser
vice. At the same time, establishment of such element answered demands of 
the Slovak government to implement anti-Jewish and anti-Romani legislature 
within Slovak army. The division within the labour service itself was necessary 
due to existence of several groups. To distinguish “Aryans” and Jews and Ro
mani, “Aryans” attended labour service while Jews and Romanis were obliged 
fulfil labour duty.

The publication aim is to explain reasons for and conditions of establis
hment of labour units and Labour Corps and at the same time to depict the 
way it functioned throughout its existence. Of no less importance is to show 
specific aspects of existence of labour corps, i. e. “solution” of Jewish and Ro
mani questions in the Slovak army. Ambition of the author is to deal with the 
phenomenon of labour units in the broadest possible context, i. e. depict cru
cial milestones of overall development of labour units paying attention to their 
basic preconditions, accompanying phenomena and other relations, based on 
deep research insight and outcomes of military historiography.

The extent of the publication is limited to the years 1939 and 1945, thus in 
broader time frame may be divided into two important periods. First is limited 
by years 1939 and 1940, when labour units were attached to infantry regiments 
and thus could be considered a nucleus for the new established labour corps. 
In this period, the ideological background gave rise to legal preconditions for 
the establishment of the Corps. Next period, limited by years 1941 and 1945 
covers the existence of the Labour Corps.

This book does not intent to cover the history of all labour services present 
in Slovakia during Second World War; it deals only with one type of labour 
service - military labour service - within the Ministry of National Defence and 
directed by Labour Corps.

The publication is divided into four chapters. First explains the establis
hment, organisational structure and activities of labour units in years 1939 
and 1940. It analyses passing of Defence Act in 1940 and the effect it had on 
establishment of military labour service. Second chapter depicts establishment
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and building up of Labour Corps, creation of officer’s and sub-officer’s corps 
as well as arrival of first recruits. At the same time, it analyses effect the new 
defence act passed in 1943 had on the labour corps. Third chapter is dedicated 
to work of the Labour Corps, field labour platoons on the Eastern front and 
depicts also the everyday life of the Labour Corps. Fourth describes the exis
tence of the labour corps during the last year of the war and deals with gradual 
dissolution of the Labour Corps in context of the dissolution of Slovak army.

The topic of Labour Corps is merely one of many important topics in the 
history of Slovak army during the World War 2. However, true knowledge and 
assessment of its history is a precondition to true knowledge and unprejudiced 
assessment of establishment, building up and activities not only of the whole 
army but even of Slovak Republic from years 1939 to 1945.

The Labour Corps existence was terminated in a similar manner it was 
established. It was established by politicians to deal with Jewish and Romani 
“problem”. Once the issue was in the army off topic, Labour Corps disappeared 
almost unnoticed.
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ZU SAMMENFASSUN G
Die Arbeitseinheiten stellen im Kontext des Zweiten Weltkrieges einen wenig 

erforschten, jedoch umso interessanteren Bestandteil der slowakischen Armee 
dar. Allerdings weij3 kaum jemand, dass der Arbeitsdienst im militärischen 
Milieu bereits in der Zeit der Slowakischen Republik in den Jahren 1939 bis 
1945 existierte und im Kompetenzbereich des Arbeitskorps fúr nationale Verte- 
idigung (weiter nur „Arbeitskorps“) lag.

Das Arbeitskorps stellte ein Mittel dar, mit welchem das damalige Komman- 
do der slowakischen Armee die Frage des Wehrdienstes von Juden und Roma 
sowie „Ariern“, die die Bedingungen fúr die Ableistung des regulären Wehr
dienstes aus gesundheitlichen oder disziplinarischen Grúnden nicht erfúllten, 
lôste. Zugleich wurde mit der Schaffung dieses Bestandteils der Armee auf die 
Forderung der slowakischen Regierung, eine diskriminierende Legislative ge- 
gen Juden und Roma aus ziviler in militärische Umgebung der slowakischen 
Armee applizieren, reflektiert. Angesichts der Existenz von mehreren Gruppen 
der Wehrpflichtigen kam es auch im Rahmen des Grundarbeitsdienstes zwang- 
släuflg zur Teilung. Aus dem Grund der Trennung der „Arier“ von den Juden 
und Roma leisteten die „Arier“ Grundarbeitsdienst und die Juden und Roma 
die Arbeitspflicht.

