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Úvod

Slovenská republika 1943 - 1945

Ak chce historik skúmať príčiny, základné formy a prejavy deformovaného výkladu 
dejín Slovenského štátu z rokov 1939- 1945. narazí hneď spočiatku na vážne úskalia. Už 
samotná rozkolísanost’ terminologie v otázkach zaradenia politického systému a režimu 
tohto štátneho útvaru do exaktného, presne vymedzeného, ale aj širšie platného historické
ho modelu, vytvára živnú pôdu pre dezinterpretácie uvedených kategórií z oblasti súčas
nej historiografie a politológie. Používanie zideologizovaných a zdiskreditovaných pojmov 
klérofašistický režim, podobne ako slovenský štát so známym dehonestujúcim prívlastkom 
tzv., stratilo definitívne po novembri 1989 opodstatnenie. Väčšina slovenských historikov, 
ktorí sa vojnovému obdobiu venujú profesionálne (vrátane hĺbkového a poctivého základ
ného výskumu v archívoch), sa snažila i naďalej snaží prepracovať k novým hodnote
niam a záverom prostredníctvom objektívnej, nezaujatej analýzy. Analýzy fungovania, 
vonkajšieho a vnútorného ovplyvňovania rozvetvených štruktúr politického systému vlád
nucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako štátostrany v Slovenskej republike. Práve 
metódou faktografického prehlbovania konkrétneho obsahu pojmu politický režim 
vytvárame pevnú základňu pre jeho teoreticko-metodologickú špecifikáciu a všeobecné 
systémové zaradenie.1 V tejto súvislosti chcem zdôrazniť skutočnosť, že „staroštruktúrna 
optika klérofašizmu“ vyplýva z historickej literatúry vydávanej v Čechách (napríklad 
encyklopedickej) naďalej i v 90. rokoch.2 Naproti tomu časť historikov a historizujúcich 
publicistov, prevažne s inou chronologickou alebo tematickou špecializáciou (okrem 
dejín 20. storočia) postavila s vehementnou podporou ľudáckeho a neoľudáckeho exilu 
vlastnú produkciu na jednoduchej, ale pre laickú verejnosť oveľa populárnejšej a „dobre 
stráviteľnej“ metodologickej báze: všetko sa odohralo úplne inak a malo aj odlišný 
význam, než ako to vysvetľovala marxistická historiografia.

Najodvážnejší členovia spomedzi „pronárodne orientovaných“ historikov a novinárov 
tvrdia dokonca po vzniku „obnovenej“ Slovenskej republiky v roku 1993, že charakteris
tiku Slovenského štátu s jeho politickým systémom a režimom v období 1939 - 1945 
musíme nielen prehodnotiť, ale vlastne hodnotiť úplne naopak, ako to robili v uplynulom 
polstoročí komunistickí historici-deformátori a ako to dnes robia ich „nenárodne“ orien
tovaní kolegovia. Posledne menovaných nálepkujú napríklad ako bývalých komunistov, 
čechoslovakistov, janičiarov, sionistov, slobodomurárov, svetoobčanov, neprajníkov 
slovenskej štátnosti, zapredancov „neráčiacich z istých dôvodov milovať ani prvú, ani 
druhú Slovenskú republiku'.“ Exiloví historici a ich domáci epigóni sa často štylizujú do 
pozície „zvestovateľov zamlčanej pravdy o Slovensku“ v rokoch vojny. Agilne organizujú 
rôzne „vedecké“ podujatia, vydávajú knihy, zborníky, prispievajú do novín, časopisov, 
i odborných periodík. Zarážajúco široký priestor v nich však dávajú mnohým šarlatánom, 
falošným a predpojatým svedkom, alebo ideologizujúcim novinárom, ktorí si samozvané 
prisvojili funkcie novopečených kádrovníkov slovenského profesionálneho dejepisectva. 
Namiesto fundovanej, konkrétnej polemiky sa prichyľujú k plošnému znevažovaniu 
výsledkov historického bádania i v prípade takých kapacít európskeho formátu, k akým 
patrí napríklad aj náš Ľubomír Lipták.4

Sám vo svojich prácach bežne používam slovné spojenie ľudácky režim ako odbomo- 
historický terminus technicus s tým, že adjektivum ľudácky, prípadne neoľudácky 
nespájam vôbec s hanlivým, či odsudzujúcim obsahom. Jednoducho som zatiaľ nenašiel
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výstižnejšie označenie pre politický systém, ktorý sa monopolisticky etabloval na Sloven
sku v rokoch 1938(9) - 1945. Jeho staršie hodnotenie ako „osobitnej formy pravicovej dik
tatúry' totalitného typu“5 nevyžaduje podľa môjho názoru ani dnes vážnejšiu korektúru. 
Jednoznačne musím v danom kontexte pripomenúť, že považujem za pomerne jednoduchú 
úlohu argumentačne dokázať existenciu výrazných fašistických prvkov a črt v politickej, 
mocensko-štátnej, ideologickej, exekutívnej, i v ďalších oblastiach praktického aj teoreti
ckého fungovania ľudáckeho režimu. Hneď v úvode si dovolím ponúknuť niekoľko 
poznámok na okraj vlastného označovania názvu - Slovenský štát, slovenský štát, vojnový 
Slovenský štát, Slovenská republika, vojnová Slovenská republika, bývalá Slovenská 
republika, prvá (1.) SR. Poslednému pomenovaniu sa historici s kritickým pohľadom na 
SR zväčša vyhýbajú, keďže apologéti Slovenského štátu používanie takéhoto slovného spo
jenia obvykle spájajú s kontinuitnou nadväznosťou na dnešnú, druhú SR. Tá je podľa nich 
nástupníckym štátom prvej republiky z rokov 1939 - 1945. Z pohľadu historickej retro
spektívy Slovenský štát v rokoch druhej svetovej vojny zostane prvou SR bez ohľadu na to, 
či sa k jej kontroverznému dedičstvu bude v budúcnosti niekto hlásiť alebo nie. Otvorenou 
otázkou však potom zostane, za koľkú SR označia historici terajší štátny útvar, ktorý vznikol 
rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky v roku 1993? 2. SSR z roku 1968, 
3. SR 1989 - 1993 (i keď obe neboli prakticky samostatnými štátmi v zmysle plnej medzi- 
národno-právnej suverenity), 4. SR od roku 1993? Aj hľadisko jednoduchosti názvu, či jeho 
krátkosti by mohlo poslúžiť ako jeden z dôvodov používania skratky 1. SR.

Spracovaniu problematiky mocensko-represívneho aparátu prvej SR venovala česko
slovenská historiografia po roku 1945 len okrajovú pozornosť. Krátko po oslobodení a v 
50. rokoch tvorila povinný prívesok ideologicko-propagandistických prác. ktoré vznikli 
na objednávku aktuálnej politiky v duchu boja proti „prežitkom fašizmu a ľudáctva“, 
„tmárstvam náboženského svetonázoru“, proti aktivitám ľudáckej, protikomunistickej 
a neskôr i neoľudáckej emigrácie. Boli súčasťou schematickej, mechanickej a často kam- 
paňovitej kritiky Slovenského štátu, jeho vnútornej i zahraničnej politiky a režimu/' Väčší 
faktografický význam mali často spomienkové práce priamych účastníkov domáceho odbo
ja, dotýkajúce sa osobných skúseností autorov z perzekúcie jeho občianskych, či komu
nistických zložiek (novinové články, memoáre, beletria). Z vedecko-odborného hľadiska 
dodnes neboli spracované témy, o ktoré sa „obtreli“ reportážno-publicistické práce a kvázi 
dokumentárne edície vydávané propagandisticko-informačnými inštitúciami 
ľudovodemokratickej i komunistickej ČSR (Pred súdom národa 1.-5. zv., procesy 
s Edelweiss, POHG, protipovstalecké a protipartizánske akcie nemeckých policajno- 
bezpečnostných zložiek a pod.). K najviac preferovaným otázkam patrili: perzekúcia po
litických odporcov režimu, predovšetkým ilegálnej KSS (Hava, USB, vyšetrovne-mučiarne, 
transporty politických väzňov), teror ľudáckych, nacistických vojenských a policajných 
zložiek proti povstalcom i civilnému obyvateľstvu (verejné popravy, vypaľovanie obcí 
a osád, masové hroby, Nemecká, Kremnička, Tokajík atď.).
Skutočne vedecký výskum predmetnej problematiky bol možný až po začatí postupného 
sprístupňovania primárnych prameňov, ktoré datujeme asi od polovice 60. rokov a fak
ticky prebieha dodnes. Prvé analýzy nájdeme v historických štúdiách a monografiách his
torikov, ktorí sa pokúsili v línii vtedajšieho pozitivistického prístupu o základné sondy do 
vývoja slovenskej spoločnosti počas vojny i prvé syntetické hodnotenia Slovenského štá
tu a antifašistickej rezistencie („deideologizované. nedémonizované, resp. odmytologizo- 
vané“). Z dvoch-troch desiatok autorov si dovolím uviesť napr. F. Bielika, J. Danáša. 
B. Gracu, A. Homovú, J. Jablonického, J. Chreňa, Ľ. Liptáka, I. Staněka. V. Prečana,
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J. Šolca, M. Vietora. Bez toho, že by som osobitne charakterizoval známe deformácie či 
zjavné falzifikácie dejín prvej SR v prácach domácich historikov, je možné konštatovať, 
že aj v 70. a v druhej polovici 80. rokov sa prepracovali cez výskum k viacerým po
zitívnym. objektivizovaným výsledkom. 1 napriek zjavnej autocenzuře zásadný posun 
v poznaní priniesli podľa môjho názoru práce V. Bystrického, L. Deáka, A. Hrnka, 
1. Kamenca, Ľ. Kázmerovej, S. Kiša, J. Klimka, D. Kováča, J. Stanislava, A. Strelka, 
L. Suška, J. Šimovčeka, S. Škorvánka. K. Zavackej a ďalších, vrátane precizovanej charak
teristiky politického zriadenia prvej SR, organizácie a pôsobenia mocenského systému 
ľudáckeho režimu (štruktúra koncentračných táborov, pracovných táborov a stredísk, 
perzekúcia Židov, Rómov, asociálnych osôb, činnosť HG 1938-1940, ÚŠB 1940 - 1942, 
Einsatzgruppe H 1944 - 1945 a pod.). Časť z nich zostala v rukopisoch, nesmela vyjsť 
knižne, ba spočiatku ani časopisecky.

Z hľadiska celkového vývoja ovplyvnili principiálne negatívne ďalší výskum a spra
covanie relevantných otázok spoločensko-politických udalostí po roku 1968 - 1969 s násled
nou normalizáciou. Priniesli odstavenie viacerých špičkových historikov-špecialistov na 
obdobie 1938 - 1945, vrátane ich vynútenej emigrácie (J. Jablonický, Ľ. Lipták, 
L. Lipscher, V. Prečan, L. Suško, M. Ličko a iní). Seriózny archívny výskum prakticky ustúpil 
rozvíjaniu umelých schém a koncepcií vopred daných tzv. marxistickou metodológiou ofi
ciálnej historiografie úzko prepojenej s potrebami vládnucej politiky a ideológie KSČ. Pád 
jej monopolu na prelome 80. - 90. rokov priniesol konjunkturalistickú kampaň módneho písa
nia o „sfalšovaných dejinách Slovenského štátu“. Zhodou okolností som sa aj ja v tomto 
období trocha zviditeľnil v prúde slovenskej historiografie. Nepovažujem preto za etické 
vyzdvihovať ani spochybňovať dosiahnutú odbornú úroveň na poli výskumu. S hrdosťou sa 
pritom hlásim k posunutiu stupňa dejinného poznania pri spracovaní otázok vývoja rezis
tencie a slovenskej armády, ku ktorému prispeli v prvej polovici 90. rokov moji kolegovia 
v oblasti vojenskej historiografie (J. Bystrický, F. Cséfalvay, P. Simunič, V. Stefanský). Nedá 
mi však, aby som sa bez komentára pozastavil nad faktom, že na konci 20. storočia ponúka
jú najnovšie bibliografie jedinú samostatnú, skromnú publikáciu o prvej SR z pera domáce
ho slovenského historika! Jej vydaním dokázali svoje pochopenie i statočnosť české, 
maďarské, ale stále ešte nie slovenské vydavateľstvá... Monografickej podoby sa (okrem 
niekoľkých hodnotných zborníkov) nedočkal ani grant Predsedníctva SAV, na ktorom pra
coval viacčlenný ambiciózny kolektív autorov. Kde hľadať príčiny situácie, keď z nepre
berného množstva projektov na vydávanie archívnych materiálov uzreli svetlo knižného sveta 
na Slovensku horko-ťažko aspoň dokumenty o vzťahoch Vatikánu a prvej SR?7 Pomenovať 
hlavné problémy nie je ľahké. Okrem rozpoltenosti autorského zázemia k nim istotne treba 
zaradiť menej kvalitnú odbornú prípravu na školách i v cykloch ďalšej vedeckej výchovy, 
nevyhovujúce materiálne a finančné zabezpečenie historických pracovísk, nie vždy dosta
točnú koordináciu ich výskumných programov a projektov, málo koncepčnú, či „trhovú“ 
edičnú politiku atď.

Vychádzajúc z tejto reálnej situácie, ako aj vzhľadom na vedecko-výskumné zameranie 
a plány Vojenského historického ústavu v Bratislave, predkladaná monografia vychádza 
z niekoľkých štúdií a článkov, ktoré som v 90. rokoch publikoval vo verejnosti ťažšie dostup
ných odborných časopisoch a monotematických zborníkoch, ako je to viditeľné aj 
z poznámkového aparátu. V jednotlivých kapitolách som ich spravidla rozšíril, či prepracoval. 
Snažil som sa o to, aby sa rozbory a hodnotenia analyzovaných otázok zbytočne neopakovali, 
ale aby poskytovali obraz o pôsobení mocensko-represívneho aparátu ľudáckeho režimu - jeho 
riadiacich i služobne nižších a veliteľský podriadených zložiek z rôznych uhlov pohľadu.
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Slovenská republika 1943 - 1945

1. К dezinterpretáciám charakteristiky politického systému 
a režimu prvej Slovenskej republiky 1939 - 1945

V prvej kapitole predkladanej práce sa pokúsim v stručných tézach synteticky vyčleniť 
hlavné problematické okruhy deformácií politického systému a režimu Slovenského štá
tu (s dôrazom na pôsobenie jeho mocensko-represívneho aparátu) v odbornej i populárno- 
vedeckej spisbe špecifického prúdu historiografie, pre ktorý používam označenie 
neoľudácky. Chcem pri tom použiť metódu kritickej, vecnej a hlavne „nadstraníckej“ 
analýzy pri dodržaní maximálne možnej miery tolerantnosti k názorom a hodnoteniam 
diametrálne odlišným od mojich vlastných.

1. Obhajcovský, advokátsky prístup a z neho vyplývajúci účelový výber faktov, doku
mentov, svedectiev pamätníkov, publikovaných i nepublikovaných memoárov, inter
pretácií, záverov atď. Jeho viac-menej skryté alebo otvorené používanie má za cieľ 
rehabilitovať prvú SR kladením princípu štátnej samostatnosti (samostatnej štátnosti)' na 
najvyššiu priečku národno-emancipačného i spoločenského vývoja. K predmetnej otázke 
hádam bude stačiť pripomenutie rýdzo účelového a populistického pragmatizmu vodcov 
HSĽS. Zásadu „Národ a jeho záujmy sú viac ako štát“, hlásali a presadzovali v období 
1938 - 1939 v spojitosti so zápasom za autonómiu, na ospravedlnenie separatistických 
aktivít, vlastného podielu na mocenskom zisku z rozbitia druhej ČSR? Po piatich rokoch 
existencie prvej SR, v závere druhej svetovej vojny 1944 - 1945, ju neváhali poprieť 
a otočiť o 180 stupňov uplatňovaním hesla „Štát je viacej ako národ!“ Vtedy však išlo už 
o opačné garde problému - o zachovanie Slovenského štátu za každú cenu - aj proti 
zámerom antifašistickej koalície Spojencov, proti obnoveniu ČSR, proti cieľom SNP, 
domáceho i exilového odbojového hnutia.'

2. Obhajoba štátnosti 1939 - 1945, a tým aj režimu a politického systému prvej SR, 
veľmi často vedie k mechanickému, zabsolutizovanému oddeľovaniu týchto dvoch-troch 
historiografických a politologických kategórií. Tu treba hľadať ústredný motív pre nega
tivistické odmietanie významu SNP ako povstania jednoznačne namiereného proti vlast
nému štátu. Postupuje od literárneho odkazu románu „Svet na trasovisku“ Jozefa Cígera 
-Hronského trebárs až k „Neuveriteľnému sprisahaniu“ F. Vnuka v prvom vydaní zo 60. 
a v druhom z 90. rokov. „Ak bol štát fašistický, prečo neoddelili (povstalci - J. K.) fašiz
mus od štátu a nebojovali proti fašizmu, ale za zachovanie štátu? Nikto nechce zakrývať 
chyby a nedostatky, ktoré mladý, cestu si kliesniaci štát mal, pretože svojej geografii 
a z toho vyplývajúcej geopolitike uniknúť nemohol. Tieto prechodné a sprievodné znaky 
každého nového štátneho útvaru na svete však nemožno zabsolutizovať a užívať ako argu
ment proti štátu. V širšom koncepte..., podstatný je štát... zlatá minca, ktorá nestráca na 
hodnote, i keď azda prechádza cez nehodné ruky“.4 Vidí sa nám akoby samostatný štát 
predstavoval čisto pozitívnu, ideálne oddeliteľnú hodnotu od tak či onak viacej skompro- 
mitovateľných prívlastkov režim a politický systém, s ktorými však každý konkrétny štát
ny útvar tvorí integrálny a interaktívne pôsobiaci spoločensko-politický organizmus. 
Pozoruhodné je, že k podobným teoretickým amputáciám v prípade povojnového 
Československa a jeho komunistického režimu sa protisovskí autori stavajú nanajvýš kri
ticky. No pri Slovenskom štáte si ich dovolia preexponovať až do téz s „prorocko-
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nadčasovou“ súslednosťou: „...nikdy od čias Svätopluka nemal slovenský národ viac štát
nej suverenity než práve v období 1939 až 1945.“5 Mimochodom, adjektívom protisovskí 
nechcem nikoho negatívne označovať, veď napokon veľká časť kolegov z tohto tábora dáva 
ostentatívne najavo hrdosť pri takomto zaradení. Tisová karta bola a zostáva zdrojom ako
by nezmieriteľných protikladov pri vysvetľovaní dejín Slovenského štátu. Je večným 
jablkom sváru medzi rovnako neudržateľnými a nevedeckými koncepciami ich výkladu: 
a) advokátsko-obrannou, b) sudcovsko-prokurátorskou (apriori kritickou). Cez obhajobu, 
rehabilitáciu, až beatifikáciu prezidenta Dr. Jozeľa Tisu, ktorý sa tituluje ako pán prezi
dent a nie oficiálnym dobovým znením funkcie - vodca a prezident, zbavovanie politic
kej, právnej, resp. trestno-právnej, morálnej, kňazskej a inej zodpovednosti, vedie cesta 
k ospravedlňovaniu, ba nezriedka i k nehoráznemu popieraniu totalitárnej spoločensko- 
politickej praxe prvej SR a jej ľudáckeho režimu.

3. Dezinterpretácia vzťahov medzi radikálno-fašistickým a konzervatívno-klerikál- 
nym krídlom v HSCS. Od nej sa odvíja skresľovanie podstaty i priebehu ich konfliktov, 
metód súperenia, foriem, príčin, následkov a zákulisia týchto konfliktov. Často dochádza 
tiež k absolutizácii kontaktov a vzťahov medzi tisovským a tukovsko-machovským zosku
pením v určitom obmedzenom chronologickom úseku, bez poznania ich dynamiky a mo
difikácií (1938 - 1939, 1939-1940, 1940-1943. 1943 -1944, 1944- 1945). Politická 
línia J. Tisu, ktorý' stál na čele umierneného konzervatívno-klerikálneho krídla HSCS, údaj
ne mala podporu väčšiny národa. V rámci existujúcich reálnych možností predstavovala 
skutočný protinacistický odboj zameraný na minimalizáciu účasti Slovenska vo vojne, na 
záchranu životov a zveľaďovanie duchovných i materiálnych hodnôt slovenského náro
da/' Korene podobne postavených tvrdení možno nájsť v desiatkach exilových prác, pričom 
najpregnantnejšie ich formulovali niektorí bývalí špičkoví ľudácki politici a diplomati (Fer
dinand Durčanský. Jozef Marian Kirschbaum, Jozef Mikuš, Konštantín Čulen a iní.).7 
Okrem toho v nich ide tiež o vystupňovanie starších téz prof. M. S. Ďuricu, ktorý v 70. 
a 80. rokoch písal ešte „len“ o slovenskom národnom odpore voči nemeckému nacizmu. 
V 90. rokoch však „pritvrdil“ na radikálnejšiu nôtu." S. J. Kirschbaum erudovane prepra
coval a vecnejšie podložil vyššie spomínané koncepcie v teórii zadržiavania a obmedzo
vania Nemcov. Politickú prax Tisovej skupiny v období od Salzburgu po vypuknutie SNP 
v nej zhodnotil ako „Politics of Restraint“.1'

Politické koncepcie i prax J. Tisu a jeho stúpencov nielen podnecovali, ale údajne 
samy vytvárali (!) oveľa účinnejší, slovenskejší (t. j. domáci) odboj proti nacizmu, a nie 
komunistickými historikmi vykonštruovaný domáci a zahraničný protifašistický odboj. 
Ak sa v literatúre daného razenia vôbec uznáva existencia odbojového hnutia, tak len ako 
export z Moskvy, alebo z Benešom oklamaného Londýna, ako protištátne čachry komu
nistov a čechoslovákov s cieľom protištátnym sprisahaním, pučom a terorom odstrániť 
politickú legitimitu prvej SR a zaviesť na Slovensku komunistický (boľševický) režim, 
prípadne systém rigorózneho pražského centralizmu a čechoslovakizmu. Najotvorenejšie 
a najjasnejšie túto líniu deformácií výkladu vyjadril prof. F. Vnuk v diskusii na stránkach 
Slovenských pohľadov, i v oboch vydaniach obskúrneho zborníka „Dies Ater„...na 
Slovensku nijaký fašizmus nebol a nijaká fašistická skupina ani organizácia v rokoch 1939 
- 1945 na Slovensku nepôsobila.“ Ťažko je určiť, kto koho inšpiroval, keďže navlas 
podobné rigorózne súdy obsahuje i životopis J. Tisu z pera Vnukovho verného súpútni- 
ka." Z citovaných postulátov bývajú ďalej pomocou tzv. definície v kruhu odvodzované 
interpretácie o odboji ako protištátnom, probenešovskom, boľševickom, ale vonkoncom
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nie antifašistickom fenoméne. Kde nebolo fašizmu, aká už len tam mohla byť rezis
tencia?!

4. Ak aj objektívnejší apologéti prvej SR uznávajú domáce, slovenské korene, či 
pôsobenie exponentov fašizmu na Slovensku (Slováci, Nemci, príslušníci nemeckej národ
nostnej skupiny - Volksdeutschen). obmedzujú ich zväčša na nepočetných jedincov typu 
jirof. Vojtecha Tuku, Alexandra Macha, Otomara Kubalu, alebo Ing. Franza Karmasina.'2 
Činnosť pronacistickej skupiny (uhra) radikálov okrem ospravedlňovania dobrými úmys
lami, mladíckym revolucionárčením a pod. spravidla minimalizujú až nihilizujú zužovaním 
jej konkrétneho dosahu a následkov. Napríklad iniciatívy V. Tuku okolo vyhlásenia vojny 
ZSSR a západným Spojencom, okolo začleňovania prvej SR do Paktu troch mocností. Pak
tu proti Kominterne, alebo hoci presadzovania slovenského národného socializmu, býva
jú hodnotené priam ako súkromné aktivity osamoteného predstaviteľa filonemeckého prúdu 
v ľudáckej politike, ktorý iba akousi náhodou zastával vysoké štátne i stranícke funkcie 
(predseda vlády, minister zahraničných vecí, vnútra, podpredseda HSĽS, čestný vodca 
Rodobrany atd\). Podľa bývalého ministra hospodárstva prvej SR a generálneho tajom
níka HSĽS Gejzu Medrického Tuku nepodporoval nik okrem gardy a malej, mimoriadne 
agresívnej hŕstky radikálov.1’ Učebnicovým príkladom jednostrannej selekcie faktov a živo
topisných údajov je známa biografia A. Macha.14 Autor v nej uplatnil zámerne disproporčný 
prístup z hľadiska monografickej koncepcie celej knihy. Najmenší stránkový rozsah ve
noval chronologicky i tematicky kľúčovému obdobiu a najvýznamnejším funkciám výkon
ného vodcu radikálneho pronacistického zoskupenia (hlavný veliteľ HG, minister vnútra, 
podpredseda vlády, hybná páka antisemitskej politiky a perzekúcie domácej opozície). 
Tým, že pozornosť čitateľa sústredil na obdobie úplného prechodu k Tisovmu vládnuce
mu krídlu (približne od roku 1942 - 1943), nenápadne „vyretušoval“ svoju gardi- 
sticko-buričskú minulosť. Tento prístup zopakoval opisom kariéry nemožného ministra 
a vystupňoval zobrazením martýria v koncentrákoch Spojencov a v komunistických 
žalároch povojnovej ČSR.” Programovo uvedomelý a cieľavedome praktický prúd v poli
tike strany a štátu, orientujúci sa na úzku spoluprácu (kolaboráciu) s hitlerovským Nemeck
om, proľudácki historici aj publicisti zvyknú vydávať za výnimočné radikalistické excesy 
jednotlivcov s nulovou podporou umiernených a staroľudákov. Tieto osobnosti konali síce 
občas poľutovaniahodné, no v zásade vraj menej represívne činy, ktoré mali s oficiálnou 
politikou štátu veľmi málo spoločné. V ich podaní vyznievali stále miernejšie, ako Nem
cami organizovaná politika genocídy, prípadne len priameho a tuhšieho donucovania 
smerom k exploatácii prírodných, ekonomických a ľudských zdrojov priamo okupovaných 
území i na rôznom stupni závislosti ovládaných krajín. Analýza šírky a hĺbky podpory zo 
strany domáceho obyvateľstva zostáva pre nich tabu. Pritom akokoľvek úzka bola sociál
na základňa týchto síl, jednako len tu počas celej vojny existovala (viď hnutie 
mladoľudáckej generácie, redakčné okruhy časopisov Gardista, Náš boj, Nástup, Ľudové 
noviny, mobilizácia POHG, POHM, Špeciálne jednotky SPS a pod.). Ľudácki memoáristi 
v povojnových prácach"’ väčšinou pokrytecky popierajú a bez vnútornej vedeckej kritiky 
i oponentúry im niektorí historici dávajú kvázi placet odborníkmi preverených 
a dokázaných historických svedectiev, že minimálne v rokoch 1939 - 1940 - 1942 veľká 
časť politikov z rôznych frakcií HSĽS ako širšieho spektrálneho hnutia aj ich skrytých 
i otvorených sympatizantov, objektívne verila vo víťazstvo Nemecka a vehementne pod
porovala jeho vojnové úsilie pri zavádzaní Nového poriadku v Európe (politicky, ideo
logicky, vojensky, hospodársky, propagandisticky).
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5. K.u skresľovaniu základov a charakteristiky typu politického systému Slovenského 
štátu prispievajú, žiaľ, aj niekoľkí renomovaní historici zo zahraničia. Pri analýze štáto
právnych, ako aj sociálno-doktrinálnych otázok, skízavajú nevdojak do polohy hyper- 
bolizácie republikánskeho charakteru prvej SR. Tento prístup sa odzrkadľuje 
v dogmatickom ponímaní jej temer pokrokovej Ústavy, v zahmlievaní podstaty 
stavovského (korporativistického) systému, ktorý sa navyše na Slovensku ani prakticky 
nerealizoval.n

Taliansky, rakúsky, španielsky, či portugalský model politického systému akoby 
vlastne nebol totalitný a nimi reprezentovaný režim nepatril do typológie fašistických. Na 
účelnosť danej interpretácie je potrebné prinajmenšom upozorniť, nakoľko má priamu 
súvislosť so Slovenským štátom. Pre tvorcov jeho vnútropolitického zriadenia boli totiž 
súčasne inšpiráciou i praktickým vzorom. Vzorom, ktorý dokázali rýchlo a „našský“ 
aplikovať na domáce podmienky. Popri hanblivých zmienkach o uplatňovaní povrchných, 
či ojedinelých prvkov ideológie a politickej praxe nemeckého nacizmu, tak zostáva miesto 
nanajvýš „len“ pre priradenie prívlastku autoritatívny, keď sa dáva režim prvej SR do 
spoločného radu so sústavami kresťansko-stavovského socializmu. Napr. K. Glaser 
v knihe „Česko-Slovensko, kritické dejiny“ tvrdí, že Slovenská republika bola autoritatív
na iba preto, že musela existovať v nežičlivom prostredí. „Nikdy nebola totalitná. Tisová 
vláda sa pevne pridržiavala kresťanských princípov, ktoré zakazujú zasahovať do zákla
dných práv jednotlivca a rodiny...“ Porovnanie Slovenskej republiky s Hitlerovou treťou 
ríšou pokladá za chybné. „Slovenský štát bol aspoň taký liberálny ako Francovo Španiel
sko... alebo Salazarovo Portugalsko.“1* Podľa už viackrát citovaných prác F. Vnuka „počas 
trvania Slovenského štátu nedošlo k nijakému podstatnému rozriedeniu ideológie ľudáct- 
va importovanými ideami zvonku. Ľudová strana..., zaviedla na Slovensku svojský autori
tatívny systém s tzv. stavovským zriadením, ktoré však pre nepriaznivé vojnové pomery 
nebolo možné plne realizovať.“1'' Oveľa vecnejší a nestrannější názor v otázke korpora
tivistického systému na Slovensku demonštroval dokonca jeden z jeho hlavných tvorcov 
Rudolf Čavojský! Vo svojich memoároch načrtol zápas o charakter stavovského zriade
nia medzi umiernenými a radikálmi, nemecké zásahy v smere jeho nacifikácie, i možnos
ti zneužívania ako náhubku a pút pre pracujúce vrstvy v rozpore s literou ústavy. 
Čavojského kolega, predseda Združenia priemyslu a živností v rokoch vojny Ján Mikula, 
historický cit i dobrú pamäť zrejme postrádal. Usvedčujú ho tvrdenia, že Nemci absolútne 
nemali záujem na šírení nacizmu na Slovensku, spolu s naivnými opismi priam idylic
kých vzťahov medzi pracovno - sociálnymi kategóriami zamestnávateľov a robotníkov.2"

Inak než vedomou falzifikáciou nemožno nazvať mechanické prenášanie všeobecných 
princípov právneho štátu, ľudských práv a slobôd zakotvených v Ústave z 21. júla 1939. 
do skutočného fungovania ústavného zriadenia prostredníctvom zákonodarných 
a exekutívnych orgánov Slovenského štátu. Preceňovanie reálneho vplyvu i právomocí 
vybraných pseudorepublikánskych ustanovizní, inštitúcií, či atribútov politického systé
mu (Snem, Štátna rada, „nezávislé“ súdnictvo, miestne administratívno-správne úrady 
a pod.) obvykle vrcholí v citovaných záveroch:21 zloženie a činnosť slovenského parlamentu 
i vlády sa podobalo vládnym koalíciám, ktoré sú v rokoch vojny bežné aj v tradičných 
demokratických štátoch, napr. vo Veľkej Británii; legislatívne a fiškálne moci spočívali 
v jednej komore Snemu zvoleného univerzálnym volebným právom, ktorý tiež zvolil 
prezidenta republiky a schvaľoval ratifikáciu dohôd; voľby v určenom termíne neboli, 
ale za vojny sa nekonali voľby ani vo Veľkej Británii; hoci HSĽS mala ústavný 
politický monopol, nebola monopolitická, na rozdiel od boľševikov a nacistických strán;
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prezident bol na čele vlády (?), ale s pomocou ministrov bol zodpovedný parlamentu 
a mohol byť pozbavený svojho úradu stratou dôvery.

6. V prvej polovici 90. rokov sa na stránkach periodickej tlače a niektorých časopisov- 
v rôznych kombináciách rozoberal istý myšlienkový pleonazmus. Pri zostručnení 
a zjednodušení by som ho skoncentroval do vety: „Niektorí ľudáci na Slovensku sa na fašis
tov iba hrali, ale neboli to skutoční fašisti.“21 Z domácich publicistov je vhodné vyzdvih
núť ako trocha serióznejšieho z propagátorov podobných myšlienok J. Smoleca. Polemika 
s nimi koreni v prostom metodologickom nedostatku. Pedagógovia vystríhajú pred ním aj 
študentov 1.-2. ročníka histórie. Ide o nekritické podliehanie subjektívnym názorom 
pamätníkov. K využívaným svedkom doby patria obhajcovia J. Tisu pred Národným súdom 
(Ernest Žabkay, Martin Grečo),24 zahraniční diplomati (z nich donedávna hlavne Švajčiar 
Hans Kelle,25 nemeckí agenti gestapa, SIPO, SD a členovia SS. Príslušníci posledne meno
vanej skupiny sa v archívnych dokumentoch často s dešpektom a razantným pranierovaním 
vyjadrovali na adresu „operetného fašizmu“ na Slovensku. V správach do Berlína hod
notili režim prvej SR ako klerikálno-liberalistický, vrátane politikov formátu Jozefa a Šte
fana Tisu, F. Ďurčanského, Štefana Haššíka, J. M. Kirschbauma. Historici, ktorí 
systematicky čerpajú len z jedného typu prameňov určitej proveniencie (diplomatické, 
bezpečnostné orgány, kultúrne, hospodárske inštitúcie), mu môžu podľahnúť. Bez vnú
tornej kritiky a náležitého zhodnotenia takto spracované dokumenty zväčša vyvolávajú 
v čitateľovi dojem, že sa s autorom buď musí2'', alebo naopak nesmie stotožniť.27

7. Nedotiahnutosť vnútropolitických štruktúr i štátnych orgánov, deravá totalita2*, 
šlendriánstvo, kríza a rozklad režimu v období 1943 - 1944 sa vydávajú za jeho umier
nenosť, tolerantnosť, ba priam akýsi druh vojnovej (F. Vnuk, M. S. Ďurica, A. Mag- 
dolenová, J. Bobák), či vojenskej demokracie (H. Keller, G. Hoffmann, P. Bielik). 
Prvá SR nebola síce superdemokratickým štátom, ale aj vo Veľkej Británii, Kanade, 
alebo v USA štát za vojny pristupoval k určitým opatreniam obmedzujúcim bežné, nor
málne fungovanie systému buržoáznej demokracie. Aj tu boli odsúdení na smrť, väznení, 
i deportovaní, dokonca v neutrálnych štátoch (Švédsko, Švajčiarsko). Postup voči 
občanom nepriateľského, vojnu vedúceho štátu v krajinách antihitlerovskej koalície 
s buržoázno-demokratickým zriadením západného typu sa tu dáva na spoločnú úroveň 
s perzekúciou politickej opozície, prenasledovaním i fyzickou likvidáciou ľudí 
z rasových, národnostných, náboženských a iných dôvodov v totalitných štátoch fašis
tickej koalície. Historik F. Vnuk sa voľnou esejistickou formou pokúšal emocionálne 
vplývať na čitateľov, keď v danom kontexte uvádzal, že v rokoch druhej svetovej vojny 
popravili vo Veľkej Británii 68 a v neutrálnom Švajčiarsku 33 osôb z dôvodov politickej 
a hospodárskej špionáže. Židov, nemeckých štátnych príslušníkov v Británii, zaistili 
v internačných táboroch a mnohých z nich deportovali do Austrálie. „Japoncov v Kanade 
a Spojených štátoch (i keď sa narodili v Amerike), nemeckých a talianskych prisťaho
valcov v Kanade a v Austrálii tiež odvliekli do zaisťovacích táborov, kde sa s nimi neza- 
obchádzalo o nič lepšie než so zaistenými Židmi na Slovensku. A nemusíme vari 
pripomínať, čo robil Sovietsky zväz s povolžskými Nemcami, krymskými Tatármi, niek
torými kaukazskými národnosťami, alebo čo robili Česi s Nemcami. Toto sú poľutova
niahodné sprievodné javy vojny, ktoré ju robia takou ohavnou.“24 Pri kontraargumentácii, 
že hitlerovská koalícia masovo porušovala medzinárodné právo, vrátane vojnového, 
majú autori neoľudáckeho ideového zamerania ihneď naporúdzi nejaký ten jednotlivý
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príklad na strane Spojencov a hlavne démonizovaných jednotiek Červenej armády, 
NKVD a partizánov.'"

8. Teória menšieho zia. Patrí k najpoužívanejším „dôkazom o únosnosti“ politic
kého systému prvej SR. Ustavične býva aplikovaná na vznik Slovenského štátu 14. mar
ca 1939. Hoci sa okolo neho ešte vedú plané, azda aj umelo živené diskusie, o nevyhnut
nosti jeho kreovania dnes už medzi odborníkmi niet žiadnych otvorených sporov. Teóriu 
menšieho zla však advokáti prvej SR uplatňujú aj na fungovanie jej režimu, zahranično
politickú a vojenskú orientáciu, aktivity a zaradenie v rámci spojenecko-satelitného bloku 
štátov Osi Berlín, Rím, Tokio. Radšej samostatný štát než rozdelenie medzi Poľsko 
a Maďarsko; minus malum bola pre vládnu moc Tisová skupina staroľudákov oproti tande
mu Tuka a Mach; kolaborácia z donútenia; kresťanský stavovský štát bol lepší ako sloven
ský národný socializmus a ten zasa miernejší ako nemecký nacizmus a taliansky fašizmus; 
preventívne nasadenie slovenskej armády na východnom fronte bolo prijateľnejšie než 
okupačný postup sovietskych a čs. vojsk 1944 - 1945; Hava. vyšetrovňa spravodajského 
oddelenia HV HG na Vlčkovej ulici v Bratislave, Židovské pracovné tábory' a strediská, 
väznice Krajských súdov atď., predstavovali iba prevýchovné a nie vyhladzovacie 
zariadenia ako v Nemecku a okupovaných krajinách; kolaborácia v rámci Osi mala viac 
výhod než účasť v zahraničnom odboji na strane Spojencov s nenávideným Benešom; 
Tiso vyznamenáváním nemeckých okupantov po páde Banskej Bystrice zabránil zbom
bardovaniu troch slovenských miest, odvlečeniu 20 000 slovenských vojakov do zajate
ckých táborov v ríši a poprave 300 povstalcov (rukojemníkov); prezident a vláda robili 
Nemcom ústupky až vtedy, keď ich diktát hrozil ešte väčším zlom (účasť dvoch divízií 
na fronte zabránila všeobecnej mobilizácii mužov od 16 do 60 rokov; namiesto polovice 
úrody sa odovzdávala Nemecku štvrtinu; pracovné nasadenie slovenských robotníkov 
v ríši obmedzovalo totálne podriaďovanie domáceho priemyslu vojnovej výrobe). 
Vo výpočte aplikácií teórie menšieho zla by sa dalo pokračovať zrejme donekonečna. 
Jej súčasní zástancovia v mnohom prekonali konkrétne vzory, ktoré v 50. - 60. rokoch 
rozvíjali na základe inšpirácií z obžalôb a obhajob v procesoch Národného súdu a okres
ných ľudových súdov."

9. Antikomunizmus (boľševizmus), čechoslovakizmus, protičeské a protimaďarské 
výpady, skrytý antisemitizmus. Triezvy, no kriticko-analytický rozbor každodenného 
pôsobenia politického a mocenského aparátu režimu, nenachádza pochopenie tam, kde sa 
argumentuje s pomocou barličiek ideologického repertoáru dobovej ľudáckej propagandy 
a agitácie. Proti uverejňovaniu nových svedectiev a zatajovaných skutočností1’ z dejín 
Slovenského štátu podľa mňa nemá význam vystupovať, ak sa v nich so zideologizovaným 
vypätím používa oprášený slovník glajchšaltovacej mašinérie Úradu propagandy. Nezáleží 
vôbec na tom, či sa citujú bezmenní novinári, alebo hoci veličiny slovenskej literatúry 
v službách ľudáckeho režimu (Valentín Beniak, Rudolf Dilong, Tido Jozef Gašpar, Jozef 
Cíger-Hronský, Stanislav Mečiar, Milo Urban, Andrej Žarnov a iní).” Diskusia stráca zmy
sel, ak nepriateľstvo voči komunizmu či boľševizmu sa vydáva za hlavnú a historicky pozi
tívnu črtu ľudáctva. Kto neuznáva pozitívny obsah boja proti fašizmu počas druhej svetovej 
vojny, nemôže akceptovať ani zmysel a funkčnosť spolupráce západných mocností so „stal
inským“ ZSSR v antihitlerovskej koalícii. Partizáni podľa neho zostanú banditami a oku
panti osloboditeľmi. Teória totalitarizmu o spoločných koreňoch a antidemokratickej 
podstate fašizmu a komunizmu (ako dvoch protipóloch jediného spoločného fenoménu),

14



dovedená ad absordum, stire rozdiely medzi agresiuo a obranou. Spochybňuje sa tým opod
statnenosť samotného boja proti fašizmu a za národné oslobodenie, i výsledky celej vojny.

10. Nestotožňujem sa s názorom, zastávaným napr. prof. K. K. Neumannom, že ter
mín klérofašizmus vznikol vlastne len komunistickým imitováním Hitlerovho meinkamp- 
fovského výrazu židoboľševizmus.” Aj keď jeho používanie v súvislosti so Slovenským 
štátom som už v Úvode označil za prekonané, nemyslím si, že by bol tento pojem obsa
hovým nezmyslom. Iste mal, aspoň teoreticky, exaktnejší základ než ľudácky zideologi- 
zovaná nadávka čecho-žido-boľševik. alebo antikapitalistický termín plutokracia. „Pružní“ 
novinári to však majú jednoduchšie. Nepotrebujú sa vysporiadavať so zložitými otázka
mi teórie fašizmu v preintelektualizovaných odborných štúdiách. Články a state niektorých 
pracovníkov Matice slovenskej (S. Bajaník, P. Parenička, P. Maruniak) sú podobne 
oprostené od akademickej ekvilibristiky. Im je už dávno všetko jasné: označenie sloven
ský klérofašizmus si iba vymysleli komunisti a sionisti. Jedným dychom pre istotu tvrdia, 
že im nejde o obhajovanie, ale nemarxistické, nejednostranné objasňovanie politiky prvej 
SR, jej prezidenta a popredných činiteľov.’5 Horlia za národné zmierenie v duchu nihili- 
zovania myšlienok zlostných, namrzených starých pánov (t. j. väčšinou bývalých odbo
járov, komunistov, ľavicovo zmýšľajúcich veteránov, aj súčasníkov). Klérofašizmus 
zaraďujú priam k medicínskej terminológii medzi psychiatrické pojmy, ako paranoja, fik
cia, hystéria, stihomam. Dlhý rad prác takéhoto obsahu demonštrujem citátom z článku 
V. Magdolena. Klérofašizmus bol len „prokurátorský výmysel JUDr. A. Rašlu a jeho 
komunistických súdruhov, v povojnových politických tribunáloch. Od nich prevzala ten
to prázdny pojem marxistická historiografia... pre potreby komunistickej a centralistickej 
propagandy, na diskreditáciu idey slovenskej štátnosti.“’'' Bol by som zvedavý, či sa podob
ného odsúdenia dostáva aj renomovaným historikom v zahraničí, ktorí sa zaoberajú výsku
mom autoritatívnych režimov v juhovýchodnej Európe’7, vrátane inonárodných fašistických 
systémov (okrem nacizmu a talianskeho fašizmu), že by austrofašizmus u našich susedov 
tiež vymysleli komunisti na očiernenie rakúskej štátnosti?

11 . Stavanie slovenských špecifík v rovine domnelého protikladu k teoretickým vzorom 
autoritatívneho režimu totalitámeho typu. Relatívna umiernenosť, až tolerantnosť režimu voči 
politickým oponentom aj odbojárom, akoby bola imanentná takmer liberálnemu politické
mu systému v duchu Tisovej doktríny usmievavého Slovenska. Bez vysvetlenia príčin sla
bosti, nedobudovanosti a nezrelosti politického systému, ktorý bol spolumodelovaný krivkou 
- vzostupná fáza, upevnenie, stabilizácia, rozmach, stagnácia, kríza, rozklad, zánik - vyznie
va formovanie opozičných prúdov, vývin rezistencie a ozbrojených foriem domáceho hnu
tia odporu ako niečo neorganické, cudzie, importované zo zahraničia. Podľa inovovaných 
proľudáckych tvrdení sa politickí odporcovia mali dobre a žili v hmotnom blahobyte. Odbo
jári pracovali pod krytím ministra vnútra A. Macha, priemerná ÚŠB nikdy nedokázala 
konkurovať výkonnejším orgánom gestapa, SD a SIPO, opatrenia proti Rómom sledovali 
vlastne potieranie asociálnych živlov a ľudí štítiacich sa práce atď. Pre oživenie uvediem 
zopár skutočne perličkových výrokov: „ÚŠB pracovala skôr na ochrane, než na potieraní 
všelijakých ilegálnych skupín; odboj bol asi takou nebezpečnou činnosťou ako pytliactvo; 
protištátne skupiny boli ilegálne len preto, že nepožiadali o úradné schválenie a človek má 
niekedy dojem, že keby boli oň požiadali, Mach by im ho poskytol; až do jesene 1944 Sloven
sko bolo pre nemecké policajné orgány neprístupným územím; prezident Tiso participoval 
s generálmi slovenskej armády (Ferdinand Catloš, Augustín Malár, Štefan Jurech) na konšpi-
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ratívnych plánoch proti Nemcom'*; Hava zachránila čechoslovákov, komunistov a marxis
tov pred Volksgerichtami; povstalci, vojaci aj partizáni, sa neraz sami prihlasovali do POHG, 
alebo ich tam aj povolali, aby boli chránení pred Nemcami; slovenskí príslušníci protipar- 
tizánskych oddielov predstieraním bojových útokov vlastne varovali povstalcov pred trest
nými akciami nemeckých jednotiek.“" Fakt, že režim ponechal napr. v štátnej službe stovky 
„politicky nespoľahlivých živlov, čechoslovákov, maďarónov“ a pod., nebol dôsledkom jeho 
liberálnosti, ale nevyhnutnosti. Nedisponoval totiž dostatočným počtom expertov pre rozličné 
oblasti štátnej správy, justície, hospodárstva, finančníctva a pod., ktorí by patrili 
k dlhoročným oporám ľudáckeho hnutia. Skúsení odborníci z čias čs. režimu sa pridali 
k vládnucej strane zväčša len dočasne (z oportunistických, resp. karieristických dôvodov). 
Dezinterpretácie tohto druhu priam paradoxne reprízujú konštrukcie politických monstre- 
procesov z konca 40. a 50. rokov. „Vyšetrovacie komandá“ komunistickej justície 
a polície sa pomocou nich usilovali rozšíriť obžalobné spisy tzv. buržoáznych nacionalistov 
i príslušníkov občianskych odbojových skupín aj o kolaboráciu s ľudákmi a Nemcami. Zde
formované svedectvá sa šírili predovšetkým z okruhu bývalého ministra vnútra a hlavného 
veliteľa HG Alexandra Macha, vedúceho skupiny detektívov protikomunistického oddele
nia USB Imricha Suckého a nemeckého policajného atašé Franza Johanna Goltza. Vznikali 
v období, keď dotyční boli vo výkone trestu za rozsudky podľa retribučných zákonov.4" 
S veľmi skreslenými hodnoteniami sa stretávame pri senzáciechtivých odhaleniach bratran- 
covstva Ladislava Novomeského s prednostom spravodajského oddelenia ÚŠB Pavlom 
Príkopom, pri opisovaní intervencií V. Beniaka. šéfa Machovho osobného sekretariátu, za 
zaistených občanov, či alibistických ťahov šéfa ÚŠB Jozefa Beňušku v období 1943 - 1945. 
Pravdepodobne už posledné z radu autentických svedectiev dosiaľ žijúcich pamätníkov boli 
spomienky ex ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka.41 Spolupráca príslušníkov policajno- 
bezpečnostných orgánov s rezistenciou nebola prejavom humánnosti či tolerantnosti režimu, 
ale jeho prehlbujúcej sa krízy a rozkladu. Politické špičky prvej SR nedokázali už koncom 
vojny proti nim efektívne zasiahnuť, napriek tomu, že sa o to všemožne snažili.

12. V rokoch 1939 - 1944 na Slovensku nikoho nepopravili a ani neodsúdili na naj
vyšší trest a Dr. Tiso nepodpísal ani jediný rozsudok smrti. Uvedené výroky patria 
k tromfom s vysokou frekvenciou vo všetkých rehabilitačné ladených prácach o prvej SR. 
Nepresne reflektujú fakt, že nomenklatúra HSĽS i jej pridružených organizácií pri totalizácii 
a glajchšaltovaní justície nedosiahla úroveň komunistického režimu povojnovej ČSR.43 Bolo 
to v dôsledku používania menej účinných metód politického zasahovania do práce súdov, 
advokácie, štátnych zastupiteľstiev i zboru väzenskej stráže. Evidentné ovplyvňovanie, viac 
či menej úspešné, tu však existovalo pred aj po vypuknutí SNP. Ako výsledok rozsudku súdu 
nebol oficiálnou súdnou cestou vykonaný ani jeden trest smrti za politickú činnosť. Niektoré 
však boli vynesené, prípadne pozmenené na doživotie. Neoľudácki historici falošne 
vysvetľujú, prečo existoval takýto stav, kto mal na ňom „hlavnú zásluhu“, v akých súvis
lostiach prezident Tiso nemusel, či nemohol podpisovať tresty smrti a udeľovať milosť. 
Nepoznajú, alebo zamlčiavajú opatrenia, ktorými režim sledoval sprísnenie praxe justičného 
aparátu, perzekvoval jeho príslušníkov spolupracujúcich s odbojom, spolupracoval s naci
stickými policajno-bezpečnostnými orgánmi pri stíhaní a dokazovaní protištátnej činnosti a 
pod.4'

13. Riešenie židovskej otázky a problémy holocaustu na Slovensku. Nakoľko pred
metná tematika je dnes v I iteratúre spracovaná na pomerne dobrej úrovni, nebudem sa ňou
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bližšie zaoberať. Radikálnou tribúnou pre šírenie dezinformácií na tomto zvlášť citlivom 
poli nemusia vždy byť iba bulvárne časopisy, okorenené istou dávkou antisemitizmu 
(Zmena, 23:55). Čitateľa občas zavádzajú seriózne sa tváriace edície predpojato 
zostavených dokumentov i na pramene bohaté štúdie s „kritikou do vlastných radov“.44

14. Teória tzv. obmedzenej suverenity rozlohou i počtom obyvateľstva malých štá
tov a národov. Malí sa vždy musia podriaďovať tlaku, diktátu veľmocí. Táto jednoduchá 
múdrosť sa dá dokazovať „exaktne“ - manipulovaným výberom dokumentov z diplo
matických vzťahov prvej SR a tretej ríše, ale aj populárnou esejistickou formou prézen- 
tizmu na živú politickú tému. „Odkedy je svet svetom, počtom a vojenskou silou slabé 
národy museli a musia prispôsobovať svoje túžby a uplatnenie svojich práv záujmom 
a neraz i svojvôli mocností“, tvrdí M. Ďurica. F. Vnuk patrí k vyznávačom rovnakej filo
zofie: „Práva malého národa na samostatný život, jeho slobodu, či zotročenie, sa obraňu
jú, alebo zanedbávajú podľa toho, do akej miery sa to zhoduje so sebeckými záujmami 
(sacro egoismo) tej-ktorej priateľsky naklonenej mocnosti.“45 Miera podriadenosti, 
kolaborácia, alebo „vlastná nadpráca“ nehrajú pri tom podstatnú úlohu. Takáto filozofia 
vôbec nerozlišuje medzi hegemóniou demokratických krajín (západné štáty, Francúzsko, 
predmníchovská prvá ČSR. postavenie USA v NATO) a napr. vzťahom totalitnej-faši- 
stickej, či komunistickej mocnosti k satelitou (prvá SR - Nemecko - Os, ČSSR - ZSSR 
- Varšavská zmluva). De facto ju vyznával aj J. Tiso. Veď ambície vlastného politického 
hnutia, eventuálne prospech vlastného národa, podriaďoval diskutabilnému ľudovému 
prísloviu: „Ak sa veľkí bijú, malí musia pod stôl, aby sa im z bitky neušlo.“4'’ Ochranné 
úmysly predstaviteľov štátu v oblasti vnútornej i zahraničnej politiky veľmi rýchlo narážali 
na neúprosné bariéry reálne fungujúceho satelitného pomeru, nehovoriac už o iniciatívach 
domácich skupín podporujúcich z presvedčenia či karierizmu spojenectvo s veľkým bratom 
(pronacistickí radikáli, promoskovskí konzervatívci). Teória má až nápadne mnoho podob
ných prvkov s Brežnevovou doktrínou limitovanej suverenity štátov východného bloku. 
Obe spájal záujem vyššieho internacionálneho a triedneho princípu, u ľudákov nacionál
neho, resp. nacionalistického (národného) a kresťanského, korporativistického princípu. 
Neoľudácky a marxistický profil historikov, akokoľvek sú ambivalentné, takisto spája 
príbuznosť metodologických koncepcií. Výraz dostáva v utváraní falošných analógií 
(nemecká okupácia počas SNP v lete 1944, sovietska invázia v auguste 1968, Kádárova 
politika učičíkavania Rusov a Tisová Nemcov, zotrvanie J. Tisu vo funkcii prezidenta prvej 
SR a predsedu HSĽS po vypuknutí Povstania, Gustáva Musáka vo funkcii generálneho 
tajomníka KSČ a neskôr prezidenta ČSSR v čase normalizácie, Bratislava - Berlín, Pra
ha »Londýn« - Moskva). Podľa A. Magdolenovej Tiso a Dubček svojou činnosťou ako
by zhodne posvätili agresiu. Rovnakou motiváciou mali pre nich byť obavy pred 
represáliami ozbrojenej moci veľkého spojenca (Dohoda o zaopatrení nemeckých vojsk 
na Slovensku a oslava spojená s vyznamenaním Nemcov v Banskej Bystrici 30. októbra 
1944, Zmluva o dočasnom pobyte sovietskych vojsk a podpísanie Moskovských pro
tokolov 26. augusta 1968 a v septembri až októbri 1968). J. Tiso na čele umierneného kríd
la staroľudákov „konal teda aspoň tak zodpovedne ako reformistické komunistické vedenie 
na čele s Alexandrom Dubčekom.“47 Obsadenie Slovenska nemeckými jednotkami, boje 
s povstalcami i potláčanie domáceho odbojového hnutia J. Bobák definoval ako legitímne 
zákroky k obnoveniu štátnej suverenity a politického zriadenia prvej SR. No vojenské akcie 
Červenej armády a l. čs. armádneho zboru v ZSSR už označil za násilnú okupáciu „Pod
karpatskej Rusi Stalinovými vojskami“, za intervenciu zvonku, na bodákoch ktorej sa
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„Slovenská republika dostala do područia Benešovho šovinistického čechoslovakizmu“ 
a avanturisticky obnovená ČSR hlboko zabŕdla do sféry' sovietskeho mocenského vplyvu. 
Analogicky s líniou historiografie z čias akademika V. Plevzu J. Bobák „odhalil“ zákla
dy komunistického spoločenského systému, ktorý na „45 rokov negatívne poznamenal osud 
nášho národa“, v Deklarácii SNR z 1. septembra 1944. Na rozdiel od „napĺňania jej odkazu 
cestou budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti“, však program povstaleckej SNR 
interpretoval ako nástroj komunistických uzurpátorov moci k odstráneniu zvrchovanosti 
slovenského národa, k nahradeniu politického systému s pronárodnou orientáciou 
boľševizmom. Komunistický režim potom rýchlo etabloval nové, socialistické zriadenie 
proletársko-internacionalistického typu. Stalinsko-čechoslovakistický, centralistický 
a unitaristický režim s protislovenskými cieľmi bol na Slovensku nastolený v rokoch 1944 
- 1948. Krvavo sa upevnil v 50. rokoch, verný tzv. revolučným tradíciám odbojárov 
a pučistov proti prvej SR.“

15. Ekonomická, finančná, obchodná, stavebná, kultúrna a pod. prosperita Sloven
ska za vojny. Pracovne by sa dal tento blok otázok zhrnúť do pojmu švajčiarska karta. 
J. Mikula v článku polemizujúcom o význame i zmysle SNP ho uviedol jednoducho a jed
noznačne: „Slovenská republika bola jediný štát v Európe, okrem Švajčiarska, kde nebol 
zavedený přídělový systém na potraviny, lebo všetkého bolo... dostatok. Iba na niektoré 
potraviny boli vládou určené maximálne ceny. Boli sme druhým Švajčiarskom.“4'' Pomo
cou dôkazov prevažne kvantifikačného charakteru, príliš často ešte vytrhnutých z kontex
tu, profitujú advokáti prvej SR z neuspokojivého stavu spracovanosti jej hospodárskych 
dejín. Bez vysvetlenia vnútropolitických a medzinárodných súvislostí vpašovávajú do 
odborných textov hyperboly bulvárnej žurnalistiky, amatérske postupy hobby dejepisec
tva (Slovensko bolo Švajčiarskom Východu, hospodársky zázrak, Koruna slovenská ako 
tatranský frank alebo podunajský dolár, sociálne spravodlivé aspekty arizácie, štrajkové 
hnutia umelo podnecovali iba komunisti, likvidácia nezamestnanosti, pozemková reforma 
zabezpečila potravinovú sebestačnosť a nadbytok v zásobovaní, zlatý poklad štátu, rozmach 
železničnej a cestnej dopravy, blažená éra pre nikdy ne\ idaný rozkvet školstva, vzdelanosti, 
literárnej tvorby atd’.). Štúdie Ing. M. Fabricia sa venujú danej problematike s patričnou 
erudovanosťou, preto ju nebudem, okrem meritómych poznámok, obšírnejšie komentovať.

Historici, ktorí skúmajú rozvoj priemyselných odvetví, finančníctva, bankovníctva, 
či poľnohospodárstva metódou hĺbkovej analýzy5“, uprednostňujú v heuristike primárne 
archívne pramene domácej proveniencie. Tieto potom iba dopĺňajú faktami a údajmi 
z vydaných alebo rukopisných spomienok národohospodárskych činiteľov a expertov, 
pričom majú tendenciu viac vyťažovať memoáre osobností zameraných protiľudácky. resp. 
umiernených ľudákov, ktorí podporovali odboj51. Z metodologického hľadiska pokladám 
za výrečnú tú skutočnosť, že exiloví i domáci historici, vedení úsilím zlepšiť obraz poli
tického systému i režimu prvej SR nadhodnocovaním hospodárskych výsledkov štátu, 
exploatujú pramene spomienkového charakteru ľudáckych ministrov a im na úroveň 
postavených činiteľov prvej garnitúry' vysokých štátnych úradníkov.52 Subjektívne hod
notenia a neoverené údaje z nich potom iba ilustrativně dotvrdzujú účelovo povyberaný
mi. sekundárnymi dobovými prameňmi. Zvyčajne to bývajú preexponovane kritické 
správy z nemeckej strany o nespoľahlivosti slovenských hospodárskych špičiek.

16. Úplné zamlčiavanie, deformovaný výklad, používanie ružového filtra pri objasňo
vaní fundamentálnych prvkov totalitnej povahy politického systému i režimu. Rôzne
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metody a formy ich tabuizovania či retušovania si vyberajú ako terč hlavne fungovanie 
a význam vodcovského princípu5’, systém politického monopolu jedinej vládnucej strany, 
neexistenciu, resp. zmanipulovanosť volieb, zjazdov, jednotné kandidátky, jednomyseľné 
hlasovania, organizovanosť a riadenie štátneho i straníckeho aparátu zhora nadol, ich 
byrokratizáciu a zrastanie, pôsobenie bezpečnostných a policajných zložiek. Podľa vý
kladu A. Magdolenovej uzákonenie vodcovského systému na Slovensku v roku 194254 
„malo úplne špecifické črty s pozitívnym, protinacistickým vnútropolitickým dopadom.“ 
Namiesto vysvetlenia príčin a podmienok, za akých by bol eventuálne možný takýto vývoj, 
odvoláva sa všeobecne na zásluhy Dr. Tisu a nadprirodzené riadenie prozreteľnosti. 
Jej interpretácie navodzujú zdanie, že vodcovský princíp slúžil výhradne umierneným 
ľudákom v boji za skrotenie radikálov, ba aj k zmierňovaniu vonkajšieho tlaku 
z Nemecka. „Zdôraznením vedúceho postavenia prezidenta Slovenskej republiky totiž 
súčasne zoslabol vplyv proněmeckého Tukovho krídla.“55 Čo všetko umožňovalo vod
covstvo s takmer nekontrolovateľnou nariaďovacou právomocou v exekutíve a s vy
lúčením trestnej zodpovednosti za následky konania vodcu, o tom autorka mlčí. Tisovo 
krídlo si ním chtiac-nechtiac upevnilo vlastné pozície, ale ani radikáli neboli počas 
doznievania posalzburskej éry slovenského národného socializmu zďaleka „odpísaní“. Celá 
reťaz arizačného obohacovania i korupčných škandálov išla od roku 1942, zjednodušene 
vyjadrené, na vrub voluntaristického rozhodovania malých vodcov. Alibizmus veľkých 
i malých autorít podväzoval zasa iniciatívy zhora aj zdola v čase krízy a rozkladu režimu 
pred a po Povstaní, keď zbyrokratizované nižšie články represívneho a správneho apará
tu márne očakávali energické kroky z Bratislavy, alebo z úrovne župných úradov proti roz
machu antifašistického hnutia odporu.

Legitimitu diktatúry HSĽS odvodzuje F. Vnuk od dezinterpretácie volieb do obec
ných zastupiteľstiev v máji 1938, resp. do autonómneho snemu v decembri 1938. Tota
litný postup HSĽS, ktorým došlo k pohlteniu slovenských politických strán do „Strany 
slovenskej národnej jednoty“ 8. novembra 1938 považuje zhodne s duchom dobovej pro
pagandy za ich dobrovoľné zjednotenie. Ľudáctvo aj bez zjazdov a volieb reprezentova
lo počas vojny dve tretiny voličskej základne na Slovensku, „...to nebol fašizmus, to bola 
strana, ktorá reprezentovala demokratické vyjadrenie vôle národa.“56 Jeden boh, jeden 
národ, jedna strana, jeden vodca. Ani komunistická totalita nedokázala vymyslieť heslo, 
v ktorom by bolo cítiť viacej jednoty. Prominentný ideológ a teoretik HSĽS Štefan 
Polakovič však už dnes bez problémov odráža výhrady voči autoritářským a nacionalis
tickým atribútom štátnopolitického zriadenia prvej SR a dokáže k tomu použiť indície 
vskutku smelé. Už pri písaní knihy „Slovenský národný socializmus“ (Bratislava 1941) vraj 
jasnozrivo predvídal, že jedna strana a vodcovský princíp budú raz patriť k prežitkom doby, 
a že po čase budú nahradené novými politickými formami. Nemohol to tak síce v úvode 
ku knihe zoštylizovať, ale myslel pod nimi samozrejme demokraciu a politickú pluralitu. 
Úprimnú sebakritiku prejavil nad svojím dielom „K základom slovenského štátu“ (Bratisla
va 1944), kde „namiesto výrazu kresťanský nacionalizmus... mal som použiť termín 
kresťanské národovectvo.“57

17. Zahraničná politika Slovenského štátu, príčiny i dôsledky nenaplnenosti jej medzi
národných koncepcií a ašpirácií. Politický systém prvej SR sa javí viac akceptabiíný pomo
cou dezinterpretácie jeho aktivít v medzištátnych vzťahoch. Ku klasickým metódam patrí 
bezbrehé vyzdvihovanie aktov medzinárodného uznania 28 štátmi, vrátane veľmocí. Tak
mer všetky sú napr. zaradené v Ďuricovom chronologickom prehľade Dejiny Slovenska
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a SlovákovZnačne hmlisto, schematicky, alebo vôbec sa v kritizovaných typoch prác 
nemôžeme dopátrať vysvetlenia dôvodov, prečo potom konkrétne štáty od uznania prvej 
SR postupne odstupovali. Príčiny nevážili iba v pôsobení čs. exilu v Londýne (Beneš 
a spol.). Neutrálne krajiny i štáty' antihitlerovskej koalície predsa zlaďovali postup aj podľa 
vlastných zdrojov informácií o vnútropolitickej totalitnej podstate režimu a krokoch vlád
nej garnitúry prvej SR na strane a v prospech frontového úsilia vojnu vedúcich štátov pak
tu Osi proti Spojencom.