Das Ziel dieser Publikation ist Ursachen und Bedingungen der Entstehung 
der Arbeitseinheiten und des Arbeitskorps klarzustellen und zugleich auf ihre 
Existenzweise während der ganzen Zeit ihres Bestehens hinzuweisen. Mindes- 
tens genauso wichtig ist auch auf spezifische Aspekte der Existenz des Arbe
itskorps hinzuweisen, die die Losungen der Juden- und Romafrage im Milieu 
der slowakischen Armee darstellen. Die Ambition dieses Werkes ist, die Prob
lematik von Arbeitseinheiten in moglichst groJ3er Breite klarzustellen, d. h. die 
Schwerpunkte der Gesamtentwicklung der Arbeitseinheiten und des Arbeit
skorps unter maximaler Berúcksichtigung ihrer Grunddeterminanten, beglei- 
tenden Phänomene und Zusammenhänge nahezubringen, und zwar aufgrund 
bisheriger Ergebnisse der Militärhistoriographie und vor allem eingehender Ar- 
chivforschung.

Die Publikation ist zeitlich begrenzt auf die Jahre 1939 bis 1945, also in 
breiterem Zeitkontext, der in zwei wichtige Perioden aufgeteilt werden kann. 
Den ersten Zeitkontext stellt der Zeitabschnitt zwischen den Jahren 1939 und 
1940 dar, d. h. die Perióde, in welcher die Arbeitseinheiten bei Infanteriere- 
gimenten existierten und diese später Basis des neugebildeten Arbeitskorps 
wurden. Zugleich handelt es sich um die Perióde, in welcher aufgrund ideo- 
logischer Aspekte legislative Voraussetzungen fúr die Entstehung des Arbeit-
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skorps geschaffen wurden. Der zweite Zeitkontext ist ein direkt anknupfender 
Zeitabschnitt von 1941 bis 1945, während dessen das Arbeitskorps existierte.

Das vorliegende Werk präsentiert die Geschichte von alien Arbeitsdiensten, 
die während des Zweiten Weltkrieges auf dem Gebiet der Slowakischen Repub
lik existierten, nicht, es konzentriert sich nur auf einen einzigen Typ des Ar- 
beitsdienstes, und zwar des militärischen, der dem damaligen Ministerium fur 
nationale Verteidigung unterstand und im Kompetenzbereich des Arbeitskorps 
lag.

Die Publikation gliedert sich in vier Kapitel. Das erste Kapitel ist der Klärung 
der Entstehung, Organisation und Tätigkeit von Arbeitseinheiten in den Jahren 
1939 - 1940 gewidmet. Der erste Teil des Buches enthiillt auch die Annahme 
und Auswirkungen des Wehrgesetzes aus dem Jahr 1940 auf die Entstehung 
des Grundarbeitsdienstes. Das zweite Kapitel beschreibt die Entstehung und 
den Aufbau des Arbeits-, Offiziers- und Unteroffizierskorps sowie das Eintref- 
fen der ersten Rekrutem Zugleich werden auch die Auswirkungen eines neuen 
im Jahr 1943 angenommenen Wehrgesetzes auf das Arbeitskorps verdeutlicht. 
Das dritte Kapitel ist der Arbeitstätigkeit des Arbeitskorps, der Feldarbeitskom- 
panien an der Ostfront gewidmet und entschleiert auch das Alltagsleben von 
Angehôrigen des Arbeitskorps. Das vierte Kapitel beschreibt die Existenz des 
Arbeitskorps in den Jahren 1944 - 1945 sowie den fortlaufenden Untergang 
des Arbeitskorps im Hintergrund des Zerfalls der slowakischen Armee.