Apologetické práce o zahraničnej politike venujú záujem najmä obdobiu 1939 - 1940, 
kedy prvú SR „uznávali okrem USA všetky hlavné západné mocnosti" celkom zámerne. 
Postupy F. Ďurčanského, K. Sidora, J. M. Kirschbauma, Š. Tisu i ďalších diplomatov 
a politikov predstavujú ako zahraničnú politiku neutrality, lavírovania, ba neraz aj otvorene 
protinemeckého, antifašistického zacielenia. Zdá sa mi, že v tomto ohľade jednoducho pre
vzali povojnové reinterpretácie udalostí od vyššie spomenutých ľudáckych politikov.wPozi- 
tivisticky ladené čiastkové štúdie exilových historikov k daným témam hodnotím ako 
najprínosnejšie a najobjektívnejšie z ich produkcie o dejinách Slovenského štátu vôbec,"1 
ale kritické výhrady mám k ich celkovému konceptu. Tento sa mi totiž vidí identický so 
sebaospravedlňujúcim tónom garnitúry, ktorá musela opustiť špičkové posty po Salzbur
gu. Nad jej nesmelými, zákulisnými pokusmi o samostatnú a triezvejšiu zahraničnú poli
tiku jednoznačne prevažovala úplne rigorózna orientácia na Nemecko a Os. Durčanský 
i jeho stúpenci v skutočnosti ponúkali Berlínu rozsiahle ústupky a čo najužšiu kolaborá
ciu doslova niekoľko dní pred rokovaním v Salzburgu, len aby si zachovali dovtedajšie 
mocenské pozície. Po vojne o tom pochopiteľne mlčali a nepísali o tom práve tak, 
ako o pronacistických aktoch spolupráce z rokov 193 8 - 1939, 1939 - 1940, 1944 - 1945 
i v iných obdobiach. S „až prekvapujúcou mierou nezávislosti Slovenska v zahraničnej 
politike“ to teda bolo veľmi relatívne/'1 Ďurčanského líniu charakterizoval skôr 
superpragmatizmus typu politického obojživelníka a chameleóna než nejaká prozápadná, 
zásadová orientácia v prospech suverenity Slovenska.

18. Handicap nesystematickej práce s kľúčovým pramenným materiálom v archívoch 
na Slovensku. V podstate ani jeden historik z tábora vnukovsko-ďuricovských interpretá
cií politického systému a režimu prvej SR nemá za sebou hĺbkový, mnohoročný výskum 
vo fondoch, ktoré archivujú písomnosti centrálnych orgánov Slovenského štátu (Úrad 
predsedníctva vlády, 8 ministerstiev, Snem. Štátna rada, Kancelária prezidenta republiky, 
Ústredný hospodársky úrad. Najvyšší úrad pre zásobovanie. Slovenská národná banka. 
Úrad propagandy, Slovenská tlačová kancelária, Štátny štatistický úrad, Štátny sekreta
riát pre záležitosti nemeckej národnej skupiny na Slovensku, ÚŠB atď.), existujúcich poli
tických strán a ich pridružených organizácií (HSĽS, Szlovenszkói Magyar Párt. Deutsche 
Partei, Hlinková garda. Hlinková mládež, Freivvillige Schutzstaffel. Deutsche Jugend. 
Heimatschutz a pod.), ani nižších článkov administratívno-správneho aparátu (Župné, 
Okresné, Obecné, Notárske a iné úrady). V tejto súvislosti treba pripomenúť, že originá
ly dobových dokumentov z rokov 1939 - 1945 obsahuje tiež spisový materiál Národného 
súdu v Bratislave a okresných ľudových súdov. Názor, podľa ktorého sú tieto fondy „pre 
statočného historika absolútne nepoužitelné, lebo pozostávajú len zo zmanipulovaných 
výpovedí a sfalšovaných dôkazov prokurátorov“, považujem preto za hrubo nekvalifiko
vaný. Tvorbu exilových historikov do roku 1989 objektívne limitoval obmedzený prístup 
nielen k archívnym materiálom a spomienkam na Slovensku, ale do ČSSR ako štátu reál
neho socializmu vôbec. Pre ich domácich nasledovníkov v 90. rokoch však už táto okol-
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nosť neprichádza do úvahy ako poľahčujúca. Čerpanie z literatúry, spomienok ľudáckych 
činiteľov v emigrácii, ako aj preberanie alebo reinterpretovanie prác veľkých majstrov zo 
zahraničia, nemôžu byť dlhodobejšou alternatívou základného výskumu pre tzv. národne, 
proslovensky orientované krídlo proľesionálnej historiografie v Slovenskej republike. Žiaľ, 
o mnohých kolegoch zo skupiny historikov, ktorú som tu podrobil azda ostrej kritike, plati
lo a stále platí, že sú málo sebakritickí. Nedokážu nájsť v sebe aspoň toľko pokory, ako 
prof. M. S. Ďurica, keď vydanie dlho očakávaného 2. zväzku životopisu Dr. J. Tisu odsunul 
z dôvodov jeho doplnenia o materiály, ku ktorým nemal dovtedy prístup. Vedecká pro
dukcia neoľudáckych autorov sa pomaly rozrastá. To by samo osebe mohlo byť pozitívnym 
signálom pre rozvoj plurality názorov na prvú SR. Ich vklad do diskusie však bude naďalej 
postrádat’ patričnú kvalitu a vedecký kredit, pokým za ňou nebudú stáť skutoční experti 
na dejiny prvej polovice 20. storočia s vernou znalosťou relevantných, domácich 
archívnych dokumentov, prekračujúcich rámec memoárov ľudáckej emigrácie, či sondážny 
výskum v nemeckých, britských, resp. vatikánskych archívoch.
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II. Politický systém prvej SR v rokoch 1943 - 1944

Slovenská republika 1943 - 1945

Rozhodujúci obrat v druhej svetovej vojne v rokoch 1942- 1943 ovplyvnil vývoj poli
tického systému prvej Slovenskej republiky a ľudáckeho režimu až do ich zániku v roku 
1945. Porážka pri Stalingrade nepriniesla ich priamu kvalitatívnu zmenu. „Stalingradský 
syndróm“ sa však stal katalyzátorom pribúdajúcich kvantitatívnych prejavov krízy štátov 
fašistickej Osi. V rokoch 1943 - 1944 ľudácka reprezentácia svojím postupom petrifiko
vala, že Slovenská republika zotrvala naďalej ako jej pevná, až neoddeliteľná súčasť. 
Zaťažkávaciu skúšku hlbokej vnútornej krízy, vrcholiacej vypuknutím Slovenského národ
ného povstania, dokázala zvládnuť len za cenu podpory nemeckej ozbrojenej intervencie, 
s pomocou ktorej bol nastolený nový, výkonnejší okupačný režim. Na zrútení predošlého 
sa podpísal priamy vplyv a dôsledky zahraničnopolitických vojnových faktorov, o. i. pád 
talianskeho fašizmu, bitka pri Kursku v júli - auguste 1943, Teheránska konferencia a čs.- 
sovietska zmluva z decembra 1943, okupácia Maďarska v marci 1944, udalosti z júna - 
augusta 1944 počnúc vylodením Spojencov v Normandii, cez atentát na Adolfa Hitlera, 
až po povstania vo Varšave a v Rumunsku.1
Dynamiku vývoja totalitného politického systému Slovenskej republiky určovali na začiat
ku sledovaného obdobia tri základné tendencie: 1. Dohasínanie samostatnej aktivity 
a mocenského vplyvu radikálneho krídla HSĽS (koniec „zlatej éry slovenského národného 
socializmu“); 2. Nesúlad medzi formálnym uplatňovaním a praktickou neúčinnosťou kor- 
porativistickej prestavby štátu a spoločnosti (stavovský systém); 3. Aplikácia vodcovského 
princípu v straníckych a štátnych štruktúrach (podľa zákona o HSĽS odhlasovaného 
Snemom 22. októbra 1942).

Politický systém a režim prvej SR v rokoch 1943 - 1944 mali v porovnaní s obdobím 
1940 - 1942 a 1944 - 1945 relatívne liberálnejší charakter. Časť historikov, 
publicistov i pamätníkov využíva vonkajšie prejavy „deravej totality“ na ich kvázi obje
ktívnejšie, zhovievavejšie hodnotenie, síce nie príliš demokratické, ale vcelku neškodné, 
a najmä „naše“ národné slovenské špecifiká. V kapitole sa pokúsim určiť niektoré reálne 
korene týchto argumentov a poukázať kriticky na ich iluzórnosť, či ohraničenosť.

1. Mocensko-politický aparát pod vplyvom zápasu konzervatívneho
a radikálneho krídla v HSĽS

V skúmanom období si vodca a prezident republiky Dr. Jozef Tiso mocensky upevnil 
pozíciu prvého muža v štáte až k skutočnej neotrasiteľnosti. Jeho mimoriadne postavenie 
sa opieralo o silnú podporu aparátu HSĽS a katolíckej cirkevnej hierarchie 
a prirodzenú autoritu i úctu u širokých vrstiev obyvateľstva. V neposlednom rade bol 
kľúčovou osobnosťou nemeckej „politiky vizitky“ vo vzťahu k prvej SR. Viedol obe 
slovenské delegácie zložené zo špičkových politických a vojenských predstaviteľov počas 
oficiálnych návštev v Nemecku 23. apríla 1943 a 12. mája 1944. Išlo o pravidelné 
bilaterálne rokovania A. Hitlera a spol. s vedúcimi činiteľmi Osi v rámci Klessheimskej 
sezóny.2 Osobitne treba podčiarknuť skutočnosť, že Tisa rešpektovala aj skupina mla- 
doľudáckej generácie, ba dokonca gardistickí ultraradikáli združení okolo časopisu Náš 
boj. Prejavilo sa to v známych memorandách a návštevách u prezidenta v auguste - sep
tembri 1944, ktorými sa usilovali predísť s jeho najvyššou pomocou otvorenému pre
puknutiu vnútropolitickej krízy.’ S podobnými zámermi sa obracali na prezidenta v lete
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1944 aj mnohí vedúci i radoví úradníci župnej a okresnej administratívy. Archívny výskum 
neumožňuje zatiaľ presnejšie analyzovať podiel Kancelárie prezidenta republiky na 
ovplyvňovaní spoločensko-politickej situácie. Problematike sa vyhli aj Murínove 
spomienky.“ Niektoré sondy však naznačujú, že tento orgán zasahoval dosť výrazne do 
činnosti tak zákonodarných, legislatívnych, ako aj exekutívnych štruktúr a ich adminis
tratívneho aparátu. Bez hlbšieho rozboru spomeniem napr. zásadné pripomienkovanie 
ústavných zákonov a vládnych nariadení prerokúvaných v Sneme až do vypuknutia SNP, 
podnety na menovanie a odvolávanie poslancov, sociálnu agendu chudobných občanov, 
intervenčnú agendu vo veciach Židov, prepúšťanie vojnových zajatcov a zaistených pol
itických väzňov, iniciovanie trestného stíhania „politických zbohatlíkov“, „rozhodcovské“ 
sprostredkovanie v sporoch funkcionárskej nomenklatúry HSĽS na východnom Sloven
sku, zásahy do nezávislosti súdov (vrátane vojenských!), štátnych zastupiteľstiev, minis
terstva pravosúdia, ovplyvňovanie služobného postupu u žandárov, policajných úradníkov 
USB a pod.5 J. Tiso bez škrupúľ využil zdravotný handicap Dr. Vojtecha Tuku a sám 
pomáhal prehlbovať politický pád tohto svojho jediného skutočného konkurenta.

Tukov vplyv sa nezadržateľne strácal na pozadí vyšetrovania a rozmazávania aféry 
pplk. pech. Antona Sznackého/’ Tisa pri tom významne podporilo MNO vedené gen. Ferdi
nandom Čatlošom, ktorého prezident zasa podržal vlastnou lojalitou v prvej polovici roku, 
a najmä v lete 1944. Revanšoval sa Čatlošovi pre neho veľmi kritickom období, keď Nem
ci vyvíjali tlak na jeho nahradenie gen. Jozefom Turancom a v sporoch so šéfom nemeck
ej vojenskej misie na Slovensku gen. Fritzom Schlieperom.7 Na začiatku Tukovho ústupu 
stál rozklad radikálnej platformy v HSĽS sprevádzaný 12. januára 1943 jeho abdikáciou 
(ako predsedu vlády a ministra zahraničných vecí) na funkciu podpredsedu strany. Tiso 
dekrétom z toho istého dňa vymenoval na uprázdnené miesto svojho stúpenca Dr. Karo
la Mederlyho. jedného z blízkych osobných priateľov Andreja Hlinku. Mederly sa stal 
zároveň zástupcom hlavného veliteľa HM. Keď sa členovia diplomatického zboru 
dožadovali vysvetlenia týchto zmien, informácie musel pre Tukové výhovorky na chorobu 
podávať šéf prezídia a prednosta politického odboru MZV Ing. Jozef Mračna. „Diplomatom 
dal také vysvetlenie, z ktorého bolo jasné, že Tuka sa vzdal preto, že Macha, 
s ktorým bol solidárny, Tiso tlačil do pozadia.““ Žiaľ (alebo našťastie?!), Tukové 
výhovorky sa neskôr ukázali ako tvrdá realita. Zdravotný stav sa mu natoľko zhoršil, 
že ho chronická choroba s opakovanými mŕtvicami prinútila stiahnuť sa postupne z vere
jného apolitického života. V rokoch 1943 - 1944 sa liečil v sanatóriu vo Vysokých Tatrách, 
rakúskom Gadstadte a vo svojom letnom sídle v Trlinku (prezývanom Martýrháza). 
Pôsobenie MZV tak získalo kolektívnejší charakter. Viedli ho umiernení a vcelku toler
antní diplomati (Dr. Štefan Polyak, Ing. J. Mračna. Ing. Ján Országh. Dr. Ján Michal Bel- 
nay, Dr. Tibor Ružička a i.)4 Viacerí z nich, vrátane pracovníkov zastupiteľských 
úradov prvej SR v cudzine, sa zapojili aj do odboja, alebo pomáhali občanom prenasle
dovaným z rasových či politických dôvodov.

Od zimy 1943 čoraz väčšiu časť povinností Tukovho premiérstva preberal (a veľmi 
rád) Alexander Mach z titulu funkcie podpredsedu vlády. Viedol o. i. drvivú väčšinu jej 
zasadnutí v roku 1944 až do zmeny vládneho kabinetu 5. septembra 1944. Bol jednoducho 
prinútený rešpektovať skutočnosť, že klerikálno-konzervatívne krídlo HSĽS dokázalo 
vytvoriť takú mocenskú konšteláciu v štátnych a straníckych orgánoch, ktorá mu umožnila 
získať prevahu vedúcu k definitívnemu víťazstvu nad radikálno-fašistickým zoskupením. 
Presadilo taký kurz, kde o aplikácii nemeckého „fiihrer prinzip“ prakticky rozhodoval vlád-
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ny establishment. Umiernení porazili „salzburských judášov“ tým, že im z rúk vzali ich 
vlastnú zbraň... Tuka a Mach prestali postupovať ako zomknutý tandem."’Jednu skupinu 
ich prívržencov (oproti tisovským rivalom išlo o druho až treťoradú ľudácku garnitúru) strhol 
vír rôznych defraudácii a škandálov, najmä arizačných, úplatkárskych i osobných. Druhá, 
uspokojená a pacifikovaná zastávanými funkciami, sa pridala na stranu víťazov. Nasledovala 
vlastne príklad samotného Macha, ktorý pozvoľna úplne prešiel na Tisovú stranu. V stabili
zovanej vláde posilnil jej jadro zložené z reprezentantov ľudáckeho stredu.

V politickom systéme prvej SR vláda predstavovala popri prezidentovi a Sneme 
(a teoreticky i Štátnej rade) najaktívnejší autoritatívny orgán. Totalitné rozhodovanie jej 
umožňovala reálna koncentrácia nielen všetkej vládnej a výkonnej moci, ale aj zákon
odarnej. Cez rozličné nátlakové páky zasahovala aj do moci súdnej. Tvorili ju predseda 
a osem ministrov. Kontakty a komunikáciu s ostatnými centrálnymi orgánmi štátu i strany 
zabezpečoval Úrad predsedníctva vlády. V rokoch 1942 - 1944 mu podliehalo asi 8 pričle
nených úradov a sekretariátov (Úrad propagandy. Slovenská tlačová kancelária, Ústred
ný hospodársky úrad, Štátny sekretariát pre záležitosti nemeckej národnostnej skupiny na 
Slovensku a i.)." Minister vnútra a súčasne podpredseda vlády Mach realizoval 
v bezpečnostnej politike štátu základnú politickú líniu Tisovho krídla HSĽS formou 
zastierania zostrenej perzekúcie všetkých odporcov režimu úradným forsírovaním legali
ty a zákonnosti. Po stránke odborno-administratívnej bol jeho predĺženou výkonnou pák
ou prednosta prezidiálneho odboru Dr. Izidor Koso. Valutová aféra jeho manželky nielenže 
neuškodila Machovi, ale dokonca aj v Košovej kariére spôsobila iba premet z postu šéfa 
prezídia MV na rovnaký post na ÚPV...'2 Pod ich vedením rezort MV riadil a organizo
val činnosť bezpečnostných zložiek mocensko-represívneho aparátu prvej SR (žandárst
va, štátnej polície, ÚŠB a KRIUS). V období rozširovania domáceho odbojového hnutia 
koordinoval ich pôsobenie s ďalšími článkami (s armádou, finančnou strážou, HG, FS) 
pri rozsiahlej a bezohľadnej perzekúcii aktívnych politických odporcov režimu, občanov 
demokratického zmýšľania, „neárijského pôvodu“ (Židia, Rómovia) a ďalších vybraných 
skupín obyvateľstva a, samozrejme, aj pri potláčaní bežnej kriminality, t. j. v záležitosti
ach verejnej i štátnej bezpečnosti. Zo širokej škály represívnych metód a konkrétnych 
foriem perzekúcie” uvediem aspoň základné hodnotenie najtransparentnejšej z nich.

V rokoch 1943 - 1944 dosiahlo fungovanie systému koncentračných a pracovných 
táborov na Slovensku svoj vrchol po stránke riadiacej, organizačnej i administratívno
právnej, čomu zodpovedal dosiahnutý stupeň ich konsolidácie a výkonnosti dovtedy 
ani potom neprekonaný. Na celkové zlepšenie životných podmienok väznených mal vplyv 
jednak zahraničnopolitický vývoj a jednak dobudovanie štruktúry, „vyladenie“ mecha
nizmu ovládania i výkonnosti Židovských pracovných táborov a stredísk1'1, koncentračných 
táborov pre politických väzňov (ZT1 - Hava) a tzv. asociálne živly a táborov pre vojnových 
zajatcov.15 Ešte jedným postrehom si dovolím argumentovať proti údajnej slobode pri
jímania i počúvania zahraničného rozhlasu a neexistencii policajného dozoru na Sloven
sku. Prof. František Vnuk ich použil ako hodnotiaci kontrapunkt, porovnávajúc prax dvoch 
totalitných politických systémov na konferencii v novembri 1993 v Častej. Občanov 
zaradených do policajných kartoték „štátobezpečnostne nespoľahlivých osôb“, posti-hla 
hneď v prvej vlne represívna kampaň, ktorá bola spojená s kontrolou dodržiavania vyh
lášky o zákaze počúvať rozhlasové vysielanie Spojencov z 1. marca 1943. Tresty pre 
rozširovateľov tzv. šepkanej propagandy sa pohybovali v rozmedzí od konfiškácie roz-
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hlasových prijímačov až po uväznenie „nepohodlných osôb“ pre protištátnu činnosť."' 
Súčasťou účelového obmedzovania občianskych práv a osobných slobôd bolo aj časovo 
obmedzené zavedenie policajného dozoru občanov. Príslušníci domáceho odboja či rodi
ny významnejších politických emigrantov tvorili pritom iba jednu zo skupín občanov posti
hnutých touto formou perzekúcie.17 Internovanie odporcov režimu malo v rokoch 
1943 - 1944 všeobecne klesajúcu tendenciu oproti obdobiu 1939- 1942. Podľa neúplných 
štatistických údajov povereníctva vnútra z rokov 1945 - 1946 bolo v ZT1 od 14. marca 
1939 do konca vojny zaistených podľa VI. nar. 32/1939, zákonov č. 50/1944 a 133/1944 
SI. z. najmenej 3 100 osôb.'" Vo väzniciach krajských súdov si odpykalo za rovnaké obdo
bie trest „pre politické delikty“ úhrnom 3 595 osôb. Z národnostného hľadiska išlo 
o 2 857 Slovákov, 395 Čechov, 123 „iných Slovanov“, 128 Maďarov, 84 Nemcov, 5 
Angličanov, 1 Albánca a 2 Židov. Do vypuknutia SNP bolo z uvedeného počtu asi 81 
odvlečených do Nemecka.'1'

Ako reagovali štátne orgány v oblasti legislativno-právnej na klesajúcu výkonnosť 
ľudáckeho režimu a politického systému? Tisovo krídlo HSĽS naďalej využívalo jed- 
nokomorový Snem SR ako jeden z nástrojov spútavania mocenských ašpirácií radikálov 
a určitú protiváhu voči uplatňovaniu „revolučných“ nacionálnosocialistických metód. No 
určujúcou tendenciou v jeho činnosti bola defenzíva. Iniciatíva väčšiny z 11 sněmových 
výborov logicky upadala so zákonodarnou praxou vládnych nariadení a rezortných vy
hlášok2“, s klesajúcim počtom poslancov (z 80 v roku 1939 takmer na polovicu), s rozmáha
júcim sa alibizmom, vzájomnou nedôverou a sondováním kontaktov na opozíciu. Patria 
tu „akademické“ převratové plány z leta 1943, pochádzajúce z okruhu skupiny Dr. Vavra 
Šrobára a predsedu Snemu Dr. Martina Sokola, spontánne separovanie jednotlivých poslan
cov kresťansko-protinemeckej orientácie do pasívnej, opatrnej či tichej opozície (Dr. Ján 
Balko. Pavol Čarnogurský, Rudolf Čavojský, Roman Fraštia, Ján Mora. Teodor Turček, 
Dr. Vojtech Tvrdý, Dr. Miloš Vančo a i.), i aktívna spolupráca známejších osobností 
s odbojom - vrcholiaca odchodom do Povstania.

Zo zákonných noriem prijatých Snemom roku 1943 boli zacielené na posilnenie sys
témového statusu quo v ľudáckom tábore najmä vládne nariadenia o Slovenskej pracov
nej službe, novelizovaný branný zákon21, zákon o brannej výchove22, Štátnej rade2’. Stráži 
obrany štátu24, proti úplatkárstvu a podplácaniu verejných orgánov a o zmenách 
v samospráve obcí.2S Atmosféra v sněmových výboroch pred prerokúvaním a ešte aj 
niekoľko mesiacov po prijatí predposledného zákona sa vyznačovala vzájomným obviňo
vaním poslancov z obohacovania sa a protištátnej činnosti. Prešetrovaním anonymných 
udaní sa zaoberala i KPR. Iróniou osudu bolo, že pred polrokom (v júli 1943) A. Mach 
musel riešiť interpelácie skupiny 11 poslancov proti príslušníkom ÚŠB za obohacovanie 
sa a „zneužívanie úradnej moci“...2" Posledný z uvedených zákonov sa pripravoval skoro 
dva roky. Aplikoval vodcovský princíp na najnižšie články územno-správneho aparátu. 
Rušil obecné zastupiteľstvá a posledné zvyšky formálne jestvujúcich (dosadzovanie vlád
nych komisárov) samosprávnych orgánov. Nahradil ich jednotným typom obecných zastu
piteľstiev podľa vymenovacieho princípu (obecný výbor, starosta, mešťanosta). Odvtedy 
vymenúvali a odvolávali členov i náhradníkov obecných výborov po línii vláda - župan 
- okresný náčelník na návrh HSĽS a registrovaných politických strán národnostných 
skupín. Reforma mala dať HSĽS garanciu, že sa na čelo obcí dostanú „spoľahliví ľudá
ci“, ktorí budú presadzovať politickú vôľu strany aj v najzapadnutejších slovenských 
lazoch. „Obecný záujem, a nie rodinkárstvo a klikárstvo bude rozhodovať!“27
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Pri príležitosti piateho výročia otvorenia autonómneho Snemu a vzniku Slovenského 
štátu tlač uverejnila sériu článkov (Konštantína Čulena, Dr. Františka Hrušovského, 
K. Mederlyho, M. Sokola) s hodnoteniami dovtedajšej a s určením priorít perspektívnej 
činnosti Snemu SR, ktorá „zdá sa byť naoko iba uhladeným, blýskavým parlamentariz
mom“. Ich spoločným menovateľom bolo presvedčiť verejnosť, že zákroky potláčajúce 
opozíciu a odbojové hnutie sú prirodzenou súčasťou účinnej, trvalej ochrany právneho po
riadku a bezpečnosti spoločnosti i voči kriminalite. Mali zamedziť „rozmáhaniu nákazy 
zločinnosti, mravného rozkladu, revolty, ziskuchtivosti či korupcie“ súvisiacich „vo 
všetkých štátoch, vždy a všade s otrasenou morálkou vojnových pomerov“. V rozhovore 
pre masmédiá predseda Snemu charakterizoval právny poriadok prvej SR ako „veľmi 
pestrý, lebo na Slovensku platia nielen zákony československé, uhorské, ale i niektoré 
zákony rakúske. Mnohé z týchto právnych noriem sú už veľmi staré, a preto nehodia sa 
vôbec na dnešné pomery, no čo je ešte horšie, sú natoľko roztrúsené, že sa pomaly nikto 
v nich nevyzná.“ S prácou na úprave a prispôsobení sa podľa neho malo systematickejšie 
pokračovať až po vojne, „lebo terajšie mimoriadne pomery nám to nedovoľujú“.2* S kon
krétnymi iniciatívnymi návrhmi zacielenými na zostrovanie perzekúcie odbojového hnu
tia v oblasti legislatívno-právnej nevychádzali sněmové výbory ani jednotliví razantnejší 
poslanci, ale priamo vedúci činitelia exekutívy, počnúc 15. bezpečnostným oddelením 
prezídia MV a Ústredňou štátnej bezpečnosti, cez žandárstvo, políciu až po županov.2'' 
Nové právne normy mali podľa vládnej propagandy umožniť hlavne policajtom a 
žandárom, aby efektívnejšie a tvrdšie zakročovali proti „komunistickým bunkám, rozvrat- 
níkom, protištátnym živlom, Židom, zaháľačom v práci, domácim i cudzím sabotérom.“’"

Rozbor a hodnotenie príčin neúspechu celej reťaze administratívnych, organizačných 
a zákonných opatrení v praxi z januára - augusta 1944 sú predmetom nasledujúcich ka
pitol. Obmedzím sa preto len na vymenovanie kľúčových opatrení, na príprave a vydaní 
ktorých sa aspoň čiastočne podieľalo predsedníctvo Snemu, sekretariát, referáty jeho ka
binetu, prípadne sněmové výbory. V chronologickom poradí to boli: zákony o prísnejšom 
trestaní trestných činov spáchaných v súvislosti s leteckými útokmi, vojnou alebo eva
kuáciou; o povinnom policajnom prihlásení; o ochrane osobnej slobody, domového poko
ja, ich dočasnom obmedzení, ako aj obmedzení iných práv a slobôd; doplňujúci zákon 
o žandárstve; vládne nariadenie o vylúčení podmienečného prepustenia odsúdených pro
ti ľudáckemu režimu; nariadenie s mocou zákona o pracovnej povinnosti a o včleňovaní 
do práce; vyhlásenie štatária z 12. augusta 1944 a i."

Postoj Snemu k odboju, vypuknutiu SNP a k povstalcom považujem za jeden 
z prioritných smerov ďalšieho základného výskumu politického systému prvej SR. Na neu
držateľnosť všeobecných hodnotení, vrátane stereotypných klišé osobností, poukazuje napr. 
zložité taktizovanie vedenia Snemu vo veci jednoznačného odsúdenia Povstania. Po zmier
livých varovaniach biskupského zboru a oportunistickom ohlase Spolku slovenských spiso
vateľov z 2. októbra 1944 trvalo nemeckému vyslancovi vyše dva mesiace, kým 
vyhrážkami presvedčil Sokola, že slovenský Snem musí verejne zaujať tvrdý, zatracujú
ci postoj k Povstaniu a spojencom antifašistickej koalície. Prednesením chúlostivého pre
javu bol poverený Dr. Karol Kôrper.’2 S výnimkou ostrých výpadov proti Benešovi i 
akciám čs. emigrácie v Londýne vyvolala jeho parlamentná reč z 5. novembra 1944 
obrovské rozčarovanie a nespokojnosť Nemcov! Namiesto odsúdenia SNP varovala 
slovenskú spoločnosť pred bratovražedným rozdvojením, rozvratom, vyzývala k zmiere
niu a jednote. Chýbalo v nej „odporúčané vyhlásenie rozhodného boja proti boľševizmu 
a Anglo-Američanom“. Ďalej Nemcom (Dr. Josefovi Witiskovi) prekážalo: alibistické
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myslenie „politicky spätne sa poistiť na strane protivníka“, zdôrazňovanie vynútenosti 
„slovensko-nemeckého priateľstva... len z reálnopolitických úvah“, nešikovne skrý vané 
„predvídanie nemeckej porážky“, absencia „oficiálneho poďakovania nemeckému vojsku 
a nemeckým úradovniam (SIPO a SD - Ján Korček) za porážku panstva banditov“.”