Die Problematik des Arbeitskorps und der Arbeitseinheiten stellt zwar nur 
eine partielle Problematik aus der Geschichte der slowakischen Armee wä
hrend des Zweiten Weltkrieges dar, doch ohne Kenntnis und Beurteilung dieser 
Problematik wäre nicht môglich, die Entstehung, den Aufbau und die Tätigkeit 
der Armee in ihrer Ganzheit sowie die Geschichte der Slowakischen Republik 
der Jahre 1939 bis 1945 objektiv zu erkennen und beurteilen.

Das Arbeitskorps ging in gleicher Weise zugrunde w4e es entstand. Es ent- 
stand aus politischem Auftrag, um die Frage von Juden und Roma zu lôsen 
und in dem Moment, als es nicht nôtig war. diese Frage in militärischer Umge- 
bung zu lôsen, ging es fast ohne Beachtung zugrunde.
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PRÍLOHY

Okresný úrad Plešf'n t

ČÍS.

Meno...

Povolávací lístok
do prac. služby.

................................................I/ -byíom..............................

V smysle ustanovenia a nariadenia s mocou zákona zo dňa 28. V. 1940. 
čís. 130 Sl. z., resp. rozhodnutia M. N. O. zo dňa 20. júla 1940 čís. 208.621/17-1940 
povolávam Vás do pracovnej služby.

Dostavte sa preto dňa l

2 4. júla 1940 o 8. hod. ráno
do kasami peš. pl. 4. v Trnave.

Neuposľuchnutie tohoto povolávacieho príkazu trestá sa v smysle branných
predpisov.

, 22. júla 1940.

V-‘ ; -«V

Povolávací lístok do pracovnej služby



ilsterstvo národnej obrany 
Správa prao.sboru. Bratislava, 8. januára 1941.

Správcovia a refe
renti prao.sboru- 
urč enle.-Kab.p .m.

ROZKAZ číslo 1.

MTJO.urSuje za správcov a referentov pracovného 
sboru taktoi

I. Správa prao.sborui

1./Správca prac.jborui rajr.lng.Jozef K ručko 
8./správca prae.uradm mjr.gen.št.Frant.Borský
3. /Täeobeoný referáts

1. / rajr.peoh.Karol Kasenberg
2. / stot.pech.František Jesenský
3. / stot Jí axmllián Prokscha

4. /Materiálny referenti stot .Emil surovlak
5. /Hospodársky referentistot.Ján Artur Šefčík
6. /Zdravotný referentimjr.Dr.pavel Truslk
7. /Prednosta pomooného uraduiofot.julius Bernald.

Il.Správa západnej skupiny s ST.Turč .Sv.l artlni

1. /správca záp.ekupinyimJr.Fech.Branislav läanioa
2. /Pobo6níki por.: ech.Konätantín Došek
3. /Heferent HS. t d.zást.Rudolf Poledník.

III.Správa východnej skupiny s ST. Sebinovt

1. /Správca vých.skupinyi stot.pech.Aurel Ruman
2. /Pobočník! npor.pech.Alexander Junes 
S./Referent HS.i ztvk.Peter KlenoviS.

IT. správcovia praoovných práporevi

1. /Správea I.prao.práporu ST. Irenčin
npor. Gabriel Cengeri

2. /správoa II.prac.práporu ST.TurS.sv.liartin
npor.pech.ToJtech Heldler

3. /Správca III.prao.práporu ST. Leši
por. Ondrej snopko

4. /Správca IT.prac.práporu SV.FoJoláneo
stot.peoh.Aloiz Simo

5. /Správoa T.prao.práporu ST..Sabinov
por.pech.Ján Šlmko

6. /Správca TI.prao.práporu ST. Čemerné
stot.peoh.pavel Topolský.

Správcovia a refe
renti prao.sboru- 
urč enle.-Kab.p .m.

./> r-:

Menovanie veliteľského zboru Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany v januári 
1941
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%

OoViJÍíSIS
íľa vynes ...NO zo dňa 10.VI.1940 císlc 202.732/11- 940

Osvedčujem sa, že na prácu pridelenému brancovi prezenčnej 
pracovnej služby poskytnem riadne ubytovánie, primerané stravovanie, 
pracovný úbor a pogkytnem mu povinnú starostlivosť; vyplatím každého 
15. a posledného dn- v mesiaci denný žold /- i na nedele a sviatky -/■ 
a pracovný prídavok na Každý pracovný den.

Na prácu prideleného branca prez.prac.služby prihlásim na verej- 
no-právne poistenie u príslušného nositeľa tohoto poistenia a zaplatím 
Zc*n celé poistné.

Podrobujem sa útlej všetkým ustanoveniam smerníc 1JTO o přidě
lovaní orancov prez.prac.služby na práce, ktoré sú mi známe.

Zaväzujem sa ž.lej vojenskej správe zaplatiť za každý pracovný 
den a za každého na prácu prideleného branca prez.prac.služby poplatok' 
Ks io - splatných vždy posledného dň- každého mesiaca za uplynuté 
obdobie pridelenia.

Cestovne vylohy, opojené s odoslaním branca prez.prac.služby 
z jeho trvalej posádky do miestá pridelenia, vojenskej správe nned 
pc nastúpení prideleného oranca, v hotovosti zaplatím a tiež po uion- 
čení pridelenia zakúpim brancovi cestovný lístok do jeho trvalej . 
posádky /- sídlo kmenového telesa -/.

У
Ďalej sa osvedčujem, že kontrolným orgánom vojenským alebo žan- 

dárs.kým,- ochotne poskytnem potrebné iniormácie o práci a spravovaní 
sa na prácu prideleného branca prez.prac.služby, pripadne ukážem jeho 
ubytovanie a stravovanie.

Nedodržanie týchto podmienok má ,ге шла za následok: zrušenie 
pridelenia branca na prácu, prípadne tiež-súdne stíhanie.

1940

Osvedčenie pri zamestnávaní príslušníkov prezenčnej pracovnej služby a pracovnej po
vinnosti
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PRACOVNÝ SBOR MNO
Roč. I. Příloha Slovenského vojska, venovaná Prac. sboru Číslo 13.

V boji o chlieb a život národa
Na našich poliach už pomaly začína zrieť 

obilie.
Blíži sa žatva.
Usilovný roľník denne vychádza na svoje 

nivy, aby pozoroval, ako pokračuje vývin i zre- 
nie zlatých klasov raži a pšenice. Každý jeho 
pohľad na vlniace sa záhony zbožia, hoci ešte 
stále treba mu rátať s množstvom najrozličnej
ších živelných pohrôm, ktoré môžu za nepatrne 
krátky okamih zničiť výsledok jeho celoročnej 
úmornej námahy, jednako len napĺňa ho, i keď 
trochu predčasne, oprávnenou radosťou a istou 
nezatajovanou pýchou sebavedomia, ktoré naj
väčšmi blaží každého človeka po dobre a svědo
mitě vykonanej práci, za ktorú práve vidí pri
chádzať zaslúženú odmenu.

I oko sa mu vyjasní a ľahšie i voľnejšie sa 
mu dýcha, keď počuje praskot uschýňajúcich 
stebiel, znak to pokročilého zrenia.

Ako by aj nie. Veď sa má čomu tešiť a rado
vať. Hľa, pred očami sa síce ešte len vlní, ale už 
celkom zreteľne a jasne, ovocie jeho tvrdej bor

by a ustavičného lopotenia. Vidí, ako víťazne sa 
ide skončiť jeho húževnatý boj o chlieb. A na
ozaj vtedy, pri pohľade na dozrievajúce nivy obi
lia je každý hospodár nanajvýš šťastný. Ba mení 
sa jeho povaha a spôsob života. Stáva sa zrazu 
přívětivějším, veselším a ľudskejším, pretože 
sa raduje z požehnania, štedrosti a dobroty Bo
žej. Niekoľko dní žije akoby vo vytržení, očaká
vajúc veľký deň, keď novučičkou kosou bude 
môcť začať novú žatvu. No nielen sám hospodár 
prežíva tieto pozoruhodné chvíle radosti a šťa
stia. Zároveň s ním a úplne rovnako slávi i teší 
sa celá rodina.