Ešte výraznejšia degenerácia činnosti ako v prípade Snemu charakterizovala pôsobe
nie menej známeho ústredného štátnopolitického orgánu - Štátnej rady (ŠR). Štátna rada 
bola modelovaná podľa vzoru Grand Consiglio del Fascismo v Taliansku. Šírku jej kom
petencií vymedzovali ústavné zákony z rokov 1939 - 1940. Trojročné funkčné obdobie 
prvej Štátnej rady sa skončilo posledným zasadnutím 9. júla 1943. Dovtedy zasadala pri
bližne každý mesiac s výnimkou letných prázdnin - desaťkrát do roka. V poslednom pol
roku svojej existencie mala 6 zasadnutí.’4 Podľa zákona boli členmi prvej Štátnej rady 
z funkcie predseda vlády a Snemu. 6 členov menoval prezident republiky, 10 vysielala 
HSĽS a po jednom registrované politické strany Deutsche Partei (DP) a Szlovenszkói Mag
yar Párt. V skutočnosti DP mala dvoch členov a post pre maďarskú stranu zostával 
z neznámych príčin neobsadený. Zastúpenie všetkých stavov bolo propagandisticky 
formálne. Predseda prvej Štátnej rady na rozlúčkovej schôdzke u J. Tisa vyhlásil: „Naša 
činnosť mohla byť iba informačného a poradného rázu bez náležitej výkonnej moci... 
Štátna rada bola len nápomocná Vám, slovutný pán prezident, pri riadení ďalších osudov 
nášho národa.“’5 Právomoc druhej ŠR bola hrubo oklieštená v súvislosti s posilňovaním 
vodcovského systému. Podľa ústavného zákona č. 106/1943 SI. z. sa zredukoval počet jej 
členov z 20 na 12. Z funkcie boli jej členmi opäť predseda vlády a Snemu, zvyšných 10 
menoval vodca a prezident prvej SR. Na poslednom zasadnutí Snemu pred letnými prázd
ninami sa hodnotili spomínané zmeny takto: „Vylúčenie ostatných úloh, ktoré pôvodne 
ustanovenia Ústavy prikázali do právomoci Štátnej rady, znamená racionálne zjedno
dušenie základných princípov, usmerňujúcich ústrojnosť a funkciu ústavných orgánov 
v záujme nerušeného výkonu štátnej moci.“ Znížením počtu členov sa uvoľnia „pre iné 
dôležité funkcie cenné osobnosti a zníži sa náklad na Štátnu radu o sumu v našich pome
roch zavažujúcu“. Súčasne tlač dementovala, že hlavným dôvodom zmien boli úsporné 
opatrenia. O reálnom význame druhej ŠR svedčila skutočnosť, že medzi jej ustanovujú
cim a súčasne druhým zasadnutím 14. septembra 1943 a 3. a 4. schôdzou 5. októbra 
a 22. novembra 1944 ležala priepasť takmer 13-mesačnej nečinnosti, resp. iba ak málo 
efektívneho pôsobenia jej vnútorných administratívnych orgánov.*''

Pri charakteristike politického systému prvej SR v rokoch 1943 - 1944 nemožno obísť 
problematiku uplatňovania princípu spolupráce zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. 
V predchádzajúcej časti podkapitoly som sa zameral na postihnutie niektorých príčin a pre
javov dominancie stredného článku tohto reťazca. Pokúsim sa aspoň v skratke načrtnúť 
jeho vzťahy k tretiemu článku a v závere začleniť dané otázky do kontextu praktického 
fungovania politickej nomenklatúry monopolne vládnucej štátostrany HSĽS a jej pri
družených organizácií HM a HG. V činnosti justičných orgánov nachádza časť historikov 
argumenty na vykresľovanie „miernosti** ľudáckeho režimu. Ich zaklínadlom sú tézy: 
J. Tiso nepodpísal jediný trest smrti'7, počas Slovenského štátu nikoho neodsúdili na 
najvyšší trest ani nepopravili.’“ Fakt. že prvá SR nedosiahla pri totalizácii a „glajchšalto- 
vani“ justičného aparátu úroveň komunistického režimu povojnovej ČSR. nebol „zásluhou 
jej väčšej demokratickosti“, ale dôsledkom používania menej účinných metód politického 
zasahovania do práce súdov, štátnych zastupiteľstiev i zboru väzenskej stráže. Toto ovplyv
ňovanie, viac alebo menej úspešné, však existovalo pred aj po vypuknutí SNP. Jeho 
masívny nárast možno zaznamenať na prelome rokov 1942 - 1943 a kulmináciu v rokoch
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1944 - 1945. Rebríček poradia kvantity a stupňa zasahovania by tvorili: nemecké orgány 
(bez obvyklého samostatného berátera pre rezort justície), ÚPV, MV, USB, generálny se
kretariát HSCS, KPR, ministerstvo pravosúdia. Druhou hlavnou príčinou „nespoľahlivosti“ 
justície bolo práve naopak, zapojenie desiatok jej príslušníkov do antifašistického odbo
ja a využívanie advokácie,''' Relatívnu miernosť súdnej perzekúcie sa snažil režim kom
penzovať rozširovaním mimosúdnych foriem. Celkový pokles a malú efektívnosť treba 
pripísať na vrub stagnácie HG a rozširovania vnútroštátnej potlačovacej funkcie 
slovenskej armády, žandárstva i polície v čase, keď' odbojové hnutie konšpiráciou získava
lo tieto zložky na svoju stranu, resp. cieľavedome ochromovalo ich činnosť.4" Exekutíva 
tak devalvovala uplatňovanie „pelendrekových zákonov“ z roku 1944.

2. Vývoj HSĽS, HM a HG v období prehlbovania vnútropolitickej krízy

Po oficiálnom prijatí vodcovského princípu HSĽS uplatňovala monopol štátno-poli- 
tickej moci prostredníctvom absolútne subordinovanej organizácie: vodca a predseda 
Dr. J. Tiso, predsedníctvo (vodca, štyria podpredsedovia Dr. M. Sokol, Dr. Gejza Medric- 
ký, Ing. Július Stano, Dr. K. Mederly, generálny tajomník Dr. Aladár Kočiš), ÚV HSĽS 
(poradný orgán vodcu), sekretariát (ako výkonný orgán)41, 6 župných (predsedovia Dr. 
Pavol Opluštil, Dr. Rudolf Turček, Msgr. Andrej Marsina, Msgr. Ján Ferenčík, Dr. J. Baiko, 
Dr. Matej Huťka), k 31. 12. 1943 60 okresných a 2 675 miestnych organizácií a 55 miest
nych skupín. Členská základňa vzrástla zo 182 918 osôb roku 1939 na 294 980 roku 1944.42 
Predsedovia jednotlivých organizačných jednotiek boli pod disciplinárnymi následkami 
župných súdov HSĽS zodpovední „za politický stav svojho obvodu“. 22. januára 1943 na 
zasadnutí Ústredného súdu HSĽS jeho predseda M. Sokol vyhlásil: „Úlohou súdov Strany 
je upevniť v Strane disciplínu a upevnením disciplíny zvýšiť aktivitu 
Strany.“4' Trojčlenné senáty Ústredného súdu rozhodovali o vine v disciplinárnych po
kračovaniach proti členom ÚV, predsedom okresných organizácií strany, členom SR a po
slancom Snemu.

Výlučné právo HSĽS na menovanie politických a štátnych funkcionárov a na obsad
zovanie všetkých dôležitých úsekov štátneho života bolo výsledkom totalitného pro
gramu ovládania „zjednotenej“ slovenskej spoločnosti. Tisovo krídlo si upevnilo 
vládnucu pozíciu aj rozmiestnením svojich stúpencov na posty predsedov štyroch 
hlavných stavovských združení (T. Turček, Dr. Ján Mikula. Dr. Stefan Ravasz, Stefan 
Suroviak), ktoré tvorili jednotnú a jedinú povolenú pseudoodborovú organizáciu - 
Slovenskú pracujúcu pospolitosť. Predsedal jej generálny tajomník HSĽS A. Kočiš. 
Organizačnú nadradenosť HSĽS voči HM zneisťovai napätý pomer medzi umiernený
mi staroľudákmi a hnutím tzv. mladoľudáckej generácie s prirodzenou základňou vo 
funkcionárskom aktíve „háemistov“ a vo Vyššej vodcovskej škole I IV HM. Veliteľstvo 
HM, zostavené pod Tisovým dohľadom, sa usilovalo otupovať ostrie občas prepukajú
cich konfliktov, na čom sa osobitne podieľal Alojz Macek, hlavný veliteľ HM a súčasne 
SPS.44 Predsedníctvo strany veľmi úzkostlivo dbalo na usmerňovanie vnú-trostraníckej 
kritiky iba jedným smerom zhora nadol. Takto síce držalo pod kontrolou frakčnú čin
nosť a rozbujnené skupinkárčenie medzi funkcionármi („nekritizovať nesprávne alebo 
zbytočne... každá kritika vyvoláva zmätok, ľudí duševne demoralizuje, podkopáva 
dôveru a robí rozvrat v národe...“), ale na druhej strane sa tým pripravilo o možnosť včas 
reagovať na rapídne klesajúcu podporu masovej členskej základne. Už koncom januára 
1943 ju signalizovala napr. anketa medzi jednoduchými, radovými členmi HSĽS:
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„Dnes je navrchu mnoho takých... čo sa po starých ľudáckych chrbtoch dostali к 
moci... tí neslúžia národu a štátu... Na vedúcich miestach by mali byť osvedčení starí 
ľudáci, statoční ľudia... a nie slobodomurári... a kadejakí politickí karieristi a ziskožrav- 
ci. Treba u nás urobiť veľkú a dôkladnú očistu“.4S

Podobne ako v aparáte župného zriadenia aj v HSĽS spôsoboval vodcovský princíp 
uzurpáciu rozhodovania v rukách tajomníkov a župných, okresných a miestnych predse
dov strany. Radová členská základňa reagovala výrazným poklesom účasti na schôdzach 
HSĽS, odborových organizácií a HG. V niektorých regiónoch ich navštevovala sotva 
desatina členov. Vedenie strany sa pokúšalo zvrátiť silnejúcu tendenciu k apatii a alibiz
mu propagandistickou kampaňou na stmelenie ideovej jednoty a politického presvedče
nia svojich členov. K tomu slúžilo organizovanie miestnych politických škôl v prvej 
polovici roku 1943 a 1944. Prezident na jednej z nich v Bánovciach nad Bebravou defi
noval poslanie politických škôl ako prostriedku výchovy elity, „ktorá v budúcnosti nahradí 
všetkých, ktorých máme dnes pochybnosti". Chyby a nedostatky v štátnom a politickom 
aparáte prvej SR dával za vinu „vojnovým ťažkým pomerom".'“' Pod vplyvom postupu
júcej sociálno-politickej krízy' dochádzalo v tomto čase tiež k uvoľňovaniu predtým pevnej 
väzby medzi stranou a cirkvou. Niektoré zložky cirkevnej hierarchie postupne začali tlačiť 
na politicky angažovaných kňazov (v Sneme, ŠR. HSĽS, nie však na špičkových funk
ciách), aby zanechali svoje posty laikom (t. j. svetským osobám), čo sa oficiálne zdô
vodňovalo zanedbávaním kňazských povinností politizujúcimi farármi. Týkalo sa to pre
dovšetkým katolíckych duchovných, keďže evanjelici v podstatne menšej miere pracov
ali vo verejných a štátnych službách. Ostatné cirkvi a sekty boli postavené alebo mimo 
zákona alebo za legalizáciu svojej činnosti museli zachovávať politickú pasivitu. Naopak, 
umiernené krídlo sa stavalo proti výlučnému preferovaniu laického živlu v HSĽS, ktorý 
bol „náchylnější" k ovplyvňovaniu ideológiou i k preberaniu politických metód nacizmu 
a prejavoval občas aj neskrývané proticirkevné tendencie.47

Posmelené kritickejšími postojmi duchovných, a najmä ilegálnymi akciami formujúcej 
sa protiľudáckej opozície, aj také spoľahlivé grémium protisovských ľudákov, akým 
bezpochyby bolo predsedníctvo Snemu, začalo z alibistických dôvodov hľadať možnosti na 
ponuku svojich služieb občianskej, nekomunistickej zložke odboja. Vzájomné kontakty uľah
čovali i kamuflovali spoločné blízke ekonomické záujmy, keďže väčšinu poslancov 
(straníkov) spájali s bankami, priemyselnými a poľnohospodárskymi podnikmi vedúce 
funkcie alebo osobné členstvo v ich správnych radách...4,1 Zatiaľ možno iba hypoteticky pred
pokladať súvis zmieneného vývoja s vyradením niekoľkých poslancov Snemu a so zásto
jom GS HSĽS. Podľa mesačníka určeného pre politické otázky Napred z júna 1943 niektorí 
vraj rezignovali dobrovoľne, iní boli prinútení okolnosťami a v jednom prípade (Martin 
Morháč) použila Štátna rada svoje právo na suspendovanie z poslaneckej funkcie.4'1

Organizačnými zmenami z roku 1943 vedenie HSĽS zviditeľnilo svoj záujem na 
zefektívnení a zintenzívnení činnosti HM. Reorganizáciou jej riadiacej zložky (HV HM) 
sa podrobnejšie a konkrétnejšie rozčlenila právomoc a náplň práce hlavného veliteľa, kra
jinského vodcu a vodkyne, vedúceho štábu hlavného veliteľa, 6 župných a 60 okresných 
veliteľstiev HM. Svojím aktívnym pôsobením mali pre Slovenský štát účinnejšie podchytiť 
nielen registrovaných členov (168 836 v roku 1942), ale rozhodujúcu väčšinu mládeže tak, 
aby sa stala pre budúcnosť „pevnou zálohou“ výchovy oddaných stúpencov „národnej 
a štátnej ideológie". Napriek úmyslom spraviť členstvo v HM všeobecne povinným, ne
priniesli takéto snahy očakávané výsledky, hoci J. Tiso vydával organizovanie HM „za 
prácu idealistov“ a bol zároveň nútený priznať, že zo zorného uhla ľudáckeho poňatia
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výchovy veľa mládeže „vidíme... ešte bočiť, že prácu tí mnohí ešte nechápu“. Význam
nejšie pozície a vplyv si HM získala v radoch Studentstva na vybraných základných a stred
ných školách, kde sa miestnymi administratívnymi nariadeniami priamo či nepriamo 
vyžadovalo od žiakov povinné členstvo.511

Okrem spoločenských a organizačných ťažkostí mali na prácu HM vplyv aj stále 
finančné ťažkosti. O problémoch a spôsoboch ich riešenia rokovali aktivisti HM na porade 
5. mája 1943 v Bratislave. Konštatovali, že chudobnejšie materiálne podmienky boli daňou 
„za väčšiu samostatnosť“ po odpútaní sa od HG. A. Macek v smerniciach pre najbližšiu 
činnosť vyžadoval v prvom rade jednotnosť a disciplínu. „Cieľavedomá spolupráca, nie 
štvavé rozbíjanie, uplatňovanie žiarlivosti, intrigánstva a klebety“ mali byť v práci HM 
odrazom dobrovoľného podriadenia sa vyššej autorite. Výzvy vodcovských špičiek akcen
tovali vo zvýšenej miere bojovnosť pre učiteľov a kňazov - funkcionárov i radových člen
ov, ktorá mala zachvátiť „celú slovenskú pospolitosť“, no zároveň uznávať „vedenie a 
podriadenosť HSĽS“.51 Demonštrovať vernosť mládeže strane a štátu bolo zámerom 
druhého celoštátneho nástupu HM 20. júna 1943 v Bratislave. Nakomandované uni
formované zástupy, zástavy, bohoslužby a manifestácia pred Národným divadlom s 
Tisovým prejavom tvorili hlavnú kulisu pre sľub mládeže, prísahu vodcov a vodkýň do 
rúk najvyššieho vodcu. Vláda i vedenie HM prikladali dôležitý význam tejto celoštátnej 
akcii. Dokumentovala to účasť a prejavy popredných členov vlády a činovníkov HM z 
radov štátnych zamestnancov na sprievodných besiedkach, telovýchovných, branných či 
národopisných vystúpeniach.52

Hlinková garda vstupovala do roku 1943 so 6 župnými, 60 okresnými a 2 160 miest
nymi organizáciami. Presný počet gardistov podliehal utajeniu. V propagandistickom 
zverejnení HV HG operovalo údajom vyše 100 000 členov podľa počtu registrovaných 
prihlášok. Pre porovnanie totálneho pádu krivky aktivity členskej základne: denné hláse
nie náčelníka HG po vypuknutí SNP uvádzalo k 13. septembru 1944 početný stav 1015 
gardistov v činnej službe.51 Členom HG mohol byť jedine člen HSĽS. Z gardy nebolo 
možné vystúpiť, členstvo zanikalo iba smrťou alebo disciplinárnym vylúčením. Nový dis- 
ci-plinárny poriadok, ktorý vošiel do platnosti od 1. januára 1943, mal zamedziť zneužíva
niu postavenia a zakrývaniu „trestuhodného konania“ veliteľov.55 Vedenie gardy na čele 
s hlavným veliteľom „Šaňom“ Machom a náčelníkom štábu Dr. Karolom Danihelom55 ho 
viackrát využilo pri zatláčaní konkurenčnej Kubalovej skupiny. V rokoch 1943 - 1944 
vrcholil ústup HG z bývalých politických pozícií. Vládnej garnitúre momentálne vyhovo
valo jej vykázanie do polohy pomocného nástroja štátnej policajnej služby. Gardisti boli 
zapojení do udržiavania chodu koncentračných a pracovných táborov, čiastočne vykoná
vali dozor nad verejným a spoločenským životom, čo im umožňovala vybudovaná sieť 
udavačov a konfidentov. Pseudointelektuálske, malomeštiacke a lumpenproletárske ele
menty HG nestrácali zo zreteľa možnosť znovu získať stratené mocenské postavenie. Čas
to vystupovali s kritikou novej skupiny vojnových zbohatlíkov, ktorej pozície chceli sami 
zaujať. Vyzývali vládu, aby sa „prestala hrať v rukavičkách s odporcami režimu“, pretože 
v účasti na ich perzekúcii videli najschodnejšiu cestu vlastného presadenia. Ostrých odsú
dení od HG sa dostalo aj protisovskej skupine vo vedení strany. Na rozdiel od minulosti 
zostalo iba pri slovných útokoch (odhaľovanie „dvojfarebných politických žonglérov“, 
kedysi statočných ľudí, „ktorých zhumpľovali prekliate židovské groše“). Po odzbrojení 
HG a zániku jej tzv. úderných oddielov garda totiž už nedisponovala reálnou silou schop
nou presadiť politické zámery radikálov. Zápas vodcovských kádrov HSĽS a HG sa tak 
navonok prejavoval len „tlačovými súbojmi“ na stránkach denníkov Gardista a Slovák.51'
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Vedenie HG ťažko nieslo postupné vytláčanie z politickej arény, ktoré patrilo k sprie
vodným znakom trendu podriaďovania gardy HSĽS. Zatiaľ čo počiatočnú etapu svojho 
pôsobenia pokladalo za „súvislý pás radostného napredovania“, roku 1943 sa mu videli 
už možnosti „obstrihané“. Vernosť spojenectvu s treťou ríšou sa hlasno prejavovala pri 
každej slávnosti, pri štátnopolitických návštevách, vo verejných oznamovacích prostried
koch. To však neznamenalo, že by zhodný postoj zaujímali aj všetky nižšie veliteľstvá 
a radové členstvo. Spoľahlivosť HG sa ukázala byť značne problematická. Do marca 1943 
konalo vojenskú službu 7 262, z toho na východnom ľronte vyše 3 000 príslušníkov HG. 
Ich straty boli 169 padlých. Avšak keď na jar a na jeseň 1943 Berlín žiadal zvýšenie kontin
gentov slovenských vojakov, na Machovu výzvu aby sa gardisti hlásili na východný front 
dobrovoľne, reagovalo na celom Slovensku iba 57 mužov...57 Napriek tomu nechcem 
zovšeobecňovať a zjednodušene bagatelizovať činnosť nižších organizácií HG; napríklad 
pôsobenie OV HG vo Zvolene, kde práve garda podporila veľmi radikálne riešenie 
židovskej a cigánskej otázky a dobre spolupracovala s HSĽS, HM a najmä s armádou, bolo 
niekoľkokrát vyzdvihované za vzor ostatným.5“

K najoddanejším stúpencom i presadzovateľom fašistickej ideológie a politickej praxe 
v HG patrila ultraradikálna skupina Otomara Kubalu. Na jeseň 1943 združovala asi 
150 ľudí pronacistickej orientácie (Vojtech Košovský, Pavol Krchňák, Karol Murgaš. 
Ľudovít Mutňanský, Dr. Ctibor Pokorný, Štefan Rabína. Dr. Viliam Rieš - Javor). Po 
odvolaní jej vodcu z postu náčelníka štábu HV HG v máji 1942 stratila významnejšie pozí
cie a širší vplyv na úkor stúpencov A. Macha. Späť ich získala až po opätovnom dosadení 
Kubalu do tejto funkcie 5. septembra 1944. Medzitým Kubalovi zostala len funkcia čest
ného náčelníka štábu, ktorá ho neoprávňovala zasahovať kompetentnejšie do riadenia 
gardy. Následky osobnej nevraživosti medzi vodcami transformovali súperenie machov- 
cov s kubalovcami do akejsi napodobeniny niekdajšieho zápasu dvoch hlavných krídel 
v HSĽS. Nespokojní „ultras“ vyčítali hlavnému veliteľovi a jeho prívržencom zradu, pre
tože „idú aj cez mŕtvoly... a pri zhone po bohatstve... sú im dobrí aj ich niekdajší politickí 
a ideoví nepriatelia“. Nemecký beráter pre HG - SS-Obersturmbannfúhrer Viktor Nage- 
ler5'7 patril síce k tvrdým zástancom a podporovateľom mocenských ašpirácií gardy, ale 
neprehliadal svojím kritickým posudzovaním politickú naivitu a taktickú nevyzretosť jej 
veliteľov. Typický príklad uvádzal v jednej zo správ pre Hlavný úrad ríšskeho vodcu SS, 
že nedokázali čeliť „právnickým fígľom" Snemu pri odďaľovaní schválenia zákona o orga
nizácii brannej výchovy obyvateľstva prostredníctvom HG, resp. FS. Spory' okolo tejto 
otázky medzi HSĽS a HG boli prvou vážnejšou príležitosťou, keď sa Mach jednoznačne 
postavil za Tisovú koncepciu, podľa ktorej výchova veliteľov a ľunkcionárov na veliteľskej 
škole HG v Bojniciach „nemá nič spoločné s brannou výchovou, táto je vedená podľa 
zákona armádou a HSĽS!... Hlinková garda do nej ako taká nezasahuje".“ Činnosť HG 
sa takto pod dozorom štátnych a straníckych orgánov obmedzila na budovanie menej počet
ných jednotiek pre armádu, výcvik svojich politických a vojenských veliteľov a usmerňo
vanú propagandu. Na verejnosti sa prezentovala ako organizátorka a zabezpečovateľka 
rôznych osláv, mobilizovala občanov do štátnych manifestácií, sledujúc tým nezriedka pot
lačenie neželateľných demonštrácií. Spolu s FS garantovala priebeh osláv výročí naci
stického Nemecka na Slovensku, alebo stavala čestné stráže vo vlastnej réžii, ale zväčša 
podľa nemeckých vzorov.1,1

Odraz udalostí zo septembra - októbra 1943 a zimy 1943 - 1944, hodnotený agen
tom SD ako „pád posledných bášt nacionálneho socializmu“, mi pramene domácej prove
niencie zatiaľ nepotvrdili. “ K zlomu vo vzťahu medzi HSĽS a HG však s veľkou
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pravdepodobnosťou muselo dôjsť. Nepriame dôkazy možno nájsť vo sfére materiálneho 
zabezpečenia - zníženie dotácií zo štátneho rozpočtu na 3 milióny - 3 200 000 Ks ročne, 
pokles objemu „dobrovoľných finančných zbierok a darov“"; alebo v ideologickej oblasti, 
komparáciami obsahových rozborov verejných vystúpení ľudáckych prominentov v mas
médiách z januára 1944. Idcovo-politický program Tisovej skupiny sa presadil do dôsled
kov. Z množstva citátov patrilo azda k tým určujúcim tvrdenie A. Macha na okraj 
zavádzania národného socializmu na Slovensku: „je (ho) treba... ale aby bol slovenský 
a kresťanský.“''4 Dňa 5. januára 1944 predsedníctvo HSĽS vydalo nový organizačný štatút 
strany. Dominovali v ňom zásady vnútornej očisty, konsolidácie a zvýšenia aktivity. Pre
sne v duchu rozhlasového vystúpenia K. Mederlyho o aktuálnych úlohách strany (každá 
MO HSĽS mala byť „rodinným krúžkom strany miestnych horlivcov, kde je vzorná 
spolupráca a vzorný súlad vôle a myslí“; každý ľudák mal byť aktívnym, činným, „lebo 
kto sa uťahuje a stavia na bok, bude vylúčený“). Z významnejších ustanovení to boli najmä 
sprísnené podmienky o členstve (prijímanie, povinnosti, zánik členstva), ustanovenia 
o ústredných orgánoch a organizačných jednotkách (osobitná pozornosť rozsiahlej právo
moci vodcu vo vedení HSĽS), predpisy o funkcionároch a zamestnancoch. Danými nor
mami sa mal ďalej prehĺbiť autoritatívny organizačný princíp, zaktivizovať riadiace kádre 
i nižšie orgány strany. Sprísnenie podmienok stíhania členov, predsedníckeho a tajom
níckeho aparátu strany obsahoval novelizovaný disciplinárny poriadok schválený predsed
níctvom HSĽS v máji 1944. Preškoľovanie funkcionárov sa začalo ešte koncom mesiaca, 
aby mohli ihneď začať ideologickú agitáciu a propagandu s cieľom „ofenzívne, system
aticky a jednotne usmerňovať otrasené politické zmýšľanie ľudu“ a účinne čeliť 
protiľudáckej i protinemeckej „nepriateľskej propagande rozvratu“. Pri výbere spolupra
covníkov HSĽS dávala prednosť radšej ľuďom „menej schopným, ale oddaným režimu, 
ako ľuďom schopným, ale politicky nestálym“/’5

Séria kritických článkov v tlači HSĽS o rozkladnom procese v niektorých kruhoch 
politického života vyvolala neskrývané zadosťučinenie gardistickej propagandy. S výčitk
ou sa obracala na vedenie HSĽS, ktoré odmietalo revolučný radikalizmus HG. Hlinková 
garda vyzdvihovala predvídavosť svojich postojov, keď vraj „už pred tromi rokmi videla, 
kam to povedie“, lenže vtedy sa im nadávalo „do buričov, rozbíjačov národnej jednoty, 
revolucionárov a pod.“ Množili sa úvodníky a kurzívkové tóny na tému „prevracania kabá
tov“, či „politických chameleónov“.“ Kritika alibistov zaznievala permanentne aj na poli
tických školách HSĽS, prebiehajúcich od jari do leta 1944 (napr. šéf ÚP Tido Jozef Gašpar 
v Martine označil za nepriateľov štátu tých, čo sa snažia zaistiť na všetky strany... a pre 
každý prípad posluhovaním československej mafii, podzemnej komunistickej organizácii 
alebo i maďarskej iredente“). Takéto zjavy pranieroval vo svojom prejave odhaľujúc ich 
aj na kultúrnom poli. Priamo úmerne s klesaním politickej prestíže štátostrany 
a bratislavskej vlády menil sa i spôsob ich politickej agitácie. V rokoch 1943 - 1944 pre
vládal v nej negativizmus typický pre režimy zachvátené vnútornou krízou: odvolávanie 
sa na prvé roky „rozkvetu“ Slovenského štátu, nové modifikácie zdôrazňovania teórie 
menšieho zla, kult poslušnosti, súkromia, malých vecí každodenného života, protičesko- 
slovenská agitácia s poukazovaním na nevýhody spojenia s Čechmi, poukazovanie na zdan
livé aj skutočné chyby predmníchovskej ČSR a jej čechoslovakistického systému, 
protiboľševická kampaň (Katyňský les, Vinnica atď.)'11

S rastúcou intenzitou domáceho protifašistického odbojového hnutia vláda a vedenie 
HSĽS boli nútení pristúpiť k čiastočnej aktivizácii HG (nový organizačný poriadok, zin

Slovenská republika 1943 - 1945

37



Ján KORČEK

tenzívnenie výchovy a rozšírenie počtu kádrov pre dôstojnícky a poddôstojnícky zbor na 
školách HG). Presadzovala sa užšia spolupráca okresných a miestnych organizácií HG 
a HSĽS, ktorá v dôsledku mocenského súperenia bola dovtedy často iba formálna. Všetky 
opatrenia HSĽS, zacielené na vrátenie HG charakteru úderného zboru strany, nebolo možné 
dôsledne realizovať, okrem iného pre blokovanie čerpania financií z príspevku 
zo štátneho rozpočtu na HG v druhom a treťom štvrťroku 1944 (cca 3 až 3,2 milióna Ks), 
ale aj pre pasivitu a nechuť fanatických prívržencov národného socializmu slúžiť 
v „ustrašenej garde“. Mnohé pôvodné úlohy HG, ktoré jej boli z toho dôvodu určené pri 
zakladaní, roku 1944 vykonávali a ďalej preberali: slovenská armáda, žandárstvo a polícia. 
Preto bol pre ňu nevyhnutný presun úloh, inak by sa naďalej stupňovali spory prameniace 
z jej neupravenej kompetencie a organizačných foriem. V procese ďalšieho podriaďovania 
gardy HSĽS „HG stala sa... namiesto výkonného orgánu obrany národa a štátu výchovným 
orgánom“. Podľa J. Tisu to. čo HSĽS „ako predstaviteľka politickej vôle národa podniká 
a rozkazuje“, malo v každom gardistovi nájsť „najhlbšie porozumenie a ochotné splnenie“. 
Prezident a vodca žiadal, aby sa HG stala „strážnym zborom Strany... jej križiackou avant
gardou“. Podobne aj hlavný veliteľ HG A. Mach vyzýval všetkých činiteľov HSĽS a HG 
k zblíženiu. Každý vedúci funkcionár HSĽS sa mal stať členom HG.M

Nové úlohy HG odrážal aj jej organizačný poriadok, ktorý vošiel do platnosti 
18. 3. 1944. Podfa neho sa funkcionárom HG mohol stať iba dôstojník alebo poddôstoj
ník - absolvent veliteľskej školy HG. Hlavnú pozornosť školeniu veliteľov venovala najmä 
bojnická škola (vystriedalo sa v nej dovtedy päť turnusov). Pre mimoriadne zdatných a 
stopercentne uvedomelých gardistov naďalej slúžil „nadstavbový“ kurz so špeciálnym 
výcvikom v nemeckom Sennheime. V jednotlivých okresných veliteľstvách sa poriadali 
kurzy s osobitným zameraním (bojový výcvik, kurzy pre strážnych, vodičov) na viacerých 
okresných veliteľských školách. Najnovšie predpisy a rozkazy HV HG zaviedli dôstojníc
ke a poddôstojnícke hodnosti podľa vzoru armády, keďže dovtedy existoval ibatzv. dočas
ný dôstojnícky a poddôstojnícky zbor. Veliteľ dôstojníckej školy HG v Bojniciach Š. 
Rabína 12. júla 1944 vyradil prvých dôstojníkov - gardistov. Zo 102 absolventov, ktorí 
sa zúčastnili slávnostnej prísahy J. Tisoví, bolo iba 17 s vysokoškolským a 85 so stredo
školským vzdelaním. V júni boli vyradení tiež prví absolventi Vyššej vodcovskej školy 
HG na Sliači (velil jej Dr. Štefan Polakovič). Dostali za úlohu presvedčiť radových člen
ov o nevyhnutnosti zvýšiť brannú pohotovosť mládeže a zapojiť aj najmladších členov HM 
do vystupňovaného pracovného nasadenia na podporu vojnových cieľov Osi a frontovej 
obrany územia Slovenska."'

V júni až auguste 1944 Kubalov krúžok okolo Nášho boja začal oddeľovať v rámci 
gardy proněmecky orientovaných príslušníkov a neformálne ich združovať vo vybraných 
oddieloch popri miestnych veliteľstvách. Živnú pôdu nachádzali vďaka oživovaniu tradí
cie Rodobranv, predovšetkým sa však HV HG neodvážilo proti nim zakročiť vzhľadom 
na podporu V. Nagelera. Ultraradikálom sa podarilo dostať do svojich rúk vedenie niekto
rých škôl HG. Po „boľševickom rozklade v slovenskej armáde a defetizme vedúcich 
slovenských vrstiev“ sa nemecká bezpečnostná služba usilovala presadiť tieto elementy 
do vedenia gardy a vytvoriť si tým významnejšiu nátlakovú zložku voči umiernenému kríd
lu HSĽS pri presadzovaní záujmov ríše. Podstatou nemeckých plánov na Slovensku bolo 
zabezpečiť pri „predvídanom politickom preskupení" kádrovú čistku, to znamená pre
sadenie vytypovaných radikálov na rozhodujúce miesta nielen v HG, ale tiež priamo vo 
vláde a vedení župných úradov. Odstredivo k týmto plánom i zjednocovaciemu procesu 
medzi HG a HSĽS pôsobila rezervovanosť až nedôvera J. Tisa voči kubalovcom (živená
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neustálym pripomínaním tzv. Lichardusovho a iných pokusov o puč) a v druhej polovici 
augusta ich vyhrocujúci sa nepriateľský pomer voči A. Machovi. Spory vyvrcholili 
roztržkou na záver druhého kurzu veliteľskej školy HG v Bojniciach 18. augusta 1944. 
Z Machovho vystupovania bol zrejmý jeho alibizmus v napätej vnútropolitickej situácii 
a žiarlivosť na konkurenčnú skupinu, ktorá sa pokúšala vytlačiť ho z vedenia gardy.™

Hneď v prvých dňoch po vypuknutí SNP a počas nasledujúcich mesiacov sa stala 
úplná reorganizácia HG pre Nemcov takmer rovnako nosnou úlohou programu utvárania 
okupačného režimu ako zostavenie novej vlády. Presadili do jej vedenia svojich chránen
cov. Neskôr nimi obsadili ďalšie vedúce posty v jednotlivých zložkách štátneho aparátu 
(najmä exekutívy) na úkor promachovských síl. Zrútením predokupačného politického 
systému prvej SR a jej ľudáckeho režimu bol mocensko-politický primát konzervatívno- 
klerikálneho krídla HSĽS na čele s vodcom a J. Tisom do základu otrasený a spochyb
nený. Vedenie vládnucej strany sa ocitlo po druhý raz zoči-voči štátnickému rozhodnutiu, 
ktoré malo historický význam pre všetkých obyvateľov Slovenska. Dňa 
14. marca 1939 bolo pod tlakom jedného nemeckého mlynského kameňa, od 29. augusta 
1944 muselo už lavírovať medzi dvoma, pretože odmietlo alternatívnu možnosť odvaliť 
ten prvý z nich.

Vývoj politického systému prvej SR v rokoch 1943 - 1944 potvrdil, že vládnuca gar
nitúra nedokázala vytvoriť pre spoločnosť taký model štátnosti, ktorý by bol schopný 
udržať vlastnými silami výkonnosť jej totalitného režimu. Rozklad mocensko-politickej 
štruktúry Slovenského štátu bol objektívne podmienený viacerými faktormi domáceho 
i zahraničnopolitického vývinu. Seriózna analýza možností fungovania, resp. transformá
cia politického systému vyvracia závery niektorých historikov, že kritická či revolučná situ
ácia na Slovensku vznikla až v období pred povstaním ako „import zo zahraničia“, že 
až do leta 1944 vládol u nás „tisovský pokoj, všenárodná jednota a blahobyt“. Výskum 
rôznych aspektov domácej politickej krízy má a bude mať opodstatnenie už aj preto, 
že dáva odpoveď na otázku, či Povstanie vzniklo z vnútorných potrieb slovenskej 
spoločnosti, alebo či sa možno stotožniť s tvrdeniami blízkymi dobovej ľudáckej propa
gande, že SNP bolo v ideologických a politických programoch slovenskému národu cud
zie a nevychádzalo z jeho historických tradícií. Polemika stráca zmysel iba tam, kde 
diskutujúci odmieta progresívny dejinotvorný zmysel boja proti fašizmu, t. j. za 
demokraciu, pluralitu, pokrok a toleranciu.
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Poznámky

1 Ich spracovanie v odborných štúdiách by poskytlo dostatok materiálu aj pre samostatnú 
monografiu. Pozri známe práce I. Kamenca, Ľ. Liptáka, Y. Jelineka, F. Vnuka, M. S. 
Ďuricu, tiež napr. KÁZMEROVÁ, Ľ.: Ohlas pádu talianskeho fašizmu v slovenskej 
spoločnosti. In: Zborník M SNP, 13, 1988, s. 71 - 87 a Spoločensko-politický vývoj na 
Slovensku a protifašistický odboj v roku 1943 a v prvom polroku 1944. Bratislava 1989, 
Kandidátska dizertačná práca, rkp.
Napr. prez. MV argumentovalo v dôvodovej správe k svojmu nariadeniu z 29. 7. 1944 
o rozšírení a zosilnení pozorovacej, bezpečnostnej i strážnej služby v okolí paláca prezi
denta republiky, budov jednotlivých ministerstiev, sídla Policajného riaditeľstva v 
Bratislave a bytov všetkých ministrov, výlučne zhoršením medzinárodno-politickej situá
cie („...mimoriadne udalosti ako...atentát na Fuhrera Nemeckej ríše, prevedenie puču 
väčších rozmerov v súsedných štátoch, atď.").
SNA, f. NS, A - 1015, k. 99, Tn ľud 21/46, G. Zigo.

2 BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 198, fol. 43 - 65 a i.
Spojenecko-satelitný aspekt vývoja politického systému prvej SR zostáva otvorený pre 
ďalší výskum. Pozri ŠKORVÁNEK, S.: Nacionálnosocialistická politika a Slovensko 1939
- 1945. In: Stredná a juhovýchodná Európa - sondy do vývoja v štyridsiatych rokoch. 
Bratislava 1992, s. 121 - 143, hl. 134 a n.
Biografické údaje o J. Tisoví sú dnes bežne dostupné v stovkách článkov a desiatkach 
knih rôznej odbornej úrovne. K 50. výročiu jeho popravy sa knižný trh na Slovensku zmo
hol len na vydanie neodborných, mýtografických kompilácií (napr. Zamlčaná pravda 
o Slovensku. Partizánske 1996, II. diel. Bratislava 1996). Moderné, ťažiskové práce 
k obdobiu prezidentúry 1939 - 1945 erudovaní historici I. Kamenec, L. Suško a M. S. 
Ďurica iba pripravujú. Pozorného čitateľa odkazujem na literatúru z 90. rokov i staršie tit
uly uvádzané v poznámkovom aparáte tejto knihy, hlavne v Úvode a 1. kapitole.

3 PREČAN, V. (zost.): SNP. Nemci a Slovensko. Dokumenty (NaS). Bratislava 1971, s. 134
- 135, 156; Tenže (zost.): SNP. Dokumenty (SNP - D). Bratislava 1965, s. 541 - 542.

4 Funkciu šéfa KPR zastával Dr. Anton Neumann. J. Arén ju nazval „najvznešenejším 
a najtichším úradom slovenského štátu“. O právach prezidenta pojednával § 38 Ústavy 
SR. Slovák, 14. 3.1944. Podrobnejšie MURÍN, K.: Spomienky a svedectvo. Trenčín 1991.

5 SNA, f. KPR, k. 6, 405 - 6 - 1, k. 7, 405 - 7 - 4; ďalej napr. k. 179 - 185, 210 - 218, 
233-235, 248-255; f. NS, A - 912 - 913, k. 36, Tn ľud 74/45, G. Fritz.

6 Vedením prvého hlavného pojednávania proti Sznackému bol poverený ako predseda 
senátu Vojenského súdu v Bratislave npor. just. v z. Dr. Pavol Denk, predseda Okres
ného súdu v Březne.
SNA, f. MZV, k. 108, fasc. 20 594 - 20 599/41.
Tuka Vojtech (4. 7. 1880 Piarg, dnes Štiavnické Bane - 20. 8.1946 Bratislava), právnik, 
ľudácky politik a ideológ. Ľudovú školu a gymnázium navštevoval v Banskej Štiavnici, 
zmaturoval na gymnáziu v Leviciach. Právo a štátne vedy vyštudoval na univerzitách 
v Budapešti, Berlíne a Paríži. 1901 JUDr. 1902-07 úradník polície v Budapešti. Pedagóg 
na právnických fakultách: 1907 - 1911 asistent v Pécsi, 1911 - 1914 Doc. v Budapešti, 
1914-1921 Prof, právnej filozofie a medzinárodného práva na Alžbetínskej univerzite 
v Bratislave. 1921 čs. úrady zamietli jeho žiadosť o miesto prof, na UK v Bratislave. Od 
1921 člen a funkcionár SĽS, neskôr HSĽS. Jeden z hlavných tvorcov jej štátoprávnej kon
cepcie autonomizmu. Vypracoval prvý návrh zákona o autonómii Slovenska. 1922 -1929 
šéfredaktor denníka Slovák v Bratislave. 1923 zakladateľ a hlavný veliteľ polovojenskej 
organizácie HSĽS Rodobrana. 1925 - 1929 poslanec NZ. 1929 zatknutý a odsúdený v 
politickom procese pre špionážnu a vlastizradnú činnosť proti ČSR a v prospech 
maďarskej iredenty na 15 rokov odňatia slobody. Do 1937 väznený v Prahe a Leo-
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poldove. 1937 omilostený, podmienečne prepustený s núteným pobytom pod policajným 
dozorom v Plzni. 28. 10. 1938 sa vrátil na Slovensko a od 6. 12. 1938 v Bratislave opäť 
politicky aktivizoval. Iniciátor a realizátor oficiálnych i tajných rokovaní s čelnými pred
staviteľmi nacistického Nemecka (o. i. 12. 2. 1939 s Hitlerom). 4.12.1938 až 24. 6. 1940 
veliteľ obnovenej Rodobrany. Čestný veliteľ HG, prednosta spravodajského odd. HV HG. 
Od 30. 1. 1939 predseda Slovensko-nemeckej spoločnosti. Separatista, spoluorganizá
tor rozbitia druhej ČSR a utvorenia samostatného Slovenského štátu. V prvej vláde SR 
od 15. 3. 1939 minister bez kresla, od 18. 4. v súčinnosti s J. Tisom minister vnútra 
namiesto odstúpeného K. Sidora, zástupca predsedu vlády. 1939 - 1945 riadny prof, 
právnej filozofie a medzinárodného práva na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v 
Bratislave. 14. 1. 1940 až 1942 prvý rektor tejto univerzity. Okrem publicistiky bol činný 
aj vo vedecko-pedagogickej oblasti. 1.10.1939 až január 1943 podpredseda HSĽS. 27. 
10. 1939 až 4. 9. 1944 predseda druhej a treťej vlády SR, 29. 7. 1940 - 4. 9. 1944 min
ister zahraničných vecí. Germanofil, vodca radikálno-fašistického krídla v HSĽS. 
Reprezentant militantne pronacistického smeru kolaborácie. Rival J. Tisu. Jeden z hl. ini
ciátorov perzekúcie odporcov režimu, Čechov a Židov vrátane deportácii, nasadenia 
slovenskej armády v ťaženiach proti Poľsku a ZSSR, vyhlásenia vojnového stavu prvej 
SR s USA a Veľkou Britániou, represívnych akcii proti národnooslobodzovaciemu a 
antifašistickému hnutiu. Vrchol moci dosiahol po salzburských rokovaniach 1940-1942. 
Presadzovateľ ideologicko-politickej línie slovenského národného socializmu. Signatár 
Paktu troch mocností a Paktu proti Kominterne za SR. V zahraničnej politike presadzo
val pevné začlenenie Slovenska do spojeneckej Osi Berlín - Rím - Tokio. Bez úspechu 
sa usiloval o revíziu slovensko-maďarských hraníc podľa Viedenskej arbitráže. Jeho úst
up z mocenských pozícií spôsobila tzv. aféra A. Sznackého a vážne zhoršenie zdravot
ného stavu. 1944 - 1945 ho choroba prinútila stiahnuť sa takmer úplne z verejného a 
politického života. V marci 1945 emigroval pred príchodom ČA, bol však vydaný čs. 
orgánom a deportovaný späť na Slovensko. 13. 8.1946 ho Národný súd odsúdil na trest 
smrti. Popravený obesením.
SNA, f. NS, A - 996, k. 89, Tn ľud 7/46/718 - 29, V. Tuka; VHA Trnava, pr. č. 533, ČAT- 
LOŠ, F.: Osobné vyjadrenia k niektorým militantným problémom odboja a slovenského 
štátu. V.; STŘELKO, A.: Slovenská spoločnosť v prvých rokoch protisovietskej vojny - 
jún 1941 - december 1942. Bratislava 1986, Kandidátska dizertačná práca, rkp., s. 70 
- 71, 82 - 85; VNUK, F.: Mať svoj štát znamená život. Bratislava 1991, s. 260 - 266, 
276.
Biografické údaje k osobnosti F. Čatloša podrobnejšie pozri ŠTEFANSKÝ, V.: Generál 
Ferdinand Čatloš. Bratislava 1998.
Fritz Albert Otto Schlieper (4. 8.1892 Koldromb, Nemecko-?), generál Wehrmachtu. Od 
1911 poddôstojník z povolania cisárskej nemeckej armády. 18. 8. 1912 рог. V prvej sve
tovej vojne slúžil na stupňoch veliteľa batérie a pluku v jednotkách ľahkého delostrelectva. 
27. 1. 1916 npor., 1. 5.1922 kpt., 1.4. 1930 mjr. V 30. rokoch pôsobil ako štábny dôstojník 
u delostreleckých divízií, 1932 na generálnom štábe inšpektora pre delostrelectvo. 1.4.1934 
pplk. 1935 - 1938 veliteľ delostreleckých plukov 17 a 24. 1. 1936 plk. 1939 - 1940 náčel
ník generálneho štábu vojenského okruhu XIII, šéf hraničného pásma Mitte, náčelník štábu 
veliteľstva 18. armády. 1.11. 1939 genmjr. 1941 - 1942 veliteľ 45. divízie. 1. 11. 1941 gen- 
por. 15. 4. 1942 -1.8.1944 šéf nemeckej vojenskej misie na Slovensku namiesto genpor. 
Paula von Otta. Súčasne nemecký generál pri slovenskom MNO, poradca pre výcvik, výzbroj 
a výstroj slovenskej armády a jej súčinnosť s Wehrmachtom. V máji a júni 1944 sa dostal 
do otvoreného konfliktu s F. Čatlošom v otázke postavenia 12 stavebných práporov pre 
slovenské divízie v poli. O tejto požiadavke sa viedli na oboch stranách vleklé spory od roko
vania s Wilhelmom Keitlom 6. 5.1944. Skončili odvolaním Schliepera, ktorého nahradil gen. 
tankových vojsk A. Hubicki. Od 17. 8. 1944 potom Schlieper velil Osobitnému štábu II pri 
OKH. 9. 5. 1945 - 24. 12. 1947 bol v britskom zajatí.
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‘ Slovák, 13.1. 1943; Vietor, M.: Pokusy fašistickej vlády o záchranu tzv. Slovenského štá
tu v r. 1 943 - 1994. In: Právně - historické studie, 1966, č. 12, s. 113.
Karol Mederly (6. 6. 1887 Ružomberok - 4. 10. 1949 Bratislava), právnik, vedúci 
funkcionár HSĽS a HM. Základnú školu a gymnázium vychodil v Ružomberku 
a Kežmarku. Popri zamestnaní absolvoval právnickú fakultu univerzity v Kluži. 1916 JUDr. 
Zamestnanec mestskej správy, 1921 - 1922 starosta Ružomberka, 1923 - 1928 pra
covník Župného úradu v Liptovskom Mikuláši, 1929 - 1939 vládny radca na Krajinskom 
úrade v Bratislave. 1929 - 1935 poslanec, 1935 -1939 senátor Národného zhromaždenia 
ČSR za HSĽS. Patril k zakladateľom ľudovej strany a prívržencom jej konzervatívno- 
klerikálneho krídla. Od 1929 bol členom predsedníctva, 1929 - 1936 a 1943 - 1945 pod
predsedom strany. V roku 1929 bol menovaný riaditeľom tlačových podnikov HSĽS, 
vybudoval kníhtlačiareň Andrej. Najviac sa angažoval v právnickej, ideologickej 
a hospodárskej oblasti. Spracoval návrh autonómie predložený HSĽS čs. parlamentu 
v roku 1930. Podieľal sa aj na koncipovaní ďalšieho návrhu, ktorý sa stal podkladom 
Žilinskej dohody a ústavného zákona o autonómii Slovenska v októbri - novembri 1938. 
Od 18.12. 1938 poslanec a podpredseda autonómneho Snemu Slovenskej krajiny. 1939 
-1945 podpredseda Snemu prvej SR, predseda jeho ústavnoprávneho, úsporného a kon
trolného výboru, podpredseda stáleho výboru. Jeden z hlavných tvorcov Ústavy prvej SR. 
1943 - 1945 zástupca hlavného veliteľa HM. 1944 - 1945 predseda sociálneho ústavu 
HSĽS, podpredseda Zväzu štátnych a verejných zamestnancov, člen ústredného súdu 
HSĽS. 18.10. 1947 ho Národný súd odsúdil na 6 rokov odňatia slobody. Po prepustení 
zakrátko zomrel na následky podlomeného zdravia vo výkone trestu.
Jozef Mračna (21. 1. 1900 Borský Jur - 10. 5. 1945 Bratislava) diplomat. Ľudovú školu 
vychodil v rodisku, gymnázium v Skalici. Vysokoškolské vzdelanie získal absolvovaním 
odboru strojné inžinierstvo na Vysokej škole technickej vo Viedni. 1924 Ing. Od 1919 ešte 
počas štúdií začal pracovať na čs. konzuláte vo Viedni, 1928 v Paríži, 1931 - 1933 na 
MZV v Prahe. 1933 legačný radca čs. konzulátu v Hamburgu. 1934 - 1939 legačný rad
ca I. triedy na čs. konzuláte v New Yorku. Po 14, 9. 1939 poverený F. Ďurčanským 
prípravou vybudovania slovenského zastupiteľského úradu pre pripad, že by USA pred
sa len uznali Slovenský štát. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa tieto plány nereali
zovali, preto sa vrátil do vlasti. Na MZV sa stal jedným z vedúcich činiteľov počas 
Ďurčanského i Tukovho ministerského pôsobenia. Od 11. 11. 1939 vyslanec, šéf prezí
dia, prednosta politického odboru MZV v Bratislave. Demokraticky a protinacisticky ori
entovaný odborník. Udržiaval styky s občianskym odbojom, poskytoval pomoc politicky 
i rasovo prenasledovaným osobám. Zmierňoval pronemeckú zahraničnú politiku vedú
cich pracovníkov rezortu. Po oslobodení Bratislavy bol zastrelený vojakmi ČA.

9 SNA, f. NS, A - 99- 997, k. 89 - 90, Tn ľud 7/46, V. Tuka. Funkčné zaradenie meno
vaných osobnosti pozri: CHREŇO, J.: Malý slovnik slovenského štátu 1938 - 1945. 
Bratislava 1965.

10 Tamže; A - 952 - 953, k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach.
" CHRENOVÁ, J.: Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. 

Bratislava 1977, s. 39 - 62.
12 KORČEK, J.: K niektorým otázkam mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu 

1943 august 1944. In: HaV, 41, 1992, č. 1, s. 51 -52.
13 Bližšie pozri štúdiu autora knihy cit. v poz. 12, s. 54 - 63; tiež Represívne opatrenia 

ľudáckeho režimu proti odboju na východnom Slovensku do konca augusta 1944. In: 
PAŽUR, Š. (zost.): Východoslovenská armáda a odboj. Banská Bystrica 1992, s. 29 - 
40; K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu pred vypuknutím 
SNP (január - august 1944). In : Soudobé dějiny, 1, 1994, č. 6, s. 704 - 711,716 - 723.

14 14. oddelenie prezídia MV - Dr. A. Vašek.
Na okraj často pertraktovanej otázky „zastavenia" prvej etapy deportácií 1942 - 1944 by 
bolo namieste hovoriť skôr o ich prerušení či uviaznutí. Vláda ani žiadne iné kompetentné 
orgány alebo osobnosti prvej SR sa totiž nevyslovili v tomto smere ani len nepriamo,

42



Slovenská republika 1943- 1945

a oficiálne to pochopiteľne vôbec neprichádzalo do úvahy! Osud Židov chránených vý
nimkami a najmä internovaných postrádal akúkoľvek istotu, že sa v nich nebude pokračo
vať. Aktivity viacerých ľudáckych činiteľov naopak naznačovali, že sa usilovali vyhovieť 
nemeckému tlaku na ich obnovenie.
KORČEK, J. : K otázke rasovej perzekúcie v období 1943 - 944. In: TÓTH, D. (zost.): 
Tragédia slovenských Židov. Banská Bystrica 1992, s. 187 - 193; KAMENEC, I.: Po 
stopách tragédie. Bratislava 1991, s. 226-246; LIPSCHER, L.: Židia v slovenskom štáte 
1939 - 1945. Bratislava 1992, s. 161 - 187.
Napr. z úradného zoznamu internovaných v ŽPT a ŽPS zo začiatku roka 1944 možno 
sumarizovať tieto údaje: Nováky - 2120 osôb, Sereď - 1162, Vyhne - 386, Kostolná - 
153, Kraľovany - 104, Hava - 80, Branč- Degeš - 76, Devínska Nová Ves - 68, Žilina 
- 54, Nitra - 40, spolu 4 283 Židov.
VHA Trnava, f. „55“, 55 - 58 - 2/32 až 226.

's 15. a 16. oddelenie prezídia MV - Dr. P. Starinský a plk. T. Ištók. V táboroch pre vojnových 
zajatcov, civilov a vojakov (Srbi, Rusi, Ukrajinci, Francúzi, Američania, Angličania a i.) 
sa zložito vyjasňovali kompetencie a podriadenosť MV a MNO podľa toho, či a nakoľko 
išlo o cudzích štátnych príslušníkov krajín vojnu vedúcich, resp. vo vojnovom stave so 
SR. Strategická iniciatíva Spojencov na frontoch oživovala tlak uznávaných zásad medz
inárodného práva...
SNA, f. „S", S - 426 - 5; f. MZV, k. 178,1 057/1/1943, 93/43, k. 197, 2.276/I - 1944, 
k. 965, 48/43 dôv.; f. ÚPV, k. 32a, 4626 až 5415/43; f. MV, k. 551,1197/1943.

18 ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 41, 1333/1943 prez.; Slovák a Gardista, 3. 3. 1943. 
Podrobnejšie pozri v nasledujúcej kapitole.

17 SNA, f. MV, k. 705, 4949/2/1943 - Ú.Š.B.; VHA Trnava, f. „55“, 55 - 63 - 5.
18 SNA, f. NS, A - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský. Správa sekretariátu PV č. 17 

927/1946- 13 z 5. 8. 1946.
19 Tamže. 4362 - VI - I - 1/1945.

Presná evidencia väzňov v ZTI sa nezachovala. Veľkú časť trestných spisov a zoznamov 
zaistených spálili agenti ŮŠB na rozkaz posledného prednostu Dr. P. Denka počas ich 
úteku do Nemecka koncom marca 1945. V dôsledku vojnových udalosti boli zničené aj 
archívy mnohých žandárskych staníc, ktoré uskutočňovali zatýkanie osôb na vidieku. 
Okrem toho nesmieme zabúdať, že v Have neboli vždy väznení iba „politickí previnilci“, 
ale aj kriminálne a asociálne živly. Počas Povstania a po jeho potlačení Nemci samostatne 
a veľmi často aj bez vedomia bezpečnostného aparátu prvej SR zaisťovali aj internovali 
partizánov a odbojových pracovníkov v Have, vo väznici Krajského súdu v Bratislave i v 
iných väzniciach. O počte a ďalších osudoch týchto ľudí sa samozrejme neviedol, resp. 
nezachoval nijaký písomný materiál.

70 Ich pomer voči prijatým parlamentným ústavným zákonom predstavoval za rok 1943 čís
lo 134:57.
Slovenský zákonník, Bratislava 1943.

21 SI. z., č. 9 a 11, r. 1943. VI. nar. č. 26 z 26. 2. 1943; Branný zákon č. 30 z 26. 3. 1943.
22 SI. z„ č. 12, r. 1943. Zák. č. 31 z 1. 4. 1943.
23 SI. z., č. 31, r. 1943. Úst. zák. č. 105 a 106 z 8. 7. 1943; č. 38., r. 1943. Vyhl. preds. vlády

č. 127 z 25. 9. 1943.
24 SNA, f. SSR, k. 167, 965/1943 až 206436 - II/3 - 1943; SI. z„ č. 44., r. 1943. Zák. 

č. 151 z 11. 11. 1943.
25 Tamže, Zák. č. 150 z 11. 11. 1943; Slovák, 24. 10., 12. - 13. 11. 1943; SI. z., č. 47., 

r. 1943. Zák. č. 171 z 22. 12. 1943.
28 SNA, f. SSR, k. 196, 1382 kab./1944, k. 172, 1004/1943 preds., k. 158, 1841/1943.
27 Gardista, 3. 2. 1944; Slovák, 26. 2. 1944; SNA, f. MV, k. 2274, 321176 - 1, D - 4483 - 

1 atď.; Chreňová, J.: c. d., s. 74 - 75.
28 Slovák, 2. 10. 1943, 18. 1. a 14. 3. 1944.

Martin Sokol (3. 11. 1901 Medzibrod - 16. 12. 1957 Banská Bystrica) právnik, ľudácky
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politik. Vychodil ľudovú školu v Medzibrode, gymnázium v Banskej Bystrici. 1922 - 1927 
absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave, JUDr. Už počas štúdií sa angažoval v hnuti 
katolíckej mládeže (hl. tajomník a predseda Ústredného združenia slovenského katolíc
keho Studentstva). Zapojil sa do politickej činnosti HSĽS, člen Rodobrany. 1927 - 1929 
ústredný, 1929 až 16.2. 1939 generálny tajomník HSĽS. Po ňom J. Stano. Člen tzv. pol
itickej sedmičky strany, jej predsedníctva, výkonného výboru a organizačnej komisie. Od 
1935 poslanec NZ, tajomnik klubu poslancov za HSĽS. Patril k publicisticky najaktívne
jším členom vedenia strany a k jej najvýznamnejším právnym expertom. 1938 spolutvorca 
návrhu zákona o autonómii Slovenska. Január až 14. 3. 1939 poslanec 
a predseda autonómneho snemu Slovenskej krajiny. 11. - 14. 3. 1939 minister vnútra 
v poslednej, piatej autonómnej vláde K. Sidora. Ako predseda Snemu vyhlásil vznik 
Slovenského štátu a prijal sľub členov jeho 1. vlády. 14. 3. 1939 až apríl 1945 poslanec, 
predseda Snemu SR a klubu poslancov HSĽS. 1939 -1945 podpredseda, člen predsed
níctva a predseda Ústredného súdu HSĽS, člen Štátnej rady. Predseda Slovenského čer
veného kríža. Stúpenec Tisovho umierneného kresťanského krídla v strane. Opatrný kritik 
kopírovania nacistických vzorov, antisemitskej politiky režimu. Prominentný člen tzv. 
sidorovskej opozície. Udržiaval čulé styky s odbojovými skupinami občianskej rezisten
cie orientovanými na Londýn (J. Lichner, J. Ursíny, M. Mičura, V. Šrobár a i.). Zo sub
jektívnych i objektívnych príčin jeho spolupráca s odbojom uviazla práve 
v prelomovom období 1943 - 44. Jar (?) 1945 až január 1947 v zajatí v ZSSR. 18. 10. 
1947 Národným súdom odsúdený na 5 rokov odňatia slobody. Vo februári 1949 pre
pustený z Leopoldova. Do smrti pracoval v rôznych výrobných podnikoch.

29 SNA, f. MV, k. 565, 13 - D2 - 1013/1944; f. „S", S - 425 - 5 a 6, S - 439 - 1.
30 Gardista, 19. 4. 1944.
31 Bližšie pozri KORČEK, J.: K pôsobeniu..., c. d.
32 Bratislavský kanonik a poslanec Snemu to nazval „najchúlostivejšou a najtragickejšou 

úlohou“ svojho života v „poslednej fáze snemovania“. KÔRPER, K. - ZRÍNSKY, K.: Môj 
život. Bratislava 1993, s. 171 - 181. SNA, f. NS, k. 11, Tn ľud 17/45, K. Korper.

33 Tamže; NaS, c.d., s. 440 - 441, 486, 649, 668 - 669.
34 1. 2., 5. 3., 31. 3., 12. 5., 9. 6. a 9. 7. 1943

Tamže ako poz. 22; SNA, f. „S“, k. 99 - 105, S - 99 - 1 až 6, S - 102 - 6.
Jedinú samostatnú štúdiu o ŠR doteraz publikoval KAMENEC, I.: Štátna rada v politick
om systéme Slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945. In: HČ, 44, 1996, č. 2, s. 221 - 
242, k obdobiu 1943 - 44 zvlášť s. 238 - 242.

35 Slovák, 10. 7. 1943; SNA, f. „S“, S - 99 - 1 a 2, S - 102 - 6. Personálne zloženie prvej 
ŠR: predseda Dr. V. Ravasz, podpredsedovia J. Vojtaššák a Dr. B. Klimo, členovia Dr. 
V. Tuka, Dr. M. Sokol, A. Mach, Dr. K. Mederly, Dr. Š. Polyak, Dr. G. Fritz, gen. F. Čat- 
loš, Dr. J. Škultéty, Ing. F. Karmasin, J. Pôstényi, Dr. F. Klinda, prof. F. Šubík-Žarnov, 
Dr. J. Kovalík (pred ním Dr. J. Fundárek), M. Nitsch, Dr. J. Balko, A. Marsina.
Viktor Ravasz (5. 5.1887 Kunov -18. 9.1957 Petrova Ves) statkár, advokát, štátny úrad
ník. Ľudovú školu vychodil v Borskom Svätom Mikuláši. Študoval na gymnáziu 
v Skalici, Trnave a Nitre. Po absolvovaní právnickej akadémie v Bratislave a právnickej fakul
ty v Budapešti obhájil titul JUDr. Pôsobil ako advokátsky koncipient v Bratislave, Pezinku 
a Šaštíne. Počas prvej svetovej vojny sa dostal do zajatia na východnom fronte. Internovaný 
vo vojenských zajateckých táboroch v Astracháni a Volgograde. 1917 -1918 pridelený ako 
dôstojník na MNO a Najvyšší generálny štáb rakúsko-uhorskej armády v Badene pri Vied
ni. 1918 - 1920 hlavný slúžny v Tekove a vládny komisár v Leviciach. 1920 - 1922 hon
tiansky župan v Šahách.1922 - 1927 advokát, 1927 - 1938 verejný notár v Leviciach, od 
1938 v Trnave. Pôvodne člen SNS, 1925- 1929 poslanec, 1929-1939 senátor čs. Národ
ného zhromaždenia za HSĽS. Počas prvej SR bol predsedom Združenia príslušníkov slo
bodných povolaní v rámci Slovenskej pracujúcej pospolitosti, členom ústredného súdu 
HSĽS, 1939 - 1943 predsedom ŠR. Prívrženec Tisovho krídla v strane.

33 Slovák, 9. 7. 1943; Gardista, 16. 7., 31. 8. 1943; SNA, f. „S“, S-99-1.
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3. a 4. schôdza - druhá ŠR mala v programe iba zbavenie F. Čatloša a P. Zaťka posla
neckých mandátov.
Personálne zloženie druhej ŠR: predseda Dr. J. Drobný, podpredsedovia J Vojtaššák 
a Dr. B. Klimo, členovia Dr. M. Mičura, Dr. V. Tuka, Dr. M. Sokol, F. Mojto, Dr. S. Tiso, 
Dr. F. Klinda, A. Marsina, Dr. A. Mederly, M. Nitsch.
Ján Drobný (6. 9. 1881 Ružomberok - 5. 4. 1948 Žilina) právnik, štátny úradník. Vyš
tudoval gymnázium v Ružomberku, právo na Právnickej akadémii v Prešove a právnick
ej fakulte v Budapešti. 1906 JUDr. Do vzniku ČSR súdny koncipient a sudca krajinského 
súdu v Ružomberku, od 1926 v Žiline. V období účasti HSĽS vo vláde panskej koalí- 
cie1928 - 1930 krajinský prezident na Slovensku. Od 1931 sa venoval súkromnému pod
nikaniu v Žiline. 1943 - 1945 predseda ŠR.

37 Prezident pred takúto dilemu nebol nikdy postavený. Nebol ani známy prípad, že by ces
tou najvyššej milosti či abolície zabránil vykonaniu trestu smrti.
SNA, f. NS, A - 940, 963, k. 50, 65, Tn ľud 6/46, J. Tiso; A - 912 - 913, k. 36, Tn ľud 
74/45, G. Fritz. Pozri RAŠLA, A.: Legendy o Tisoví. In: BYSTRICKÝ, V. - FANO, Š. 
(zost.): Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava 1992, s. 140 - 148; Tiež 
RAŠLA, A.: Výkony trestu smrti v období Slovenského štátu. Rkp., s. 1 -4; Zákonnosť 
a organizácia justície v SNP. Rkp., s. 1 - 18.

38 Trestov smrti bolo vynesených niekoľko - za kriminálne trestné činy i politickú činnosť 
„protištátnej“, odbojovej povahy (najčastejšie in contumaciam, in absentia). Ako výsle
dok súdneho rozsudku skutočne však nebol vykonaný oficiálnou súdnou cestou ani jeden 
trest smrti proti odporcom ľudáckeho režimu, ak pravda nerátame masové vraždy, 
popravy a nekontrolovateľné exekúcie od jesene 1944, kamuflované v niektorých prí
padoch akoby postupom stanného práva platného od 12. augusta 1944. Ministerstvo 
pravosúdia novelizovalo vykonávaciu smernicu trestu smrti (o poprave) 2. marca 1944. 
SNA, f. NS, A - 912, k. 36, Tn ľud 74/45, G. Fritz, 5413/1944- 14.

33 SNA, f. HŠZ - B, k. 249, 4752/1942 až 2776/1943, 5243/42 až 2563/1945, k. 254, Prez. 
311/1 Os/43; f. MV, k. 705, M 700/43; f. „S", S - 425 - 1; Podrobnejšie KORČEK, J.: cit. 
štúdie, najmä K niektorým otázkam..., s. 63 - 69; JELÍNEK, Y.: The Parish Republic: Hlin- 
ka's Slovak People's Party 1939 - 1945. New York - Londýn 1976, s. 116 a n. 
Odstránenie všetkých demokraticky a protiľudácky orientovaných osôb z exponovaných 
funkcií neprichádzalo do úvahy pre dlhodobý akútny nedostatok odborníkov. Podľa správy 
ministerstva pravosúdia pre ŠR z 13. 12. 1942 „v rezorte... je absolútny nedostatok sud
cov a konceptných pragmatikálnych úradníkov štátnych zastupiteľstiev. Na všetkých 
súdoch a úradoch verejnej obžaloby je systemizovaných celkove 609 miest... z toho poč
tu je teraz obsadené len 401 služobných miest - t. j. iba 66 percent."
SNA, f. „S“, S - 99 - 2/ - 43; f. HŠZ - B, k. 255, VI 10/43.