Žatva na našich dedinách je a akiste zostane 
časovým úsekom v roku, kedy sú obyvatelia 
najpoctivejší a najštedrejší. Vari najlepšie o tom 
svedčia veľké a ešte stále sa zachovávajúce do
žinkové slávnosti po všetkých krajoch Sloven
ska.

Prirodzene, že z radosti nad dozrievajúcim 
novým chlebom čerpá pracujúca pospolitosť 
veľkú silu a odvahu do posledného, najtuhšieho

203

Príloha časopisu Slovenské vojsko venovaná Pracovnému zboru Ministerstva národnej 
obrany
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rllíU't>djtá Ufuícelávia
ojjJMKumujxJi Oítlwdj) xnýxdi žid., itdlxožmikjpek. oJxei iul Slowuku.

o f.UpoIísIom

BRATISLAVA dňa * í íl , 194 J

Predmet.-rituálne stravovanie žid. 
robotníkov v Huraermom.

Slávnemu
Ministerstvu národnej obrany

v Bratislave.-

V Humennom bola pre žid.robotníkov zria
dená rituálna kuchyňa.Ako z došlých dopisov vychádza na javo.táto 
rit.kuchyňa,poť.stráva nezodpovedá úplne svojmu účelu tak ku príkla- 

Jt du stráva je jednotvárná po stránke vyživnosti nevyhovuje robotníkom 
2-, konajúcim predpísanú prácu./obed z polievky s 3 vajcami nestačí,fa- 
l zula bola nepožívateína/.

ľásledkom toho úctivé prosíme sl.Mini
sterstvo nár.obrany,ráčte kompetentnú osobu /spolu s naším zástupcoqé 
vyslať do Humenného,aby na tvári miesta zistil a odstránil prípadné 

ťažkosti.
Kebv z úsporných dovodov nebolo možné 

hradit vydavky vyslať sa majúcej osoby, tak sa zaväzujeme .všetky útrť£
spojené s toutou cestou zaplatiť. .... ......

V dokonalej úcte:
za ústrednú anu:

tajomník.- ■■ ' - — — predseda. /
'■vVr<:,í íl J&’-y.

Správa o rituálnom stravovaní Židov, príslušníkov VI. robotného práporu
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MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Správa pracovného sboru

(J. 385.019/Ta j.-II-8-X942.

í Vec: Repartícia nováčkov odv. 
J roč.1942.

I

Bratislava,22.VIII.1942.
• *■

№

‘A.

1

I

MNO-III/15.oddel. 

Bratislava.

II

1*1 v
ITa VaSe S .102. 526/Dôv. -15/1942: ЦТ
žiadam,aby nástup pracovníkov do prezenčnej služby bol rozdelený ta] 

to:
1. / Celkom povolat do prac.služby Árijcov 4.56$, Cigáňov 194, židov 

nepovolávaj te.
2. / Pracovníkov Árijcov bez ohladu na národnosť /výjmuc Nemcov/ pri- 

deľte takto:
I.prac.prápor - Nitra......................................................................./97.0,

II.prac.prápor - Turč.Sv.Martin..................................................j 664 ♦ 155|/nem.,
III.prac.prápor - Trnava................................................................... L 720,
IV.prac.prápor - Podolinec.............................................................. [• 935,
V.prac.prápor - Sabinov...........................................................

VI.rob.prápor - Čemerné...........................  ...................................\ >2? -K Alt

3. / Pracovníkov nemeckej národnosti povolať priamo kolprac.rote v
Kremnici v počte 155. ^

4. / VSetkýoh Cigáňov povolať priamo к VI.robotnému práporu v ČSemer- 
nom.

5. / Brancov športovcov povolajte všetkých, к III.prac.práporu v Trna
ve.

6. / Odôvodnené žiadosti živitelov rodín a pod, už teraz vybaviť a vá 
nych reflektantov o uvoľnenie z pod prez.služby nepovolať.

Minister: 
gen.Ôatloš v.r.

Za správnosť:

Tajné Ъо

nisteratvo národnej obrany

Došlo Olu i 4. hU£ ]У42

éfslo:

t At-X-Jl A/ /g.

Я
Hlásenie o rozdelení nováčikov odvodného ročníka 1942 do Pracovného zboru Minister
stva národnej obrany
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и Pľacov n ý s Ъ o r MNO" •

' /Pie3Gii tv orní kov/.

V
1.Pracovný sbor, obratný stroj КШ, 

lahko znáša každej práce bremeno; 
v ruke má hoc čakan, dláto, lopatu, 
nečaká on lacno slávu, odplatu,

2.Skutky chvália jeho šíky-nie reči, 
vravou práce hovorí vždy a - k voči! 
Ča3to stvára aj 2 beztvárnej prahmoty 
produletívne, duši vzácne hodnoty.

5,Keď zanôti Pudu nášmu do noty, 
nuž pobáda do spontánnej jednoty, 
svornou prácou vyčarúva veIskutky, 
disciplínou zas zdoláva predsudky.

4»Pracovný sbor vlaati slúži v tme,vo dno, 
včasnou prácou zažehnáva povodne, 
imanie a pokoj chráni bezpečne, 
tak si úctu zadováži ver večne.

5,Hla tvorníci,bojovníci v domovo,
šíria príklad vzornou prácou poznovc, 
ako sa má vložií láska do diela, 
vec armády boz parády dozieraC

Text „Pochodu tvomíkov PSb NO“
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Ministerstvo národnej obrany. 
Velitelstvo pracovného sboru.

5.385.013/laj,11-8-1942,

Vec: P0stavenie dvoch pracovných 
potných rôt - vydávacie na
riadenie . Podlá rozdelovníka.

Ha nariadenie 1Ш0 č.,8?..660/Ta.j, 111/12-1942;
. BariadttjoiE "inne сГ”pos'favit do pôTa dve poíné prac.roty,asíce
jednu u západnej prac,.skupiny a jednu u východnej prac.skupiny.

Aby postavenie rôt hladko bolo vykonané,vydávam tento rozkaz:
I. Slúženie:
Kazetu”rotu organizujte takto;
Jedon velitel ................ ...dôstojník,reap.starší d.zást.

rtm,
jeden zástupca velitela ............... rotmajster,
dvaja velitelia Slat .........................dozorcovia,
šest veliteíov družstiev........predáci,
91 pracovné-mužstvo ........................... pracovníci,
jeden službuvedúdi poddôstojník.dozorca,
štyria asanačná hliadka ..................1 predák, 3.pracovníci,
jeden zdravotný poddôstojník ...dozorca /predák/ 
dvaja sběrači ranených pracovnici,
jeden účtovník roty ......................... .dozorca,
dvaja kuchári ..... .............pracovníci,
jeden obuvník ..................
štyria vozkovia..................................... -Й-
jeden dôst. sluha .................  -u-
jeden podkuvao ........................................ —
Spolu stav jednej polnej prac.roty 120 osôb.
Každá vojenská osoba odoslaná s rotou dc póla musí byt vyba

vená ručnou strelnou zbraňou, preto dôstojníkov,rotmajstrov a poddô
stojníkov vybavte pistolami a ostatné mužstvo s puškami a bodlami, 
okrom kuchárov a voskov.Yozkov ak sú spolahliví opatrite pistolou, 
inak vydajte len Sodlo. Kuchárom vydajte iba bodlo.