40 Typická bola protifašistická propaganda domáceho i zahraničného odboja z Londýna voči 
žandárom a policajtom. Zastrašujúco pôsobili agitačné a výhražné listy, letáky i fyzická 
likvidácia najmä žandárov. Partizáni „korešpondovali" dokonca s najvyššími ľudáckymi 
činiteľmi. Napr. v urážlivom liste Machovi z 10. 7. 1944 príslušníci partizánskeho zväzku 
Čapajev použili ako najtvrdšiu vyhrážku „stiahnutie kože za živa samozvanému mi
nistrovi“.
SNA, f. „S“, S - 425 - 6/58 - 60, 114; ŠOBA B. Bystrica, f. OŽV Zvolen, k. 3,133 dôv./44; 
f. OŽV B. Bystrica, k. 1, 177 až 222 dôv./1944.

4' Jeho aparát tvorili : Generálny sekretariát HSĽS (127 zamestnancov, z toho 45 ústred
ných tajomníkov), 6 župných a 47 obvodných sekretariátov (6 + 47 tajomníkov, 7 pomoc
ných tajomníkov, 60 iných zamestnancov).

47 Slovenská ročenka 1943. Bratislava 1943; Kalendár HSĽS 1944. Bratislava 1944; Die 
Hlinka Partei - Geschichte, Ideologie, Organisation - Kultur-Wirtschaft- Sozialpolitik. 
Bratislava 1943; SNA, f. „S“, S - 427 - 2/13 - 24.

43 Slovák, 23. 1. 1943.
44 SNA, f. NS, k. 34 - 35, Tn ľud 11/46, A. Kočiš; к. 115, Tn ľud 8/47, Š. Suroviak, 9/47,
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P. Opluštil; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36, ĽS 30/48, A. Macek; MIKULA, J.: 
Cesta života tŕnistá. Bratislava 1992, s. 30 a n.
Alojz Macek (9. 4. 1909 Borský Svätý Mikuláš - 21. 6.1975 Rím), organizátor mládežníc
keho hnutia, politik. Ľudovú školu vychodil v rodisku, 1929 zmaturoval na gymnáziu v Trnave. 
Priebojný funkcionár mládežníckych organizácii Orol a Slovenskí katolícki skauti. Od 1930 
bol ich krajinským tajomníkom a podnáčelnikom. 1931 - 1938 redaktor časopisov Skaut, 
Mladý život, Skautka a iných. Od polovice 30. rokov sa dal plne do služieb HSĽS. Sympa
tizoval s radikálnymi prúdmi v autonomistickom hnutí. 1937 prerušil štúdium na Právnickej 
fakulte UK v Bratislave. Pracovník Krajinského úradu v Bratislave. Po 6. 10. 1938 patril 
k zakladajúcim funkcionárom HM. Osobne mal veľkú zásluhu na jej oficiálnom ustanovení 
3. - 7. 12. 1938 pôvodne v rámci HG a HSĽS a od júla 1940 ako samostatnej organizácie. 
Od mája 1939 zborový, od 20. 8. 1940 do apríla 1945 hlavný veliteľ HM. Riadil jej činnosť 
podľa zásad a vzoru nacistickej Hitlerjugend. Od 20.11.1941 poslanec Snemu. 1942-1945 
hlavný veliteľ SPS, podpredseda Slovenského červeného kríža. Stúpenec mladoľudáckeho 
hnutia v HSĽS. Spoluautor a signatár memoranda mladých ľudáckych aktivistov 
J. Tisoví z 20. 9. 1944. V septembri a októbri 1944 patril k podnecovateľom zostavovania 
ozbrojených Pohotovostných a Špeciálnych oddielov HM a SPS nasadzovaných proti 
povstalcom a oslobodzovacím jednotkám ČA a prvej ČSAZ. Na HV HM zorganizoval oso
bitné spravodajské oddelenie, ktoré úzko spolupracovalo s nemeckými okupačnými jed
notkami SIPO a SD. Podieľal sa na prípravách a priebehu piešťanského zjazdu 
mladoľudákov v januári 1945. V apríli 1945 emigroval pred príchodom frontu do Rakúska, 
kde sa ukrýval takmer 3 roky. 1948 sa usadil v argentínskom Buenos Aires. 24. 8. 1948 ho 
Ľudový súd v Bratislave v neprítomnosti odsúdil na doživotný žalár, konfiškáciu celého 
majetku a 15 rokov straty občianskych práv. V ľudáckom exile patril k aktívnym spolupra
covníkom F. Ďurčanského. Podpredseda a tajomník Slovenského oslobodzovacieho výboru 
a Slovenskej oslobodzovacej rady. Vyvíjal bohatú publicistickú a propagandistickú činnosť. 
V prvej polovici 70. rokov sa zapojil do práce Svetového kongresu Slovákov ako jeden 
z jeho podpredsedov. Zomrel náhle počas zjazdu SKS v Ríme vo veku 66 rokov. 
Podrobnejšie KORČEK, J.: V službách militantnej politiky. In: Historická revue, 4, 1993, 
č. 10, s. 18-20.

45 Slovák, 12. a 24. 1. 1943.
* Slovák, 23. 2. 1943; tiež VARTÍKOVÁ, M. (zost.): Dejiny SNP 1944. 3. zv. (D SNP). 

Bratislava 1994, s. 166.
47 JELÍNEK, Y.: Clergy and Fascism; The Hlinka Party in Slovakia and the Croatian Ustasha 

Movement. In: Who Were The Fascist. Social Roots of European Fascism. Bergen - Oslo 
-Trornso 1980, s. 368, 374.

40 SNA, f. NS, k. 116, Tn ľud 11/47, M. Sokol, 15/47, K. Mederly; k. 3 - 6, Tn ľud 8/45, T. Turček.
45 Tamže; Napred, 2, 1943, č. 6, s.172 - 173.
50 SNA, f. KPR, k. 4, 405 - 4 - 5, 405/43; Slovenská ročenka 1943, c. d.; Slovák, 9. a 20. 

6. 1943; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36, ĽS 30/48, A. Macek.
Hlavný veliteľ HM mal hodnosť čelník, väčšina ostatných funkcionárov HV HM táborník 
a dozorník. Ako Mackov zástupca a vedúci jeho úradu pôsobil L. Moško. Krajinským vod
com I. zboru bol pravdepodobne K. Mederly, resp. niektorý zo zástupcov hl. veliteľa 
(V. Martinovič - Kuttner, L. Moško?). Podliehali mu 3 oddelenia: vĺčat - A. Macek (brat 
hl. veliteľa), orlov - E. Urban a junákov - A. Rajec. Krajinskou vodkyňou II. zboru bola 
M. Valková. Podliehali jej 3 oddelenia: víl - E. Macková (manželka hl. veliteľa), tatraniek 
- M. Bartanusová a diev - K. Slobodová.

51 Gardista, 7. 5. 1943; Slovák, 20.6.1943; SNA, f. NS, A-963, k. 65, Tn ľud 6/46, J. Tiso.
52 SNA, f. ÚPV, k. 105, 2550, 2832, 2938/43; f. PR, k. 145, mat. 21/58,147/920-7; Slovák, 

20. 6. 1943; Gardista, 20. a 22. 6. 1943.
53 Slovák, 1.1. 1943; SNA, f. HG, k. 60, 604 - 60 - 1 až 5; f. NS, A - 946, k. 53, Tn ľud 

6/46, J. Tiso.
Presnejšie údaje zatiaľ skrýva nespracovaný fond č. „604“ - HG. Nepriame pramene
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a literatúra obsahujú veľmi skreslené čísla: nov. 1938 - 100 až 600 000 členov, okt. 1940
- do 200 000, Sept. 1941 - 250 000, máj 1942 - 56 až 80 000, jún 1944-4 000. Orga
nizačné členenie HG: najvyšší veliteľ (J. Tiso), hlavný veliteľ, náčelník štábu HV HG, 
župné inšpektoráty (J. Kráľovič, P. Bubliak, K. Horniš, J. Moncoľ. V. Kačka, A. Sabol - 
Palko), okresné, mestské a miestne veliteľstvá.

M Nové disciplinárne tresty tvorili: napomenutie, pokarhanie, peňažná pokuta do 5 000 Ks, 
pozbavenie funkcie a vylúčenie z HG. Gardista 1. a 6. 1. 1943.

K Karol Danihel (15. 10. 1903 Plavecký Štvrtok - ?), notár, funkcionár HG. Pochádzal 
z bohatej statkárskej rodiny. Ľudovú školu vychodil v rodisku, maďarské gymnázium 
v Bratislave a slovenské v Skalici. 1927 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave 
a obhájil titul JUDr. 5 rokov pracoval ako právny koncipient, 1934 - 1938 bol advokátom 
v Malackách. 1938 - 1939 verejný notár v Malackách a 1939 - 1945 v Bratislave. Zak
ladajúci člen Rodobrany a HG. Október 1938 až jún 1939 okresný, potom oblastný veliteľ 
HG v Malackách, do januára 1940 tiež miestny a okresný predseda HSĽS. August 1939 
až máj 1940 NŠ HV HG v Bratislave, zástupca hl. veliteľa A. Macha v hodnosti npor. 
v z. Jeho menovanie presadil J. Tiso s cieľom odstrániť z vedenia gardy K. Murgaša. 
1940-1942 notár, referent na HV HG. 20. 5.1942 až 6. 9.1944 opäť NŠ HV HG. Vymen
ovaný bol namiesto O. Kubalu odstráneného v súvislosti s pokusom HG o štátny pre
vrat. Radikál, stúpenec slovenského národného socializmu. Ako výkonný veliteľ v praxi 
osobne riadil a organizoval represívne akcie HG proti všetkým odporcom režimu, hl. čin
nosť konfidentov, spravodajcov, zatýkanie príslušníkov odboja, zaisťovanie politických 
väzňov v Nave a v iných represívnych táboroch na Slovensku, deportácie Židov a pod. 
So svojím pobočníkom Vojtechom Schellbergerom dal rozpustiť Kubalom zostavené 
úderné oddiely a namiesto nich zorganizoval tzv. vybrané jednotky, ktoré po čase zanikli. 
8. 8. 1944 sa zúčastnil stretnutia gardistických veliteľov s J. Tisom, na ktorom požadovali 
okamžité energické zásahy proti odbojovému hnutiu, najmä v slovenskej armáde a medzi 
partizánmi. V septembri 1944 bol po vypuknutí SNP spolu s Machom odstavený z vedú
cich funkcií v HG na otvorený nátlak nacistov a Kubalu. Zostal úplne bez vplyvu a vrátil 
sa k notárskej praxi. Pred príchodom frontu neemigroval do zahraničia, ale zostal 
v Bratislave. 14. 4. až 31.5. 1945 internovaný ČA, 1.6. zatknutý čs. orgánmi. 5. 8. 1945 
ho Národný súd odsúdil na 10 rokov väzenia, konfiškáciu celého majetku a 10 rokov straty 
občianskych práv. Počas väzby bol viackrát disciplinárne trestaný „za mimoriadne 
negatívny vzťah k manuálnej práci a otvorene nepriateľský pomer k novému (komuni
stickému - J. K.) zriadeniu". 21.4. 1955 prepustený vo veľmi zlom zdravotnom stave na 
slobodu.

56 SNA, f. HG, k. 51,604 - 51 - 1; f. NS, k. 21, A - 954 - 955, k. 58, Tn ľud 8/46, A. Mach, 
28/45, K. Danihel; Gardista,1., 8. a 10. 7. 1943.

57 Tamže; Gardista, 1., 21. a 29. 1. 1943; SNA, f. HG, k. 51, 604 - 51 - 7; f. NS, k. 108, 
Tn ľud 56/46, H. E. Ludin.

“ Dokonca aj vtedajšia zvolenská rarita - ZOO, bola vydávaná za výsledok príkladného 
pôsobenia HG. Gardista, 29. 5. 1943.

59 Viktor Nageler (14. 3.1903 Spittal — ?), dôstojník SS. Pôsobil na doplňovacej správe Waf- 
fen-SS vo Viedni, kde mal na starosti nábor a odvody Volksdeustchen zo Slovenska 
do jednotiek SS. V hodnosti SS - Obersturmbannfuhrera bol od septembra 1940 do 
januára 1945 nemeckým poradcom HG. Medzi berátermi patril k najaktívnejším. V apríli
- máji 1941 absolvoval „frontový krst“ v rámci nemeckého poľného ťaženia na Balkáne 
Jeho spolupráca s HG dosahovala najväčší rozmach v obdobiach, keď na čele jej hlav
ného štábu stál O. Kubala. Zvlášť agilne zabezpečoval podporu z Nemecka pre úderné 
oddiely (1940 - 1942), POHG (1944 - 1945) a redakciu časopisu Náš boj. V polovici 
januára 1945 bol odvelený k bojovým jednotkám Waffen-SS na západnom fronte. Funkciu 
berátera prevzal jeho dovtedajší zástupca SS Obersturmbannfuhrer JUDr. Hans Klatz.

“ SNA, f. NS, A - 963, 998, k. 65, 91, Tn ľud 6/46, J. Tiso,13/46, O. Kubala; A MV ČR, 
f. „135", 135 - 3 - 4, 135 - 5 - 5; Gardista, 20. 6.; 13. 7. 1943; VHA Praha, sb. Slov.
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armáda, к. 62, i. č. 36/6 а 7; SNP - D, c. d., s. 46 - 47.
" Napríklad výročia prevzatia moci v Nemecku A. Hitlerom a podobné akcie obvykle mali 

túto náplň: štátne hymny, reč A. Macha, pochody a piesne (Kamaráti, na stráž!), reč 
F. Karmasina a opäť hymny.
SNA, f. PR, k. 145, mat. 21/50, 145/703 - 705.
Podľa vzoru nacistickej legendy Horsta Wessela poriadala HG čestné stráže pri výročí 
smrti gardistu Antona Kopala - napr. pred Živnodomom v Bratislave.
Tamže, mat. 21/58, 147/920 - 927.

62 JELÍNEK, Y.: Storm-troopers in Slovakia: the Rodobrana and the Hlinka Guard. In: Jour
nal of Contemporary History, 6,1971, č. 3, s. 112 -113. Podľa autora malo dôjsť na zák
lade rozhodnutia predsedníctva HSĽS k velkým čistkám na HV HG a vo vedení redakcie 
Gardistu. Pozoruhodné sú Jelinkove snahy poukázať na vplyv rivality na pôde nemeck
ého vyslanectva v Bratislave - SA a SS na vývin vzťahu HSĽS - HG.
Porovnaj VHA Praha, sb. Slov. armáda, k. 62, i. č. 36/6 a 7.

63 SNA, f. NS, k. 21, Tn ľud 28/45, K. Danihel; A - 998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala.
64 Pozri Slovák, Slovenská politika, Gardista, Náš boj z januára 1944. Napr. články A. Macha 

„Novoročná devíza“ a O. Kubalu „Do nového roku“. Tiež Bodnár, J.: Ideová konfrontácia 
v rokoch odboja na Slovensku. In: Štúdie o SNP. Bratislava 1975, s. 117 - 118.

“ Pozri JELÍNEK, Y.: The Parish Republic..., c. d., s. 120; Slovák, 4. a 6. 1..12. a 25. 5. 
1944.

66 Proti ľuďom, ktorí keď s pomocou „HSĽS dosiahli svoj cieľ, kariéru, začínajú vo svojom 
oduševnení a horleni ochabovať. Z takéhoto typu úradníka... keď prišiel čas, že na fron
toch to ináč vyzeralo ako na začiatku... stal sa... otvorený odporca Strany i odporca štá
tu". Takýto ľudia „nech sa rozlúčia aj s kariérou a postavením“.
Slovák, 25. 4. 1944; Gardista, 11.1. 1944.

67 Dejinná križovatka. Bratislava 1964, s. 137 - 139; Gardista, 22., 29. 2. 1944.
Pôsobenie propagandistického aparátu a jeho vedúcich osobnosti stále ešte čaká na dôk
ladnú historickú analýzu. Pozri KRAKOVSKÝ, R.: Miesto Úradu propagandy v mocen
skom systéme SR. Karol Murgaš a T. J. Gašpar. Bratislava 1997, rkp.; Osobný a politický 
portrét Tida Jozefa Gašpara. Bratislava 1998, rkp. Časopisecky: Šéf Úradu propagandy. 
In: Historická revue, 9, 1998, č. 5, s. 15-17.

68 SNA, f. NS, k. 21, A - 955, 963, k. 58, 65, Tn ľud 28/45, K. Danihel, 6/46, J. Tiso; Slovák, 
16.3., 2. 4. 1944; Gardista, 1. 4. 1944.

69 SNA, f. HG, k. 51, 604-51 - 1/45-51, k. 60, 604-60- 1 až 5; f. NS, A-942, k. 51, 
Tn ľud 6/46, J. Tiso; Gardista, 4. 4., 21. 5., 4. 6., 13. 7. 1944; Slovák, 27. 5., 6.6., 14. 7. 
1944; Butler, R.: Černi andělé. Praha 1996, s. 145.

70 SNA, f. NS, A - 952, k. 57, 108, Tn ľud 8/46, A. Mach, 56/46, H. E. Ludin; NaS, c. d., 
s. 114-115; SNP - D, c.d., s. 317; JELÍNEK. Y.: Storm-troopers..., c. d., s. 113-119.
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ill. Mocensko-represívny aparát od roku 1943 
do septembra 1944

Slovenská republika 1943- 1945

Protifašistický a národnooslobodzovací zápas na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 pat
ril počas uplynulých desaťročí k preferovaným témam domácej i exilovej historiografie. 
Práce venované tomuto obdobiu sa prezentovali mnohými deformáciami, tabuizáciou 
i vedomou falzifikáciou, a to nielen zo strany oficiálnej, pseudomarxistickej historiogra
fie. K jednostrannému pohľadu prispieval aj rôzne motivovaný „nezáujem“o spracovanie 
alebo odsunutie na okraj niektorých dôležitých problémov vývoja spoločnosti na Sloven
sku v čase druhej svetovej vojny. K tomu dodnes patrí aj problematika mocensko-repre- 
sívneho aparátu prvej SR. Dôkladná analýza jeho výstavby, štruktúry, postavenia 
jednotlivých zložiek a vzťahov medzi nimi, foriem a metód perzekúcie, protipovstalec- 
kého teroru a pod., úzko súvisí s požiadavkou ďalšieho prehĺbenia a objektivizovania his
torického poznania o vývoji a narastaní antifašizmu v slovenskej armáde, v ozbrojených 
zložkách bezpečnostného aparátu a ich zapojení do protifašistického odboja, SNP i oslo
bodzovania Slovenska. Zvlášť zreteľne to badať v období strategického prelomu na 
frontoch druhej svetovej vojny, v etape formovania jednotného protifašistického frontu 
a ďalšieho rozmachu domáceho odbojového hnutia s perspektívou pripravovaného 
ozbrojeného vystúpenia. Spomínaná prelomová etapa, periodizačne vymedzená rokom 
1943 a vypuknutím SNP, sa stala východiskom pre začatie môjho výskumu v uvedenej 
problematike. Sústredil som sa na rozbor otázok súvisiacich predovšetkým so skladbou, 
funkciami a mechanizmom pôsobenia riadiacich článkov mocensko-represívneho apará
tu, ako aj s organizáciou konkrétnych perzekučných opatrení tak, ako sa prenášali po slu
žobnej i politickej línii do činnosti podriadených výkonných orgánov (napr. 
bezpečnostných) v čase prehlbovania vnútornej krízy ľudáckeho režimu.

1. Organizácia a štruktúra mocensko-represívneho aparátu
a jeho riadiacich článkov

Jednu z hlavných síl pri presadzovaní a udržiavaní ľudáckeho režimu na Slovensku pred
stavoval rozvetvený mocensko-represívny aparát. Ľudáci ho budovali postupne preberaním 
a modifikovaním aparátu predmníchovskej, resp. druhej ČSR (armáda, polícia, žandárstvo, 
finančná stráž, súdnictvo, administratívno-správny aparát). Dopĺňali ho o nové inštitúcie 
a orgány, budované podľa vzoru a za priamej pomoci nacistov (napr. Ústredňa štátnej bez
pečnosti, Kriminálna ústredňa). Okrem nich tu voľne začlenili ďalšie zložky mocenského 
systému, rôzne paramilitárne (polovojenské), branné, mládežnícke, pracovné a iné orga
nizácie, ako Hlinková garda. Hlinková mládež. Slovenská pracovná služba, Freiwillige 
Schutzstaffel, Deutsche Jugend, ktoré popri svojom vlastnom zameraní mali vytvárať aj akú
si protiváhu oficiálnym štátnym mocenským orgánom prvej SR.1 V skutočnosti ich vzťahy 
charakterizovala konkurencia, otvorené i skryté súperenie o moc a vplyv, mnohé konflikty 
najmä s armádou, bezpečnostným a administratívno-správnym aparátom. Tieto rozpory čas
to a vždy bezohľadne využívali nacisti pri presadzovaní vlastných záujmov z pozície „ochran
nej mocnosti“ v oblasti vojenskej a bezpečnostnej politiky „ochraňovaného štátu“. Tempo 
výstavby mocensko-represívneho aparátu preto určovalo v priamej úmere rýchlosť a hĺbku 
metamorfózy autoritatívneho politického zriadenia po 14. marci 1939.
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Vzťah nacistov k mocensko-represívnemu aparátu Slovenského štátu od roku 1943 
do vypuknutia SNP možno stručne charakterizovať ako voľné, nepriame ovplyvňovanie 
a pripútavanie k ríši pri zdanlivom rešpektovaní jeho suverenity. V prípade bezpečnost
ného aparátu často využívali dovtedajšie osvedčené formy a metódy: systém poradcov 
(beráterov), pôsobenie nemeckého vyslanectva v Bratislave, poriadanie „odborných“ ško
lení, kurzov a stáží, spoluprácu s vlastnými policajno-bezpečnostnými zložkami pôsobia
cimi v oblastiach teritoriálne blízkych Slovensku alebo prostredníctvom svojich agentov 
priamo na jeho území.-

Kontakty i spoluprácu nacistického a ľudáckeho bezpečnostného aparátu na Sloven
sku centrálne zabezpečoval a organizoval SS-Sturmbannfúhrer Franz Johann Goltz, poli
cajný atašé na nemeckom vyslanectve v Bratislave a súčasne poradca ÚŠB, v ktorej bol 
oficiálnym zástupcom gestapa a SD. Okrem neho pôsobil ešte do konca marca 1943 pri 
ministerstve vnútra posledný nemecký „beráter pre vnútorné záležitosti“ Stadtdirektor 
Dr. Werner Brocke.'

Gestapo zasahovalo svojou činnosťou na Slovensko cez riadiacu úradovňu v Brne 
(Wilhelm Nolle, Ewald Taudt, Otto Koslowsky). Oproti predchádzajúcemu obdobiu 
poklesla v rokoch 1943 - 1944 jeho spolupráca s USB a políciou pri prenasledovaní, zatý
kaní a vypočúvaní príslušníkov protifašistického odboja, najmä komunistov, na minimum. 
Obmedzovala sa v podstate len na jednotlivé prípady. Pre agentov gestapa na Slovensku 
bolo skôr typické samostatné pôsobenie, dokonca bez upovedomenia ľudáckych bezpeč
nostných a štátnobezpečnostných orgánov (napr. Miloš Krejčí, Viktor Ryšánek, Richard 
Schetke, Wolfgang Dyck). Tesne pred vypuknutím SNP to vyústilo do prejavov nedôve
ry až rivality medzi gestapom a USB.4

V spravodajskej sieti nemeckej bezpečnostnej služby SD Slovensko figurovalo z orga
nizačného hľadiska ako súčasť vnútrozemia ríše. Do augusta 1944 patrilo k spádovej oblas
ti, ktorej agenti centrálne podliehali oblastnej ústredni SD vo Viedni (SS-Hauptsturmfúhrer 
Herbert Bôhrsch). Vzhľadom na všeobecne proklamovanú suverenitu a samostatnosť Slo
venského štátu nemohla SD vybudovať na jeho území svoje oficiálne, ale iba skryté expo
zitúry, za ktoré možno považovať nemecké vyslanectvo, nemeckú vojenskú misiu 
v Bratislave, a najmä osobitnú spravodajskú službu Deutsche Partei, pričlenenú k SD 
v roku 1943.5 Na základe reciprocity SD spolupracovala s Oblastnou ústredňou vojenskej 
spravodajskej služby Abwehr-Abwehrstelle (AST) XVII Sud-Ost vo Viedni (mjr. Gamill- 
schegg, SS-Obersturmfuhrer Ubel) a od februára 1945 so S1PO Bratislava. Pracovníci 
pobočnej služobne -Nebelstelle Abvvehr v Bratislave (pplk. Hans Karl Kroha, mjr. žan
dárstva v. Robert Wrabel, por. Dr. Emerich Ofczarek) podliehali AST XVII a súčasne boli 
členmi Nemeckej vojenskej misie. Na území Slovenska si udržiavali rozsiahlu sieť dôver- 
níkov-informátorov a agentov (V-Netz) napr. v armáde, USB, HG, medzi zamestnanca
mi zbrojárskych závodov. Daná sieť saturovala informáciami okrem bratislavskej centrály 
aj jej podriadené služobne v Prešove, Poprade, Ružomberku, Březne nad Hronom, Zvo
lene, Nitre a inde. Centralizačně reorganizácie v systéme nemeckých tajných služieb 
vo februári a v júli 1944 spomínanú spoluprácu ešte prehĺbili a zefektívnili.'1

Nemci aktívne zasahovali aj priamo do organizácie i riadenia policajnej a kriminál
nej služby na Slovensku. K najčastejším formám patrili: spoluúčasť na materiálno-tech- 
nickom zabezpečovaní (uniformy, výzbroj, výstroj, dopravné a spojovacie prostriedky, 
vybavenie kriminalistickými pomôckami), organizovanie vyššieho vzdelávania a rastu pre 
riadiace a veliteľské kádre, voľný prístup k informačnému systému policajných kartoték, 
spisovní a archívov, povinnosť zasielať správy z vyšetrovania závažnejších prípadov trest-
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nej činnosti priamo alebo na vyžiadanie F. J. Goltzovi na nemeckom vyslanectve a pod. 
Najvšestrannejšie sa rozvíjala nemecko-slovenská spolupráca po roku 1943 v oblasti kri
minálnej služby. Viedla od osobných stykov (vládny kriminálny radca Thomas, Dr. Zin- 
dell, Dr. Dressier) až po pravidelné kontakty K.RIUS s Úradom ríšskej kriminálnej polície 
a s Medzinárodnou komisiou kriminálnej polície v Berlíne.7 V protiklade k tomu spolu
práca nacistov so slovenským žandárstvom a políciou postupne viazla, obmedzovala sa 
stále častejšie len na mimo služobné osobné styky, oficiálne kontakty počas školení, kur
zov a odborných stáží v Nemecku (napr. v marci 1943, začiatkom roku a na jar 1944), prí
padne zdvorilostné návštevy a rokovania na úrovni vedúcich činiteľov, ktoré ľudáci 
organizovali pod patronátom centrálneho riadiaceho orgánu svojho mocensko-represívneho 
aparátu ministerstva vnútra.

Ministerstvo vnútra patrilo v rokoch 1939 - 1945 k najvýznamnejším ústredným orgá
nom prvej SR, ktoré realizovali vnútornú potlačovaciu funkciu štátu. Obdobie 1943 až 
august 1944 bolo v podstate organizačne i kádrovo stabilizované. Organizácia jeho vnú
torných štruktúr na odbory, oddelenia a referáty zaznamenala len menšie zmeny v rámci 
systemizácie služobných miest štátnych a verejných zamestnancov, ktorá prebiehala od 
decembra 1942 do leta 1943 pod záštitou Úsporného a kontrolného výboru Snemu.“ Ďalšie 
„zoštíhlenie“, zjednodušenie administratívy a krátkodobo i pružnejšie pôsobenie jednot
livých odborov a oddelení MV priniesla celoštátna reforma kancelárskeho poriadku 
z mája-júna 1943,7 no už v prvom polroku 1944 boli tieto prejavy zatlačené postupujú
cou vnútornou krízou a rozkladnými tendenciami. O dominujúcom postavení MV v mocen
skej štruktúre ľudáckeho režimu spolu s MNO svedčil okrem iného i fakt, že odčerpávalo 
ročne z finančného rozpočtu štátu najvyššie čiastky zo všetkých ústredných orgánov. Pla
tilo to aj pre nami skúmané obdobie, keď výdavky za rok 1943 predstavovali 874 523 578 Ks 
a na rok 1944 boli plánované na 900 054 900 Ks. Sumou 25 miliónov Ks ročne MV pri
spievalo na podporu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Deutsche Partei a ich úderných 
polovojenských a mládežníckych organizácií HG, HM, FS, DJ."’

Ministerstvo vnútra prvej SR nadviazalo de facto po určitých kompetenčných a vnú
torných organizačných úpravách na činnosť MV z obdobia autonómie Slovenska. Inšti
tucionálne a personálne zloženie ministerstva prešlo do roku 1943 viacerými zásadnými 
zmenami. V nasledujúcom období ho tvorili tieto základné články:

a) 16 župných a 59 okresných úradov
b) Bezpečnostné úrady:

1. ÚŠB v Bratislave, s pobočkou (ÚŠBO) v Prešove
2. Policajné riaditeľstvá v Bratislave a Prešove
3. Štátny policajný úrad v Žiline
4. Hlavné veliteľstvo žandárstva v Bratislave s včlenenou KRIUS, od konca novem

bra 1943 v Štubnianskych (Turčianskych) Tepliciach
c) Sociálne a zdravotné organizácie
d) Iné organizácie (napr. Ústredný úrad práce, Slovenská pracovná služba, Ústredná

kancelária pre pracovné tábory a iné).11
Najvyšším predstaveným všetkých zamestnancov spomenutých úradov a organizácií 

bol po služobnej línii minister vnútra. Rozhodoval, podával návrhy (napr. prezidentovi, 
vláde), resp. spolurozhodoval o menovaní a odvolávaní ich vedúcich funkcionárov, vrá
tane županov, prednostov ÚŠB a štátnych policajných úradov, policajných riaditeľov 
a hlavného veliteľa žandárstva, ktorí riadili výkonné orgány bezpečnostného aparátu.

Osobitnú prestíž v autoritatívnom režime, spojenú s funkciou ministra vnútra a pod-
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póru nacistov, využil pri presadení vlastných mocensko-politických ambícií Alexander 
Mach. Počas pôsobenia na tomto poste osobne riadil alebo schvaľoval väčšinu dôležitých 
záležitostí politicky významného charakteru, pripomienky k osnovám ako aj všetky defi
nitívne návrhy na vydávanie vládnych nariadení alebo zákonov. Okrem bežných služob
ných a materiálnych výhod mal k dispozícii osobný sekretariát s prednostom, jeho 
zástupcom a osobnými tajomníkmi. Mach ako minister vnútra bol súčasne podpredsedom 
vlády a popredným funkcionárom Hlinkovej gardy, patril teda k úzkej špičke najvyšších 
predstaviteľov ľudáckeho režimu. Spolu s predsedom vlády Dr. Vojtechom Tukom repre
zentoval radikálno-fašistické, pronacistické krídlo v HSĽS.'2

Z uvedeného vyplýva, že výkonnú funkciu v riadiacom mechanizme mocensko-repre- 
sívneho aparátu na MV nemohol systematicky vykonávať, ani ju nevykonával minister, 
ale prednosta tzv. Odboru I. (prezidiálneho) Dr. Izidor Koso a po ňom Dr. Ján Kaššovic.” 
Šéf prezídia MV, ako prvý zástupca ministra, priamo usmerňoval činnosť šiestich pod
riadených oddelení, z ktorých tri bezprostredne riadili činnosť jednotlivých článkov bez
pečnostného aparátu v rôznych oblastiach. Oddelenia viedli: 14. (tzv. židovské) Dr. Anton 
Vašek, 15. odd. (bezpečnostné) Dr. Peter Starinský, 16. odd. (pre asociálne osoby) plk. 
žandárstva Timotej (Timotheus) Ištók.14

15. oddeleniu podliehali všetky rozhodujúce bezpečnostné zložky: ÚŠB, žandárstvo 
prostredníctvom Hlavného veliteľstva žandárstva, KR1US, štátna polícia prostredníctvom 
policajných riaditeľstiev a štátnych policajných úradov.15 Patrili mu kádrové otázky zamest
nancov a organizačné záležitosti týchto zložiek, koordinovalo na celoštátnej úrovni ich čin
nosť pri rozsiahlej a bezohľadnej perzekúcii aktívnych politických odporcov režimu, 
občanov demokratického zmýšľania, občanov „neárijského pôvodu“ a ďalších vybraných 
skupín obyvateľstva, aj pri potláčaní bežnej kriminality, to znamená v záležitostiach verej
nej i štátnej bezpečnosti.