S rotami neodosielajte žiadne kone,žiadny vozotajský materiáli 
iba každá rota si soberie so sobou po jednom chomútovom postroji s dl 
hými^opratami /pre kuchyňu/,ostatné postroje a všetky vozy obdržia aj 
s koňmi od ED a prebytkov v poli,

Pracovné roty vybavte predpísanou polnou prevoznou kuchyňou. 
Pracovné-roty sú určené pre RD na ošetrovanie koní a vozidiel,preto 
vykonajte výber osôb dobrovolné sa do póla hlásiacich pracovníkov,ktc 
rí toto určenie môžu zastával,

II. Časí intendanoná pre odosielanie transportov do póla;
1./Materiál a býbava;
a/Do póla odchádza j'úoo voj.osoby musia byl vystrojené súčiasi 

kami vyhovujúcimi pro službu v poli.
b/Vydajte každej osobe jeden brušný pás,jednu prikrívku khaki 

/po prípade inú/’, odev súkenný s plástom, dobré topánky, 2 páry let
ného prádla, Šalej stanový dielec, legitimačný lístok,prilba,plynová 
maska,batoh s chlebníkom a polnú flašku. Pro mužstvo,ktoré má pušku, 
vydajte remene k puške a nábojníky.

Iné pracovné náčinie noch roty so sebou neberú.
Chybujúci zbrojný materiál si vyžiadajte telefonicky od naj
bližšej zbrojnice,

1

Rozkaz o postavení dvoch poľných pracovných rôt
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Vec iZriadegie PVPib -presun 
ve ite istva III.PP.

. , ' Precovný prápor 3,
42

3_a_b_i_n_o_v_t

Z rozknzu pána ministra tíO velitelstvo i-»s,sboru SO zrln- 
úuje v k1 ítlell Ziautov pre VOP "Poľné velitelstvo F5b-N0" /zkrat
ka PVPSb-НО/, ktoré má za úlohu ako detašované velitelstvo byť ne 
ponídzl pre VOP a iné útvary vo východnej časti štátu pre všetky 
veci, ktoré sa vzťahujú, alebo sú v súvislosti š PSb 30, najmä aby 
požiadavky VOP ohľ-dne prideľovania príslušníkov PSb HO /pme.síl/ 
a po prípade aj požiadavky materiálu mohly byť kulantně a rýchle 
vybavené. Starú sa tiež o polné prac.roty Vo východnej časti štátu. 

Veliteľom PVP. b-NO určujem mjr.PSh Aurela Rumane, 
ktorý súčasne vykonáva aj nnčľulej funkciu veliteľa PP 3.

Zriadenie PVP. b N0 sa vykoná t;‘m spôsobom, že veliteľ PP 3 
sa presťahuje so svojím štábom e najpotrebnejšie kancelárskym nuž- 
stvoní ekp aj strážnym oddielom zo S'bi nova do kašťíéin Jnmutov. Vý* 

4 ber muŽáťva si prevedie veliteľ PP 3 a t.o nejsolídnejšie a najspo
ľahlivejšie eužs vo. Veliteľ PP 3 vykoná osobne rekognoskéciu ka« 
štielu s.olu so správcom VHK Z-.mulov, ktorý má aj kľúče od zámku.

... Zhotoví -.b ubytovací plán,t.J. roztriedi si miestnosti pre k-ncelč- 
rie ä pri' ubytovanie a záznamy pre potrebné vnútorné zariadenie.
Po prípravách ihneú prevedie pros ťahov- nie veliteľstva. Okrem veil* 
teľstva všetky ostatné složky PP 3 ostanú v Sabinove t.j. ns, zbro« 
Jár, poč.správa, dielne atč. Odckádza iba taktická veliteľstvo.

Pridelené mužstvo sa ubytuje v hospodárskych budovďnh. 
Uvedené PVPSb sa aktivuje dňom 15,mája 1944. Ž toho dôvodu 

* po uvedenom termíne obraca Jf sa poľné' veliteľstvá so svojimi po- 
- žlačnvkaml na PVPSb Zamutov, pošte Soľ.

Inteňdančné smernice budú vydnné dodatočne.
PVPSb v novom priestore podlieha HVT.
Dostanej PP 3 ne vykonanie, HW, VOP, VDO 1, VDO 2, .'30- 
VS, PP Í, a PP 2, VPV, WZ, VDV, ШО-int, BZO, DHM, PSb-N0< 

int; na vedomie v rôézhom znení.

t ■- -

Zriadenie Poľného veliteľstva Pracovného zboru národnej obrany
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Dôverný rozkaz 
Veliteľstva Pracovného sboru národný obrany

Ročník: 1945. Bratislava,24.marca 1945. Cís',slo: 11.