Bezprostredný podnet A. Macha na zriadenie 15. odd. bol súčasťou širšieho komplexu 
opatrení, ktorými sa ľudáci usilovali odstrániť dlhotrvajúce rozpory medzi bezpečnostným 
a administratívno-správnym aparátom (články tzv. verejnej vnútornej správy, župné 
a okresné úrady, notariáty, obecná a mestská správa). Reálna podpora autority oddelenia 
v rokoch 1943 - 1944 však nebola vždy v súlade so všeobecným úsilím. Prejavovalo sa 
to tolerovaním, skrytým povzbudzovaním odstredivých tendencií ÚŠB a niektorých župa
nov voči 15. oddeleniu, jeho neúmerným zaťažovaním vedľajšími úlohami a pod."’ Sku
točnosť že si oddelenie napriek všetkým rozporom medzi jednotlivými zložkami 
bezpečnostného aparátu zachovalo postavenie ich ústredného riadiaceho článku, bola vo 
veľkej miere výsledkom nekompromisného pôsobenia jeho prvého zakladajúceho šéfa, 
predtým prednostu ÚŠB Dr. Petra Starinského (vo funkcii prednostu ÚŠB ho nahradil 
dovtedajší zástupca Dr. Jozef Beňuška). Starinský bol na jeho čele až do vypuknutia SNP, 
potom ho bol vystriedal Dr. Gejza Zigov. V súvislosti so zmenami v organizácii a kom
petencii ústredných štátnych orgánov po vypuknutí SNP, celé 15. odd. prešlo ako bez
pečnostný odbor k MNO, kde ho riadil Otomar Kubala.17

Autoritatívny systém riadenia bezpečnostného a štátnobezpečnostného aparátu sa 
vyznačoval silne centralizovanou organizáciou, v ktorej MV špecificky kombinovalo admi- 
nistratívno-direktívne zásady so zásadami vodcovského princípu a vojenskej organizácie. 
V závažnejších prípadoch (najmä z politického hľadiska) bola prax, že ich riešili osobne, 
alebo na ne dozeral minister Mach a prednosta ÚŠB Beňuška v podstate bez toho. aby sa 
obracali na 15. odd. MV."1 Zjednodušene možno povedať, že trojica Mach, Beňuška. Sta
rinský vlastne riadila chod celej bezpečnostnej služby od roku 1943 do konca augusta 1944.
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V tomto období, najmä po prelomovej bitke pri Stalingrade, sa vytvárali priaznivé 
predpoklady pre rozvoj antifašistického odbojového hnutia na Slovensku, Ľudácky režim 
proti nemu aktivizoval svoj mocensko-represívny aparát prostredníctvom jeho riadiacich 
síl (15. odd. aÚŠB). Odtiaľ vychádzali príkazy na realizáciu bezpečnostných opatrení, resp. 
tieto štruktúry MV cez ne konkretizovali požiadavky ministra Macha, ľudáckej vlády, 
v neposlednom rade i nacistov. Povinnosťou všetkých služobne podriadených článkov bolo 
zabezpečiť ich realizáciu po línii vlastných nižších stupňov. Aké mali na to kvantitatívne 
predpoklady?

Čo sa týka početného stavu príslušníkov bezpečnostného aparátu údaje uvádzané 
v staršej literatúre (J. Škultéty, J. Pivovarči, K. Kulašik a i.), sa doteraz pohybovali len na 
úrovni nepresných odhadov. Napr. odhad J. Škultétyho, že k 29. augustu 1944 dosahoval 
počet príslušníkov žandárstva, polície a finančnej stráže približne 10 000 mužov1'' možno 
prijať ako maximálnu hornú hranicu odhadu. Skutočný stav toto číslo určite nikdy nedo
siahol!

V prvom polroku 1943 boli osobné stavy personálu MV nasledovné (skutočný / sys- 
temizovaný stav): celý rezort - 8 773 / 10 090, ústredie a administratívno-správny aparát 
-30 55 /2 723, polícia - 974 / 1 511, žandárstvo - 3 283 / 4 048 príslušníkov.3"

Dňa 26. apríla 1944 A. Mach uviedol vo svojom expozé v Sneme tieto údaje o poč
te zamestnancov bezpečnostného aparátu k 9. 4. 1944 (skutočný / plánovaný stav): polí
cia 1 121/ 9 926, žandárstvo 3 388 / 4 421 a ÚŠB 144 / 341 mužov.31 Keď porovnáme 
údaje s rokom 1943 uvidíme všeobecný nárast o niekoľko sto mužov, čo platí pre skuto
čné i systemizované (plánované) stavy, pritom je zrejmé, že nárast v doplňovaní stavov 
nedosiahol pôvodné hodnoty podľa dlhodobejšie plánovanej kádrovej politiky.32

2. Hlavné represívne metódy a formy perzekúcie

Represívna činnosť a s ňou spojený teror bezpečnostných orgánov sa pravidelne stup
ňovali a koncentrovali niekoľko dní pred, počas a aj po významných pokrokových sviat
koch, výročiach, jubileách a pod. Od roku 1943 sa ich charakteristická črta ešte zvýraznila. 
Zosobňovala protirečenie medzi ľudáckym režimom a pokračujúcim procesom zjednoco
vania odbojových síl, ktoré manifestovali svoj odpor voči nemu práve pri takýchto príleži
tostiach (1. máj, prepadnutie ZSSR nacistickým Nemeckom, vznik ČSR, Viedenská 
arbitráž, 7. november - boľševická revolúcia v Rusku, výročia pokrokových osobností, 
slovenských národovcov a pod.).33 Zostrené bezpečnostné opatrenia sprevádzali aj ofi
ciálne ľudácke oslavy a zhromaždenia (vznik Slovenského štátu, cirkevné sviatky, nástu
py HSĽS, HG, HM, DP, FS, osobné výročia nacistických a ľudáckych pohlavárov, orga
nizácií, inštitúcií, manifestácie pri návštevách predstaviteľov spojeneckých štátov 
fašistickej Osi a pod.).34 Dopĺňala ich nevyhnutná prítomnosť rôznych ozbrojených 
uniformovaných zložiek podľa kultu chladného kovu zbraní a slávnostných uniforiem, 
ktorý bol spoločný bez výnimky pre všetky totalitné či fašistické hnutia a režimy.

Jednu z najpoužívanejších foriem represívnej činnosti všetkých zložiek bezpečnost
ného aparátu predstavovali razie. Od konca februára do začiatku apríla 1943 vydali 
15. odd. prezídia MV v úzkej spolupráci s ÚŠB na základe skúseností nadobudnutých 
s potláčaním protištátnej činnosti v uplynulých rokoch interné súhrnné smernice pre ich 
vykonávanie.“ Razie uskutočňovali žandárstvo a štátna polícia spoločne s ÚŠB (najmä 
v obvode Policajného riaditeľstva v Bratislave). Pri tzv. generálnej razii spolupôsobili tiež 
spoľahliví príslušníci HSĽS, HG, DP, FS, finančnej stráže, lesného a železničného per-
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sonálu a pod. Pozostávali obvykle z hlavnej a s odstupom niekoľkých dní dodatočnej razie. 
Na pokyn 15. oddelenia resp. ÚŠB (telefonicky, telegraficky, podľa prísne dôverných obež
níkov) boli uvedené do pohotovosti všetky bezpečnostné orgány. V konkrétne časovo 
vymedzenom období robili opakované a neočakávané domové prehliadky, kontrolu dokla
dov a osobnú lustráciu občanov na uliciach, miestach verejného zhromažďovania, 
v dopravných prostriedkoch. Nočné i denné hliadky sa pri pátraní zameriavali hlavne na 
ilegálne pôsobiacich príslušníkov odboja, na ktorých bol už dlhšiu dobu vydaný zatykač, 
rozširovateľov protifašistických letákov a tlačív, cudzincov, ukrývajúcich sa rasovo pre
nasledovaných občanov, najmä Židov, osoby podozrivé z kriminálnej trestnej činnosti.1' 
V celoslovenskom meradle organizované razie boli nezriedka zamerané proti jednej vybra
nej skupine perzekvovaných (napr. výlučne proti občanom „podozrivým z komunistickej, 
marxistickej, alebo podobnej rozvratnej činnosti“, Židom, vojenským zbehom, utečencom 
z koncentračných a zajateckých táborov v zahraničí a pod.).

Generálne razie mali byť organizované štvrťročne, ale Starinského bezpečnostné odde
lenie ani USB svoje smernice v tomto smere nedodržiavali.27 Orientovali sa prevažne na 
organizovanie častejších, užšie teritoriálne vymedzených razií. Samozrejme, okresní náčel
níci, prednostovia štátnych policajných úradov a príslušní žandárski velitelia nerobili razie 
iba podľa centrálnych príkazov zhora, ale sami ich organizovali vo zverených obvodoch. 
Správy o ich priebehu predkladali ÚŠB, ktorá potom podávala súhrnné hlásenie 15. odde
leniu. Bezpečnostné orgány venovali sústavnú a cieľavedomú pozornosť odľahlým mies
tam a samotám v lesoch, turistickým a poľovníckym chatám, horárňam, senníkom a pod., 
ktoré poskytovali prirodzené útočisko perzekvovaným skupinám obyvateľstva, osobám po 
ktorých bolo vyhlásené celoštátne pátranie i formujúcim sa partizánskym skupinám.

Súčasťou účelového obmedzovania občianskych práv a osobných slobôd bolo i časo
vo neobmedzené uvalenie policajného dozoru na občanov. Takouto formou sa všetky zlož
ky bezpečnostného aparátu usilovali preventívne brániť páchaniu protištátnej a kriminálnej 
činnosti, udržiavať si aktuálny prehľad o pohybe a pôsobení tzv. rizikových skupín 
obyvateľstva, resp. ich systematicky neutralizovať. Takto perzekvované osoby sa museli 
písomne zaviazať, že budú prísne dodržiavať určené podmienky policajného dozoru. 
Zvyčajne obsahovali nasledujúce povinnosti: osobne a pravidelne (denne, raz do týždňa, 
mesačne) sa hlásiť na najbližšej policajnej alebo žandárskej stanici; zákaz navštevovať 
verejné miestnosti; zákaz akéhokoľvek styku s menovite určenými osobami; hlásiť zmeny 
zamestnania; bez vopred vyžiadaného súhlasu ÚŠB nikdy neopúšťať miesto trvalého 
bydliska; bez odporu umožniť nepravidelné náhle kontroly, domové prehliadky a pod.2” 
Pod policajným dozorom museli žiť občania počas súdneho vyšetrovania na slobode, 
po prepustení z výkonu trestu, „známi buriči a rebelovia“, tí čo sa dopustili rôznych 
hospodárskych priestupkov, za počúvanie nepriateľského rozhlasového vysielania, 
„boľševickí robotnícki vodcovia a predáci“, osoby vyhýbajúce sa práci a ďalší.” 
Jednoznačne medzi nimi prevažovali politickí a ideoví opozičníci voči režimu, kriminálni 
delikventi boli v menšine...

V objektívnej analýze nemožno zároveň neuviesť, že účinnosť policajného dozoru 
závisela v konečnom dôsledku od postupu miestnych článkov represívneho aparátu, t. j. 
od ich konkrétnej tvrdosti. Nie je možné ju jednostranne vyvodzovať len zo zväčša 
negatívnych skúseností príslušníkov komunistickej zložky odboja. Úradná korešpondencia 
polície a žandárstva od stupňa okresu nižšie už z jari-leta 1943 obsahovala totiž mnohé 
sťažnosti a výhrady voči postupu miestnych žandárskych staníc a mestských policajných 
úradov. Z veľkej časti sa dotýkala práve opakovaných zistení nedbanlivosti a nedôslednosti
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policajného dozoru nad určenými osobami... Parafrázujúc text výstražných smerníc HVŽ 
z 12. apríla 1944, naznačený vývojový trend vyústil neskôr do „všeobecného a hlbokého 
poklesu disciplíny žandárov pri plnení služobných povinností“.5"

Z ďalších foriem represívnej činnosti bezpečnostného aparátu, v širokej miere uplat
ňovaných proti všetkým odporcom režimu (v prvom rade komunistom a ďalším ľavicovo 
orientovaným príslušníkom opozície a aktívneho odboja), treba spomenúť vyšetrovaciu 
a tzv. ochrannú väzbu, v dobovej terminológii častejšie označovanú ako preventívne kon- 
finovanie. Oproti bežnej praxi justičných a bezpečnostných orgánov za predmníchovskej 
ČSR ľudácky režim ich uplatnenie drasticky rozšíril a de facto odbúral ich časové obme
dzenie. Uvaľovali sa na obvinené vyšetrované osoby, osoby odsúdené po odpykaní trestu 
vzbudzujúce vážne obavy, že by mohli pokračovať v protištátnej činnosti, alebo 
v prípade, že obžalovaný bol odsúdený na „nedostačujúci“ trest na slobode. Perzekúcia 
s využitím ochrannej väzby tak nepostihovala len občanov, ktorým bolo dokázané organi
zovanie alebo účasť na protištátnej činnosti. Na uväznenie stačili často iba všeobecné 
a fiktívne argumenty, podozrenie, oprávnené obavy z jej spáchania niekedy v budúcnosti.

Preventívne konfinovanie bez akéhokoľvek vyšetrovania bezpečnostnými orgánmi 
bolo neraz len výsledkom selekcie podľa kartoték štátnobezpečnostne nespoľahlivých osôb. 
Vypracovali ich spoločne USB, žandárstvo, štátna polícia a administratívno-správny aparát 
v predchádzajúcich rokoch. Najar a na jeseň 1943 boli na príkaz 15. oddelenia MV znovu 
preskúmané a doplnené." Hlavný dôraz sa pri tom kládol na zachytenie osôb vyšetro
vaných a súdených po vzniku Slovenského štátu. Išlo najmä o príslušníkov ilegálnej KS, 
exponentov zlikvidovaných politických strán predmníchovskej ČSR, Maďarov, Čechov, 
Rusínov a Židov. Z hľadiska sociálneho zloženia spoločnosti v kartotékach a zoznamoch 
prevažovali robotníci.

Spomenutí občania ako prví pocítili dôsledky vyhlášky o zákaze počúvať nepriateľský 
zahraničný rozhlas a propagovať vysielané správy, ktorá vošla do platnosti 1. marca 1943. 
Za asistencie bezpečnostných orgánov im odobrali, alebo zaplombovali rozhlasové pri jímače 
aby „nemohli rozširovať šuškanú propagandu a poplašné správy“.'2 Vo viacerých prípadoch 
sa stalo porušovanie tejto vyhlášky podkladom pre súdne stíhanie a následné uväzne
nie odporcov režimu. Bezpečnostný aparát tak reagoval na ohlas prelomovej bitky pri 
Stalingrade, ktorý bol na Slovensku silným stimulom pre rozšírenie protifašistických 
i proti ľudáckych nálad medzi obyvateľstvom a organizovaného odbojového hnutia.

Úspešné letné ťaženie vojsk protihitlerovskej koalície v roku 1943 prinieslo ďalšie 
zlomové udalosti na frontoch druhej svetovej vojny (boje v severnej Afrike, vylodenie na 
Sicílii, bitka pri Kursku, pád Mussoliniho). Sprostredkovane ich pocítili aj vedúci činitelia 
MV prvej SR v podobe vzrastajúceho tlaku a nárokov na výkonnosť bezpečnostného aparátu. 
Charakterizovali to ako „zvýšený ruch živlov štátu nepriateľských“, ktoré sa zvlášť zakti
vizovali po „dočasnom prechode mocností Osi do obranných postavení“." Obrátili sa preto 
na sústredené sily aparátu ÚŠB, žandárstva a polície, aby za svoje rezorty vypracovali návrhy 
mimoriadnych opatrení proti ilegálnej odbojovej sieti KSS a nekomunistických odbojových 
skupín, štrajkovému hnutiu továrenského robotníctva, proti „podvratnej činnosti“ slovenských 
vojakov vracajúcich sa z frontu a robotníkov z prác v Nemecku." Prezídium MV a jeho 
13. a 15. odd. zosyntetizovali z týchto návrhov jednotný plán. Pozostával z viacerých 
nadväzujúcich opatrení, ktoré sa v konečnom dôsledku zameriavali na celkové posilnenie 
bezpečnostného aparátu.

Jedným z komplexu pripravovaných opatrení bolo rozpracovanie návrhov Hlavného 
veliteľstva žandárstva na zriadenie tzv. pomocných ochranných zborov v auguste-októ-
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bri 1943, ktoré mali v prípade väčších nepokojov posilniť pri represívnych zásahoch jed
notky polície a žandárstva. Členstvo malo podliehať iba výberu z najspoľahlivejších 
miestnych občanov, pričom zvlášť uprednostňovaní boli členovia HG a FS. Pri výkone 
služby mali rovnakú právomoc (vrátane použitia zbraní) ako príslušníci uniformovaných 
bezpečnostných zložiek MV, ktoré hradilo aj všetky výdavky spojené s ich výcvikom, 
výzbrojou a výstrojom. Vyplácalo im tiež finančnú odmenu za službu v pomocnom zbore, 
ak trvala aspoň 6 hodín.“

Rozhodujúci podiel na zostavení súhrnných vykonávacích smerníc k určeniu 
spôsobu pomocnej činnosti HG a FS pri udržiavaní verejného poriadku a verejnej 
bezpečnosti ako pomocných ochranných zborov mali študijná komisia HVŽ a HV HG. 
V auguste a septembri 1943 ich 15. odd. dalo posúdiť aj Policajnému riaditeľstvu 
v Bratislave, vedúcemu štábu FS a Štátnemu sekretariátu pre záležitosti nemeckej národnej 
skupiny na Slovensku. Práve vedenie HG a FS spájalo s uvedením týchto smerníc do praxe 
nemalé nádeje na obnovenie dominantného mocenského postavenia v štruktúre 
bezpečnostného aparátu.1'’ Skryté kalkulácie však narazili na odpor zo strany velenia 
slovenskej armády i niektorých vyšších dôstojníkov demokratického zmýšľania z radov 
žandárstva. MNO ich napokon vykázalo do bezpredmetnej polohy zaradením eliminujúcich 
ustanovení do osnovy nariadenia s mocou zákona o Stráži obrany štátu. Po prerokovaní 
v Sneme schválili osnovu ako zákon č. 151/1943 SI. z. z 11. novembra.17

Napriek tomu väčšina z mimoriadnych opatrení, ktoré realizovali ľudáci a ich 
mocensko-represívny aparát na jeseň 1943 a najmä do leta 1944, vychádzala fakticky 
z koncepcie spomínaných plánov. Posilňovanie bezpečnostného aparátu tak predstavovalo 
jednu zo špecifických foriem prejavu vnútornej krízy režimu prvej SR v tomto období.

Najrozšírenejšou formou perzekúcie, ktorá postihla najväčší počet obyvateľstva 
a ktorá predstavovala neoddiskutovateľnú súčasť fašizujúcich tendencií vo vývoji 
ľudáckeho režimu, bol systém koncentračných táborov pracovného a internačného 
charakteru rozdelených na: 1. tábory pre politických väzňov; 2. tábory pre asociálne živly 
a občanov; 3. tábory pre rasovo prenasledovaných; možno vo všeobecnosti akceptovať, 
i keď, ako správne upozornil slovenský historik I. Kamenec, nemožno ju „chápať 
mechanicky, pretože charakter jednotlivých druhov táborov nebol vždy jednoznačný“.“

Koncentračné tábory' boli takto rozdelené zhruba podľa klasifikácie väzňov aj zo 
strany exekutívy režimu, čo ľudáci do istej miery zohľadnili i pri špecifikovaní 
kompetencie niektorých riadiacich článkov mocensko-represívneho aparátu, ako sme to 
už naznačili v prípade 14., 15. a 16. oddelenia prezídia MV.”

Trvalú drastickú formu perzekúcie politických odporcov režimu predstavoval 
koncentračný tábor v Have. Tábor, súčasníkmi ironicky prezývaný Machau (parafráza 
na Dachau a A. Macha), bol prvým, najväčším a do roku 1944 jediným realizovaným 
projektom koncentráku pre politických väzňov na Slovensku. Nové koncentračné 
tábory vznikli až v septembri 1944 a riadili ich už nemeckí okupanti svojimi vlastnými 
metódami.4"

Zaisťovací tábor v Have prešiel po svojom vzniku na jeseň 1938 a etape živelného 
budovania v marci 1939 definitívne do kompetencie MV (najprv 12., potom 15. odd.), ktoré 
ho riadilo prostredníctvom ÚŠB. 15. odd. a ÚŠB ho v širokej miere využívali i v období 
postupujúcej konsolidácie a rozmachu protirežimistického hnutia od roku 1943 do leta 
1944. Stal sa samostatným nástrojom i súčasťou uplatňovania najbrutálnejších metód 
v boji proti aktívnym účastníkom odboja, predovšetkým jeho demokratickým občianskym 
zložkám, komunistom a ostatným obyvateľom všeobecne stojacim na rôznych platformách
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obnovenia ČSR alebo spolupráce so ZSSR. Prejavilo sa to pri veľkej vlne zatýkania na 
jeseň 1943 a v jarných mesiacoch 1944, keď opäť vzrástol počet zaistených v Have. Napriek 
brutalite a masovosti táto vlna výraznejšie neovplyvnila celkovo klesajúcu tendenciu 
zatýkania komunistov (nepochybne ovplyvnenú i efektívnejšími metódami konšpirácie 
ilegálnej KSS) v porovnaní s vývojom do roku 1943.41

Prehlbujúca sa vnútropolitická kríza, nedostatok vlastných síl i technické problémy 
znemožnili ľudákom vybudovanie nových koncentračných táborov42 i podstatné rozšírenie 
ilavského tábora, ktoré žiadali nacisti vzhľadom na obmedzenosť jeho kapacity pre účely 
dlhšie trvajúcej konfinácie. Tieto faktory (spolu s praxou justičných orgánov, kde viacerí 
ich príslušníci boli zapojení do odboja) znemožnili mocensko-represívnemu aparátu 
striktne realizovať nariadenie V. Tuku a A. Macha z 27. apríla 1943, podľa ktorého nesmela 
byť odvtedy prepustená na slobodu „ani jedna osoba pre komunistickú alebo čechoslovácku 
činnosť zatknutá“, ak jej bola dokázaná „akákoľvek trestná činnosť namierená proti 
Slovenskej republike“. Nariadenie sa nedodržiavalo rigorózne, najmä v niektorých menej 
závažných prípadoch či prejavoch protifašistickej činnosti, hoci Machové príkazy 15. odd. 
a ÚŠB výslovne predikovali tvrdý postup aj v tejto oblasti: „Keď trestné činy nie sú také 
žeby sa mohlo rátať s prísnym rozsudkom..., treba zatknutého dodať do llavy, kde nech 
je zariadené osobitné oddelenie pre také osoby, ktoré sa až do konca vojny nesmú dostať 
na slobodu.“4’

Od zriadenia koncentračného tábora v Have boli vydané viaceré výnosy, vykonávacie 
nariadenia, úpravy a doplnky o konfinovaní osôb. Spôsobovalo to ich neprehľadnosť, 
nedorozumenia a kompetenčné spory medzi jednotlivými zložkami bezpečnostného 
aparátu. Z tohto dôvodu boli v novembri 1943 na Machov príkaz sústredené všetky 
obežníky ÚŠB týkajúce sa llavy (spolu ich bolo 19!). 15. oddelenie spracovalo na ich 
základe jediný spoločný predpis, kódex o Have, ktorý vošiel do platnosti 14. februára 
1944.44 Podľa neho o zaistení osôb v Have rozhodovali okresné a štátne policajné úrady 
bez predbežného súhlasu prezídia MV a ÚŠB, ako to bolo zaužívané dovtedy. O dĺžke 
zaistenia rozhodovalo 15. oddelenie. Hlavným dozorom bol poverený jediný správca 
a veliteľ určovaný prednostom ÚŠB. Inštrukcie z roku 1943, ktoré riešili kompetenčný 
vzťah správcu a veliteľa ako dvoch rozdelených funkcií, sa tým stali bezpredmetnými.

Rozšíril sa i okruh osôb, na ktoré sa vzťahovalo zaistenie. Podľa nových úprav to boli 
osoby, ktoré „zámerne a premyslene predniesli výroky proti ústavným činiteľom, ktoré 
robia aktívnu činnosť proti štátu, neoprávnene mali v držbe zbraň,... komunisti po skon
čení vyšetrovania, resp. po odpykaní trestu, ...árijci podporujúci židov...!45 Z formálneho 
hľadiska boli na zaistenie takejto osoby potrebné dve svedecké výpovede ku návrhu na 
zaistenie a správa o politickej minulosti osoby doložená vyjadrením miestnej organizácie 
HSĽS a miestneho veliteľstva HG.

K podstatnej zmene predchádzajúcej inštrukcie došlo koncom júna 1944, keď začala 
pôsobiť trojčlenná Komisia pre zaisťovanie a prepúšťanie zaistencov pri MV v Bratislave. 
Tvorili ju: prednosta 15. oddelenia Dr. Peter Starinský, hlavný prokurátor 
v Bratislave Dr. Štefan Lucký a advokát Dr. Štefan Kráľ.4'1 Bez súhlasu ministra vnútra 
stratili okresné, štátne policajné úrady a dokonca i ÚŠB v Have oprávnenie priamo 
zaisťovať. Návrhy museli predkladať najprv komisii, ktorá ich po preskúmaní dávala na 
konečné rozhodnutie ministrovi.

Na zasadnutiach komisie k prerokúvaným prípadom referoval Dr. Pavel Príkopa 
z ÚŠB. Hoci komisia nemala priame rozhodovacie právo, Mach vo väčšine prípadov 
rešpektoval jej návrhy na dodanie, prípadne nedodanie zaistencov v policajnej väzbe do
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Ilavy, a tak sa pomocou intervencií vplyvných osobností podarilo zachrániť viacerých 
príslušníkov odboja pred uväznením v ilavskom koncentračnom tábore. Komisia 
preskúmavala i prípady dlhodobejšie zaistených osôb, ešte pred jej zriadením. Práve 
v takýchto prípadoch Mach najčastejšie nerešpektoval návrhy na ich prepustenie.'17

Narastajúce vnútropolitické napätie v lete 1944 výrazne determinovalo činnosť 
15. oddelenia MV aj v oblasti riadenia koncentračného tábora v Have. Obavy z možnej 
vzbury väzňov viedli k posilneniu dozornej a strážnej služby žandárskej expozitúry 
pridelenej k táboru. V máji 1944 boli početne doplnené stavy jej mužstva, zbraní 
i munície." Opatrenie zostalo však bez vplyvu na aktivitu a iniciatívnosť dozorcov a správy 
tábora, ktorá naopak ochabovala priamo úmerne s približovaním sovietského a nemeckého 
frontu smerom k východným hraniciam Slovenska a s taktickým zosilňovaním 
protinemeckej i protiľudáckej propagandy zo strany domáceho aj zahraničného odboja.4'1 
Životné podmienky a postavenie väzňov sa preto čiastočne zlepšili.

Vypuknutie SNP vážne ochromilo rozhodovaciu činnosť vedenia a zboru väzenských 
dozorcov v Have. USB a 15. oddelenie z Bratislavy nariadili veliteľovi väznice zosilniť 
strážne jednotky a zabezpečiť celý areál pre prípad vzbury. Súčasne SNR telefonickým 
príkazom z Banskej Bystrice žiadala okamžite prepustiť všetkých politických väzňov 
a umožniť im prechod na oslobodené povstalecké územie. Tieto protichodné inštrukcie 
z 29. - 30. augusta 19445" a neskôr úplná strata spojenia s riadiacimi štruktúrami v prezídiu 
MV zmiatli a neutralizovali dozorné a strážne orgány v Have do tej miery, že neboli 
schopné zabrániť v ranných hodinách 1. septembra 1944 vzbure a hromadnému úteku 
politických väzňov, ktoré aktívne podporili aj antifašistický orientovaní dozorcovia51, 
príslušníci žandárskej expozitúry v tábore a ďalších útvarov žandárstva v okrese.52 Prvá 
etapa existencie koncentračného tábora pre politických väzňov v Have sa tak fakticky 
skončila jeho rozpadom v čase, keď motorizované jednotky SS už obsadili neďalekú 
zbrojovku v Dubnici nad Váhom, vzdialenú iba 4 km od llavy...“

3. Justícia a prehlbovanie vnútornej krízy ľudáckeho režimu

Jedným z činiteľov, ktorý' v značnej miere degradoval výsledky represívnych zásahov 
bezpečnostného aparátu MV proti všetkým antifašistický a demokraticky zmýšľajúcim 
občanom, bolo pôsobenie justičných orgánov.54 Po skončení vlastného vyšetrovania 
odovzdávali ÚŠB, žandárstvo a polícia zaistených príslušníkov odboja do vyšetrovacej 
väzby súdov, najčastejšie krajských. Mali zavŕšiť ich perzekúciu uplatnením 
stotalizovaných zákonov a vládnych nariadení, dať jej právny podklad, konečnú 
legalizáciu. Prax však bola odlišná. Mnohí pracovníci súdov, štátnych zastupiteľstiev 
a advokácie boli totiž priamo zapojení do odbojového hnutia, spolupracovali s ním alebo 
z rôznych dôvodov pomáhali kryť jeho činnosť. Patrili k nim Dr. Karel Bedrna. bratia 
Dr. Cyril a Igor Daxnerovej, Dr. Ladislav Domén, Dr. Ján Feješ, Jozef Ilčík, Dr. Pavel 
Király, Dr. Ján Ostrica, Dr. Štefan Radzo, Dr. Ľudovít Rigan. Dr. Juraj Šujan, Dr. Karol 
Vagač, Dr. Július Viktory a ďalší.55 Aj ich pričinením bol rezort justície veľmi často 
neverejne kritizovaný z radov ľudáckych a nacistických špičiek.

Spočiatku sa ostrie kritiky zameriavalo na personálno-politický profil týchto ľudí 
(čechoslováctvo. prokomunistická alebo sociálnodemokratická orientácia, anglofilstvo 
a slavjanofilstvo, antifašistické zmýšľanie, neárijský pôvod, česká národnosť a pod.), 
neskôr už priamo na ich pôsobenie, berúc na zodpovednosť takisto riadiace štruktúry 
ministerstva pravosúdia. Minister Dr. Gejza Fritz a jeho spolupracovníci v kontra-
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argumentácii mohli operovať len odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami. Spoliehali sa 
na to, že skrytá, ale účinná pomoc politicky i rasovo prenasledovaným, zostane aspoň vo 
väčšine prípadov zaobalená do objektívnych príčin, formálne v medziach platného 
právneho poriadku.