Obsah: Ô1.79. KRUCXO Jozef.Ing.pp1 k.stav.PSb.,preloženie do skupiny 
dost.pechoty.

Cl.80. Dôstojníci Prac.sboru 30 - pridelenie,
ČI.81; FRANZ Viktor,mjr*stav,,uzdravenie-hlásenie.
ČI.82, ALEXY J0zef,zvk.rtm.PSb.,zdrav.dovolenka-udelenie.

61.79. KRUClCO Jozef,Ing.pplk.stav.PSb.-rreloženie do ácupiny 
dost.'pechoty:

Hariadenie Ш0 5is.154.415/E6v.-la-15452
Dnom 15.marca 1945 prekladám prlk,stav.PSb.Ing.Jozef NRUOEU, 

PSb-NO do skupiny dôstojníkov pechoty.
Preloženie enovaného do skupiny dôst.pechoty bude dodatočne 

uverejnené v Oznamovatelovi Domobrany.
Menovanému povoľujem dmnosiť doterajšie označenie.
K_tomu fiaria^ujemi Pracovný prápor 1 vykoná zápisné pokračo 

vanie. ~ ' ,
Číslo: 275.620/DÔv.-I/I-I945.
Cl.80. Dôstojníci Prac.sboru -TO ... pridelenie.

' ^odľa dôverného rozkazu Veliteľstva Tech.sboru číslo 22/1945 
čl.A-141 Veliteľstvo Technického á3oru prideľuje s okamžitou plat
nosťou:

mjr. PS b, MAXI 43?. Jána k PSS-I s určením ako veliteľa práporu 
mjr.PSb.CSVACHO Šimona k PSS-V s ur: ením za veliteľa práporu 
npor.pech. v zál, ZÁVODNÝ Miloslava k PSS-VIII, 
por.PSb.HDD'ÍKA Františka k PSS-II.a 
dóst.eáat.ašp.TJRBAíTOVlCA Juraja k pion. stav.rote 36. 
Iíjr.PSb.CZVACHO Šimon písomnú agendu PP 1 odovzdá npor. del. 

IAJERÍK Ignácovi,ktorý bude podpisovať s.isy za veliteľa práporu.
HS-PP 1 odovzdá menovaných do pôžitkového stavu príslušným 

hosp.správam a odošle Ihneď.
V dôsledku týchto osobných zmien ustanovujem prednostom veli

teľského úradu PSb-HO npor.PSb.K&BÍ&EK Františka,ktorý okrem tejto 
funkcie ostane aj org.a mob.referentom PSb-30.

Za nrac.výcv.a výchovného referenta PSb—30 ustanovujem por.
PSb. v zál. JEDlOVSKÝ Jozefa.

Číslo: 275.647/Eôv.-1/1-1945.
Č1.81. FRA3Z Viktor,mňx.stav..uzdravenie -hlásenie. 
ľnčm íy.marca l54s" hlásil /voje uzdravenie a nástup do služ— 

bv mjr.stav.PRAHZ Viktor.
Číslo: 251.169/1-1-1945.
Cl.82.ALEXY Jozef.zvk.rtm.PSb.-zdrav.dovolenka-udeienie.
Ha návrh Voj.nem.í a so súhlasom Eeutsches Verbindungskomrnand 

udelil som 10/desať/dní zdrav.dovolenky zvk.rtm.ALSXY Jozerovi do obci 
Stupava,okres Malacky s nást.dňa 25.marca 1945.

Číslo: 275.644/DÔV.-X/1-1S45.
3 a stráž!

Veliteľ Pracovného boruííO: 
pplk.pech.Ing.Jozef. 1Ш1СКО.

f-fUKlUfi: -.ľtU

Posledný zachovaný datovaný rozkaz Pracovného zboru národnej obrany
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