Z hľadiska ľudáckeho režimu sa javilo ako najjednoduchšie a zároveň najúčinnejšie 
riešenie odstrániť z exponovaných funkcií niekoľko desiatok príslušníkov justičného 
aparátu, voči ktorým boli nejaké výhrady k lojalite, ale G. Fritz priame likvidačné 
protiopatrenia odmietol. Ako jeden z mála rezortných ministrov sa dokázal ohradiť proti 
zásahom a snahám prezidenta Tisu, radikálov Tuku, Macha a spol. o spolitizovanie 
a zglajchšaltovanie justície. Šikovným lavírovaním sa postavil napr. proti inštitúcii 
beráterov. Opakované pokusy o ich dosadenie odrážal známou „salámovou taktikou“. 
Danému prístupu k riadeniu možno pripísať rozhodujúci podiel na vytvorení paradoxu, 
že ministerstvo pravosúdia nemalo nikdy počas existencie prvej SR nemeckého poradcu.51'

V rezorte justície patril k terčom periodických útokov od roku 1943 hlavne Krajský 
súd v Bratislave s pričlenenou väznicou, kde boli sústredení „páchatelia najťažších 
politických trestných činov“. Ešte neutíchli dozvuky aféry s odhalením spolupracovníkov 
ilegálnej KSS medzi príslušníkmi uniformovaného strážneho zboru väzenských dozorcov 
v roku 1942”, ked” sa v polovici februára 1943 o ďalšiu podobnú postaral Viliam Široký 
svojim udaním.5* Prokurátor Dr. K. Vagač „usmernil“ nariadené vyšetrovanie tak, aby celá 
záležitosť vyznela ako nedbanlivé vykonávanie dozornej a strážnej služby. Minister Fritz 
zároveň odmietol ospravedlňovanie celého prípadu stihomama Širokého a nedostatočnej 
kapacity dozorcovského zboru.5'' Uzavrel ho však iba vyvodením symbolických 
disciplinárnych trestov.“

Na jeseň 1943 a v jarných mesiacoch 1944 sa uskutočnilo viacero porád vedúcich 
činiteľov MV i justičných orgánov niekoľkokrát aj u prezidenta Tisu. A. Mach spolu 
s prednostami ÚŠB a 15. oddelenia tu vystúpili s adresnou kritikou práce súdov a štátnych 
zastupiteľstiev. Vyčítali im, že „postupujú pri posudzovaní politických trestných činov 
veľmi laxné, bezdôvodne prepúšťajú zo súdnej väzby osoby veľmi nebezpečné pre štát 
ešte pred súdnym konaním, pomaly a zdĺhavo riešia politické veci, ...čo nepriamo 
podporuje ďalšie rozrastanie ilegálnej činnosti“/'1

Až nediplomatický arogantný demarš nemeckého vyslanectva bol Fritzovi tlmočený 
na kárnom pohovore v prezidentskej kancelárii 17. decembra 1944 za prítomnosti Tuku 
Macha a Čatloša. Hlavný obsah tvoril protest proti predčasnému prepusteniu J. Daxnera, 
S. Falťana, J. Púlla, F. Hemelku a F. Vašečku (prípad Bašťovanský a spol.) z vyšetrovacej 
väzby v auguste-septembri 1943. Súčasťou protestnej nóty boli ďalšie konkrétne sťažnosti 
Nemcov na slovenské trestné súdnictvo i ministra osobne.“

Pred Vianocami 1943 vystupňoval kritickú kampaň Tuka rozposlaním písomných 
elaborátov o machináciách okolo spomínaného prípadu. V prílohách zaslaných Fritzovi 
žiadal prísne vyšetrenie a potrestanie vinníkov. Minister pravosúdia si na ich základe 
vyžiadal od prokurátora Vagača hlásenie, ktoré potom s vlastnými pripomienkami zaslal 
Tukovi a Tisoví.я V rozhodnom proteste proti osočovaniu justície požiadal dokonca Tisu, 
aby ho zbavil funkcie ministra. Permanentnú kritiku a sťažnosti na justičný rezort označil 
za neúnosné zasahovanie do nezávislosti súdov a prokuratúry.

V prvej polovici roku 1944 po spomínaných skúsenostiach uplatňovali ľudácki 
prominenti svoj politicko-ideologický tlak, hlavne nepriamo cez riadiace štruktúry 
bezpečnostných orgánov (napr. ÚŠB vystupňovala kritiku justičného aparátu v polovici 
januára 1944, kedy podľa pokynov predsedníctva vlády začala pripravovať spolu s 15. odd.
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MV sprísnenie opatrení na poli verejnej a štátnej bezpečnosti). Podstata kritiky smerovala 
proti benevolencii osobitných senátov krajských súdov pri stíhaní odporcov ľudáckeho 
režimu. ..Často sa stáva, že zatknutý u tunajšieho úradu (ÚŠB - J. K.) kajúcne celú činnosť 
prizná, ale po odovzdaní na súd,... odvolá svoju výpoveď urobenú u bezpečnostných orgánov 
počas vypočúvania a svedkovia alebo spoluobvinení to tiež odvolajú, prípadne nechcú 
vypovedať. Stáva sa tiež, že zdĺhavým vyšetrovaním má delikvent dosť času vo väznici... si 
celý prípad náležíte premyslieť a skombinovať svoju činnosť tak, aby ho čakal čo najmenší 
trest. Delikventi majú možnosť poradiť sa s právnymi poradcami, advokátmi, ktorí im... 
dávajú rady, ako si majú počínať u vyšetrovacieho sudcu alebo pred hlavným pojednávaním. 
Takto sa stáva, že materiál spracovaný pomocou ÚŠB a u vyšetrovacieho sudcu býva často 
rozdielny...“ы

Ďalšie sťažnosti vyvolávalo prepúšťanie väzňov z väzníc krajských súdov po odpykaní 
celého alebo dvoch tretín trestu, bez ohľadu na súhlas ÚŠB (rozhodovala o tom Komisia pre 
podmienečné prepustenie). V menej závažnejších prípadoch obvinených prepúšťali ešte pred 
skončením vyšetrovania, vypracovania obžaloby a prípravy procesu s odvolaním sa na zlý 
zdravotný stav zatknutého alebo sociálne pomery jeho rodiny.“ Otvorenej kritike sa nevyhli 
ani Hlavné súdy v Bratislave a Prešove a Najvyšší súd za to, že v troch prípadoch (Miloš 
Uhliarik, Viliam Zábojník, íng. Pavol Stahl) znížili výnimočne vynesené tresty smrti 
a doživotného väzenia „neúmerne iba na 12 rokov“. Pretože „mnohé osoby i po odpykaní 
trestu sa opäť zapájajú do protištátnej činnosti a aj tí ostatní, ktorí po prepustení práve 
nepracujú aktívne (jedným zo základných konšpiračných pravidiel odbojového hnutia bola 
zásada opakovane neaktivovať ľudí bezprostredne po prepustení z väzenia - J. K.)... 
v príhodnom čase politickej situácie sa znovu môžu angažovať proti štátu...“ ÚŠB prišla 
s návrhom zriadiť zákonitou cestou osobitný koncentračný tábor na izolovanie týchto osôb 
až do konca vojny. Navrhovala tiež vybudovať zvláštny pracovný tábor pre Židov súdených 
za protištátnu činnosť.“ Našťastie, podobne ako som to uviedol v prípade koncentračného 
tábora v Have, ani táto „iniciatíva“ ÚŠB sa až do vypuknutia SNP nerealizovala.

Ministerstvo pravosúdia prijalo formálnu kritiku. Prisľúbilo aj nápravu, ale v sku
točnosti nepodniklo žiadne energickejšie kroky. Zlom nastal až po nátlaku nemeckého 
vyslanectva a opakovaných sťažnostiach vedúcich funkcionárov MV. Dr. Gejza Fritz musel 
dať preskúmať oprávnenosť viacerých vynesených rozsudkov s relatívne nízkymi 
sadzbami za protištátnu (t. j. protifašistickú, protiľudácku) činnosť, udeliť disciplinárne 
tresty, demonštratívne prepustiť niekoľkých pracovníkov justície, dozorcov a zames
tnancov správy väzníc Krajských súdov (napr. riaditeľa väznice Krajského súdu v Bra
tislave Otta Valoucha, ktorý bol českej národnosti...). Medzi dôvodmi reštriktívnych 
opatrení figurovali obvinenia, že „trpeli... príliš humánne zaobchádzanie s väzňami“, 
umožňovali ich neoprávnené umiestňovanie do nemocníc, styk s okolím a neraz i útek.67

Fritz s Vagačom sa stále častejšie ocitali (v rámci už spomínaných porád) u prezidenta 
Tisu v pozícii „na koberci“ pred militantným útokmi Macha, Beňušku a Starinského.“ 
Práve hyperkritikou justície sa usilovali zdôvodniť, resp. čiastočne odviesť pozornosť 
od nedostatkov vyplývajúcich z málo efektívneho pôsobenia bezpečnostného aparátu MV. 
Z ich podnetu došlo k opakovanému prešetrovaniu sťažností na priebeh hlavných 
pojednávaní Krajského súdu v Bratislave, kde „obžalovaní... neočakávane odvolávajú svoje 
výpovede“, ktoré urobili pod nátlakom pri vyšetrovaní bezpečnostnými orgánmi.'" K zmene 
justičnej praxe v zmysle posilnenia jej represívnej funkcie, o čo sa usilovali ľudáci, 
neprispela však ani táto kampaň opravných opatrení. Platilo to dokonca aj v období tesne 
pred vypuknutím SNP, ako o tom svedčila neúčinnosť štatária z 12. augusta 1944.”
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Rozdielne predstavy o dodržiavaní a uplatňovaní litery zákona medzi rôznymi 
zložkami mocensko-represívneho aparátu a ich najvyššími predstaviteľmi charakteristicky 
ilustruje priebeh doteraz nezachyteného konfliktu z jari a leta 1944. Za jednoznačne 
dokázané zneužívanie služobnej právomoci (konkrétne išlo o neprimerané fyzické násilie 
pri domových prehliadkach a výsluchoch) vypracovali vojenskí prokurátori viaceré návrhy 
na obžaloby proti previnilým sa žandárom.7' Služobne nadriadení a rodinní príslušníci 
žandárov však intervenciou na Kancelárii prezidenta republiky dosiahli, že už podané 
obžaloby boli stiahnuté a tým nedošlo vôbec ani k ich trestnému stíhaniu. Navyše, 
zákulisnou osobnou dohodou ministrov národnej obrany a vnútra, sa mali eliminovať 
podobné precedensy aj v budúcnosti.72

Až do vypuknutia SNP sa väčšina justičných orgánov nijako výraznejšie 
neaktivizovala pri perzekúcii antifašistov. Bezpečnostným orgánom sa dokonca podarilo 
odhaliť a zatknúť niektorých vlastných príslušníkov, ktorí boli zapojení do odboja 
(I. Daxner, C. Daxner, A. Rašla)73, ďalší sa tomuto osudu vyhli i vďaka včasnému odchodu 
do ilegality. Ani zatýkanie a väznenie kolegov však nezastrašilo protifašisticky 
orientovaných vlastencov, príslušníkov justičného aparátu. Aj tí čo zostali na svojich 
miestach a nepridali sa priamo k povstalcom naďalej poskytovali odboju neoceniteľné 
služby. Svojím pevným postojom prispeli k izolácii a neutralizácii nemnohých ľudáckych 
režimistov v justícii, ktorí sa postavili proti SNP.74 Naznačené problémy vývoja justičného 
aparátu stavajú do úplne odlišnej polohy i argumenty používané v literatúre neoľudáckej 
či proľudáckej proveniencie pri interpretácii faktu, že počas Slovenského štátu nebol ako 
výsledok súdneho rozsudku oficiálnou súdnou cestou vykonaný (nie vynesený !) ani jeden 
trest smrti...

4. Rozklad administratívno-správneho aparátu

Činnosť mocensko-represívneho aparátu priamo ochromovala aj ďalšia chara
kteristická súčasť prehlbovania vnútornej krízy ľudáckeho režimu po roku 1943 - rozklad 
jeho administratívno-správnych orgánov, tzv. vnútornej verejnej správy. Župné, okresné, 
mestské a miestne úrady boli totiž súčasťou jeho organizačnej štruktúry. Najmarkantnejšie 
sa to prejavilo v prípade žandárstva, kde župani a okresní náčelníci boli nadriadení vo 
výkone služby zodpovedajúcim stupňom jeho vnútornej hierarchie (oblastné a okresné 
žandárske veliteľstvá). Veľmi úzko s nimi spolupracovala i ÚŠB v otázkach štátno- 
bezpečnostných. Aj vo veciach polície prešla právomoc po zrušení väčšiny štátnych 
policajných úradov v priebehu roku 1942 na okresné a miestne úrady.7S

Nejasnosti a kompetenčné spory medzi administratívno-správnym a bezpečnostným 
aparátom boli trvalým fenoménom ľudáckeho režimu už od vzniku prvej SR. V období 
1943 až august 1944 ich ešte umocnila diferenciácia v radoch zamestnancov pod vplyvom 
viacerých už spomínaných vnútorných a vonkajších príčin. Čoraz častejšie museli robiť 
arbitra v týchto sporoch 15. i ďalšie oddelenia prezídia MV71', čo ich odvádzalo od riešenia 
ďalších hromadiacich sa problémov. Z niekdajšej spoľahlivej mocenskej opory ľudákov 
sa stával typický byrokratický orgán, neschopný i neochotný dôsledne plniť a zaisťovať 
plnenie úloh stanovených ministerstvom vnútra.

Neochotou plniť si služobné povinnosti, povrchnosťou a celkovo laxným prístupom 
boli poznačené napr. mesačné hlásenia o politickej a hospodárskej situácii, ktoré okrem 
dôvernej informácie pre ústredné štátne orgány slúžili aj ako podklady prezídiu MV a ÚŠB 
pre hodnotenie celkovej bezpečnostnej situácie. 15. oddelenie i niektorí župani varovali
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svojich podriadených pred stíhaním a prísnymi sankciami za pokračujúcu nedbanlivosť 
pri ich zostavovaní. V obežníku z januára 1943 boli niektorí okresní náčelníci terčom ostrej 
kritiky okrem iného za to, že „1. opakujú vo svojich hláseniach tie isté údaje aj v niekoľ
kých mesačných hláseniach za sebou, 2. opisujú tie isté hlásenia z predošlých mesiacov, 
3. zdá sa, že udalosti nevystihujú verne a zodpovedne.“77 Články, pranierujúce neochotu 
angažovať sa za režim, byrokratizmus, kolísavosť a alibizmus niektorých okresných 
náčelníkov a notárov, ktorí „sa utiahli do pozadia a ... robili len toľko koľko sa vtesnalo 
do ich úradných hodín“, sa objavili aj v oficiálnej tlači.7"

Totalitný vodcovský princíp umožňoval jednotlivým „vodcom“ (v župe županovi, 
v okrese okresnému náčelníkovi, v obci vládnemu komisárovi) rozhodovať vo svojej 
oblasti autoritatívne, bez nevyhnutnej kontroly a obmedzení. Predstavitelia štátnej moci 
väčšinou buď' mechanicky preberali a vykonávali príkazy nadriadených stupňov zhora, 
alebo postupovali výlučne podľa osobného uváženia či názoru. Mali síce vymenované 
tzv. poradné zbory', ale ich právomoc bola silne obmedzená, až formálna a zvolávali ich 
nepravidelne. Vo svojej právomoci rozhodovali často tak. a výnimku netvorila ani oblasť 
verejnej a štátnej bezpečnosti, „aby sa čo najrýchlejšie obohatili a tiež aby pomohli 
k bohatstvu svojim blízkym a vzdialeným príbuzným.“™ Takýto postoj sa medzi nimi 
takmer všeobecne rozšíril spolu s poznaním, že s postupujúcimi porážkami vojsk štátov 
Osi (Stalingrad, vylodenie Anglo-Američanov na Sicílii, Kursk) a narastaním síl 
domáceho a zahraničného odboja sa moc ľudákov na Slovensku dlho neudrží, a preto 
sú na svojich miestach iba dočasne.

Načrtnutý vývoj vo viacerých prípadoch vyústil do závažných korupčných afér 
a rozsiahlych špekulácií. Najčastejšie súviseli s riešením tzv. židovskej otázky*", ale 
korupcia postupne prenikla aj do ďalších oblastí života spoločnosti (napr. v Trenčianskej 
župe boli zapletení do úplatkárstva, finančných machinácií a špekulácií s nehnuteľnosťami 
spolu s administratívou župných a okresných úradov aj policajti zo Štátneho policajného 
úradu v Žiline...).*1

To prinútilo vládu urýchliť vydanie už dlhšie pripravovaného zákona proti pod
plácaniu a úplatkárstvu verejných orgánov. Nový zákon vošiel do platnosti 11. novembra 
1943.“ Na spracovaní jeho osnovy spolupracovalo s mnisterstvom pravosúdia aj mini
sterstvo vnútra. Revíziou a úpravou dovtedajších platných zákonných ustanovení sa zvy
šovala horná hranica trestnej sadzby v prípadoch aktívneho podplácania aj prijímania 
úplatkov verejnými orgánmi. Značné sprísnenie trestných postihov i požiadavku prevencie 
doplňovali vedľajšie tresty: pozbavenie, následný zákaz výkonu povolania a funkcie 
v štátnych aj verejných orgánoch, prepadnutie majetku, strata volebného práva a pod.

Neefektívne pôsobenie miestnych administratívno-správnych orgánov, vo svojej 
oblasti zodpovedajúcich aj za výkon bezpečnostného aparátu, viedlo k postupnej strate ich 
kontroly a vplyvu na obyvateľstvo. Viacerí oddaní režimisti upozorňovali už v lete 1943 
na podrývame autority úradov, na šírenie psychózy strachu a neistoty aj medzi ich 
poprednými činiteľmi (t. j. vládnymi komisármi, okresnými náčelníkmi, županmi). 
Navrhovali bezpodmienečne riešiť situáciu zásahmi najvyšších miest alebo konkrétnymi 
reformami ako to s obavami v situačnej správe pre ÚŠB napísal okresný náčelník 
v Ružomberku: „Úradom našej administratívy a jej prednostom musí byť bezpodmienečne 
prinavrátená ich autorita, lebo v opačnom prípade nemožno od týchto činiteľov očakávať 
odhodlanú a nebojácnu prácu, smerujúcu k odvráteniu všetkého nebezpečenstva...“*'

Akceptovanie takýchto návrhov, po personálnej stránke dovedené do dôsledkov, by 
vyžadovalo prepustenie nespoľahlivých úradníkov. Pre vedenie ministerstva vnútra to bolo
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prakticky neprijateľné, vzhľadom na všeobecný nedostatok kvalifikovaných odborníkov 
s dlhšou praxou. Obmedzilo sa preto iba na vyvodenie dôsledkov v exemplárnych prí
padoch. Ich zverejnenie v tlači malo byť pre ostatných výstrahou.

Výrečne zachytil situáciu na jeseň 1943 denník Gardista. V článku Pekný vták“ tvrdo 
odsúdil nemenovaného okresného náčelníka, ktorý si rýchly funkcionársky a služobný 
postup zabezpečil niekdajšou horlivosťou štátneho úradníka, angažovanosťou ľudáka 
a gardistu, no s obratom na frontoch druhej svetovej vojny obrátil kabát. Prestal s aktivitou 
v HG, „zanechával funkcie, za ktoré sa predtým bil“. Viackrát bol preložený na iné miesto. 
Po vylodení Spojencov na Sicílii žiadal dokonca o prepustenie z HG a HSĽS. Ustálením 
frontovej línie v Taliansku zasa všetko poodvolával, ale keďže jeho chameleónstvo sa už 
nedalo ďalej zakrývať, bol zo štátnych služieb prepustený a zbavený všetkých funkcií.

Pasivita pri plnení služobných povinností a nadmerná byrokratizácia sa v roku 1943 
a najmä v prvom polroku 1944 rozšírili aj medzi administratívu župných úradov. Na 
nebezpečenstvo, ktoré z tejto strany hrozilo ľudáckemu režimu narušením jeho mocenskej 
stability, dôrazne upozorňovali vo svojich hláseniach nemeckí agenti SD. Často ho dokonca 
preceňovali, považujúc župnú administratívu za jeden zo zdrojov organizovanej 
protinemeckej a protiľudáckej opozície.“ Uvedené prejavy rozkladu akcentujem v priamej 
súvislosti s fungovaním mocensko-represívneho aparátu, hlavne bezpečnostného. Na jeho 
riadení sa spolupodieľali župani (ako veľmi vplyvný a výkonný článok) podľa miestnych 
podmienok prostredníctvom prezídií župných úradov, alebo samostatne k tomu 
vyčlenených oddelení a referátov (najčastejšie 4. oddelenia).“ Ich dôsledky sa v celej hĺbke 
a ostrosti prejavili niekoľko mesiacov pred vypuknutím SNP. Ministerstvo vnútra sa 
v tomto období pokúsilo zabrániť ďalšiemu rozmachu protifašistického odboja, najmä 
partizánskeho hnutia, okrem iného rozšírením právomoci županov v oblasti riadenia 
a organizovania perzekúcie všetkých odporcov režimu. Energické príkazy a nariadenia 
županov*7 (v týchto funkciách pôsobili skoro bez výnimky oddaní režimisti) nedokázali 
v praxi preraziť bariéru pasivity, alibizmu, ale i uvedomelej spolupráce s odbojom. 
Posledne menované faktory určujúcim spôsobom determinovali každodennú činnosť 
exekutívy, t. j. administratívno-správneho a bezpečnostného aparátu najmä na strednom 
a východnom Slovensku.

Stagnácia a vnútorná kríza sa špecificky premietla i do činnosti administratívneho 
aparátu niektorých odborov a oddelení MV, vrátane riadiacich štruktúr mocensko- 
represívneho aparátu. Niekdajšia aktivita a iniciatívnosť prednostov i referentov výrazne 
upadli. Vystriedali ich pomalosť, nerozhodnosť a opatrníctvo, ktoré však ako výsledky 
konania jednotlivcov neboli vždy motivované jednoznačne. V rôznej intenzite a kom
binácii ich podmieňovali Nemcami často odsudzované typické slovenské šlendriánstvo, 
osobná neschopnosť, zištné dôvody, alibizmus, ale aj spolupráca s odbojom a mnohé ďalšie 
príčiny. Pri hodnotení preto nemožno podliehať mechanickým zjednodušeniam ani čierno
bielym zovšeobecneniam.

Príkladom môže byť krach akcie so súpisom a plánovaným úplným vypovedaním 
Čechov zo Slovenska. Vláda, ministerstvo zahraničných vecí a prezídium MV viedli 
zdĺhavé rokovania o daných otázkach už od roku 1939 s predstaviteľmi tretej ríše, 
protektorátu, i medzi sebou navzájom, avšak ani ich zintenzívnenie v roku 1943 neprinieslo 
žiadne konkrétne výsledky. Bývalí pracovníci bezpečnostného odd. MV sa snažili po vojne 
interpretovať stroskotanie tejto protičeskej akcie výlučne ako výsledok vlastnej odbojovej 
činnosti proti ľudáckemu režimu.“* Skutočné príčiny boli nepochybne omnoho hlbšie 
a zložitejšie. Ak by sme akceptovali pritom pochybné zásluhy pracovníkov MV ako jednu
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z možných príčin, určite nebola rozhodujúcou. Kľúčový význam zohral, podľa českého 
historika J. Rychlíka*', odmietavý postoj Berlína, ktorý sa postavil proti masovému 
a plošnému vyhosťovaniu pauperizovaných Čechov do protektorátu. Právo na okamžité 
vyhostenie občanov českej národnosti si slovenské úrady uhájili len v prípadoch spáchania 
závažných trestných činov kriminálneho alebo politického charakteru protektorátnymi 
príslušníkmi. Akútnosť riešenia českej otázky vysťahovaním, symbolizovaná poklesom 
počtu Čechov žijúcich na Slovensku k 31. decembru 1938 zo 77 451 na 31 451 v roku 
1943, znovu ožila po vypuknutí SNP. Pôvodcami toho boli jednak lídri hnutia mladej 
ľudáckej generácie, jednak slovenská vláda. MV do konca decembra 1944 odňalo štátne 
občianstvo prvej SR vyše 500 Čechom.'’"

Presvedčivejšie príklady spolupráce niektorých pracovníkov MV (resp. jemu 
podriadených úradov a inštitúcii) s odbojovým hnutím možno uviesť v súvislosti s orga
nizačnými prípravami evakuácie. Konkrétne plány evakuácie úradov, dôležitých inštitúcií, 
škôl i vybraných skupín obyvateľstva, ktoré bezprostredne mohol ohroziť náhly postup 
frontovej línie alebo opakované nálety spojeneckého letectva pri získaní prevahy vo vzduš
nom priestore , boli vypracované ešte v lete a na jeseň 1943 po krachu veľkej strategickej 
oľenzívy fašistických armád (najmä po bitke pri Kurskom oblúku). V rámci evakuačných 
plánov a celej série vládnych nariadení vydaných k tejto problematike malo i MV, ako 
jeden z najdôležitejších centrálnych orgánov, vytipované núdzové priestory' pre svoje 
pôsobenie (Bojnice, Belušské Slatiny, Piešťany). Písomne boli spracované viaceré možné 
alternatívy zastupovania pracovníkov jednotlivých odborov, oddelení a referátov.'”

Evakuácia poslúžila ako výhodný zastierací manéver pri prípravách povstania na 
sústredenie materiálnych zásob do oblasti stredného Slovenska (predpokladané centrum). 
Cenné služby pre odboj tu vykonali poprední činitelia významných vojenských, 
hospodárskych a finančných inštitúcií spolu s mnohými spolupracovníkmi (prof. 1. Karvaš, 
Dr. J. Stanek, Dr. Ing. P. Zaťko, pplk. H. Makoň, kpt. G. Vargoš a iní).'’’ Spolu s nimi sa 
polooficiálne podieľali na zabezpečovaní príprav SNP po materiálnej stránke aj viacerí 
úradníci riadiacej štruktúry MV a najmä jeho nižších podriadených zložiek na úrovni žúp, 
okresov i v miestnom meradle (peniaze, zásoby potravín, vojenský zdravotnícky a textilný 
materiál, pohonné hmoty, dopravné prostriedky atď.). Špecifický význam z hľadiska 
konšpirácie pre ilegálne pôsobiacich odbojových pracovníkov mali styky s úradníkmi 
ministerstva vnútra, ktorí mali na starosti zaberanie bytov a miestností pre potreby 
evakuácie..

Vplyv, služobná právomoc i osobné intervencie niektorých referentov 15. bez
pečnostného oddelenia ministerstva vnútra (Dr. Gejza Zigo) a poslancov slovenského 
Snemu (Vladimír Moravčík, Štefan Polák) objektívne poslúžili odbojovému hnutiu pri 
bezprostrednej záchrane vojakov Červenej armády, ktorí boli po úteku z koncentračných 
táborov na západnom Slovensku v máji 1944 zaistení žandármi a internovaní 
prostredníctvom ÚŠB. Ich zásluhou sa obišli dvojstranné dohody s Nemeckom, podľa 
ktorých mali byť ihneď po skončení vyšetrovania odovzdaní nacistickým policajno- 
bezpečnostným orgánom. Ruskí zajatci boli ponechaní na Slovensku a pridelení ako 
výhodné, lacné pracovné sily na výpomoc pri poľnohospodárskych prácach roľníkom na 
Záhorí...'” Vyšší úradníci na MV sa však nezapojili priamo do odboja ani s ním 
nespolupracovali v takej miere, ako to bolo v prípade armády, žandárstva, či tzv. 
národohospodárskych kruhov pred vypuknutím SNP. Nechceli predčasne riskovať stratu 
výhodného úradníckeho miesta v štátnom aparáte, ktorého mechanizmus síce pomaly 
a s mnohými problémami, ale predsa len fungoval v intenciách ľudáckeho režimu. Pre nich
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bol skór charakteristický posun od jeho oddaných prívržencov do radov úradníkov 
(byrokratov) s aktivitou iba sporadickou a nárazovou, zväčša vynútenou viacnásobnými 
urgenciami nadriadených. Výkazy o činnosti a správy o iniciatívnych podnikaniach 
ministerstiev, určené predsedníctvu vlády, spracovávali povrchne a neodosielali v určených 
termínoch. Čoraz častejšie sa pri tom obmedzovali na lakonickú formulku „v tomto mesiaci 
nebolo pre naše oddelenie priestoru pre iniciatívne podnikanie“.'“ Do vypuknutia SNP sa 
už ministrovi vnútra A. Machovi a vedúcim činiteľom prezídia MV nepodarilo výraznejšie 
aktivizovať a zintenzívniť ani pôsobenie riadiacich štruktúr bezpečnostného aparátu. 
Naopak, na prelome augusta a septembra 1944 sa fakticky dovŕšil ich rozklad.

Pre 14. tzv. protižidovské oddelenie znamenalo negáciu podstatnej časti jeho činnosti 
od roku 1943 (resp. od zastavenia deportácií židovského obyvateľstva na jeseň 1942) 
rozpadnutie židovských pracovných táborov a stredísk pri prvých bojových akciách 
povstalcov. Od 1. septembra 1944 bol zbavený funkcie smutne známy prednosta odd. Dr. 
A. Vašek, charakteristicky prezývaný židobijca alebo židovský kráľ.* Zo „zlyhania“ 
bezpečnostného aparátu, najmä po pripojení sa väčšiny príslušníkov žandárskeho zboru 
k povstalcom, musela ľudácka vláda pod silným tlakom Nemcov a radikálnofašistického 
krídla HSCS vyvodiť prísne kádrové a organizačné závery aj vo vedení 15. bezpečnostného 
odd. prezídia MV. Koncom augusta 1944 bol z funkcie jeho prednostu odvolaný skúsený, 
ale podľa Nemcov málo rázny a kompromisnícky Dr. P. Starinský. Keďže všetci vopred 
vytipovaní kandidáti postupne odmietli prevziať uvoľnenú funkciu, bol jej vykonávaním 
dočasne, ale bez oficiálneho menovania poverený Dr. G. Zigo. Dňa 6. septembra prevzalo 
oddelenie pod jeho vedením MNO do svojej kompetencie. Rovnaký presun zaznamenalo 
aj protižidovské oddelenie.'17

Represívna činnosť bezpečnostného aparátu sa nemohla vyhnúť všeobecnému 
krízovému vývoju ani v takej špecifickej oblasti, akú predstavovala perzekúcia tzv. 
asociálnych osôb. V jej riadení a organizovaní 16. oddelenie MV nedokázalo preklenúť 
istú ťažkopádnosť, problémy a nejasnosti, v pozadí ktorých bol často i alibizmus. 
Neodstránila ich ani reorganizácia oddelenia na jar 1944.'" K jeho rozkladu prispela okrem 
iného tiež skutočnosť, že krátko potom plk. T. Ištók ako prednosta spomínaného oddelenia 
i niektorí referenti (napr. strážm. B. Varga) prerušili aktívnu službu až do jesene 1944.'" 
Bez autoritatívneho vedenia a zapracovaného personálu sa tento riadiaci článok mocensko- 
represívneho aparátu (rovnako ako 14. a 15. oddelenie MV) už z otrasu, ktorý preň 
znamenalo vypuknutie SNP, nespamätali.

5. Rasová perzekúcia po zastavení deportácií Židov

Pri uplatňovaní rasových a antisemitských teórií v spoločensko-politickej praxi 
ľudácka vláda využívala s otvorenou tvrdosťou a bezohľadnosťou viaceré články 
mocensko-represívneho aparátu. Krutosťou a zvrátenou horlivosťou sa pri perzekúcii 
„neárijských osôb“ smutne preslávili najmä jednotky Hlinkovej gardy a Freiwillige 
Schutzstaffel. Ich surový radikalizmus a pogromistické sklony boli do značnej miery cudzie 
väčšine príslušníkov administratívno-správneho aparátu, žandárstva, polície i ÚŠB, ktoré 
spoločne fungovali v uvedenej oblasti ako oficiálne exekutívne orgány Slovenského štátu. 
Na druhej strane prinášal rovnako tragické následky nesprávne chápaný zmysel pre 
služobnú povinnosť, presnosť, či svedomitosť zo strany bezpečnostných orgánov... 
Z účinkujúcich v dráme holokaustu na Slovensku sa zameriame podľa rozdelenia 
amerického historika R. Hilberga na skupinu „páchateľov“. Slovenský etnológ P. Salner
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doplnil k jeho triáde (páchatelia, obete a diváci) vcelku logicky ešte štvrtú kategóriu 
- pomocníci obetí. Neodpustím si relativizáciu tohto dobového spoločenského spektra. 
Mohli byť páchatelia (funkcionári a členovia HSĽS, HG, HM, príslušníci polície, 
žandárstva, ÚŠB, úradníci ŽÚ a OÚ, „radoví“ udavači a pod.) za istých okolností 
pomocníkmi obetí a naopak, pomocníci obetí páchateľmi?1“1

Takzvané konečné riešenie židovskej otázky centrálne riadilo a organizovalo 14. odde
lenie prezídia ministerstva vnútra. Na jeho realizácii, navonok zahalenej do pláštika legality 
pseudoprávneho Židovského kódexu a mnohých ďalších zákonných nariadení a úprav, sa 
aktívne podieľal Dr. Anton Vašek, prednosta oddelenia v rokoch 1942 - 1944."" Pod jeho 
vedením sa uskutočnila prvá etapa deportácií židovského obyvateľstva do vyhladzovacích 
koncentračných táborov na území Generálneho gouvernementu. po ktorej do konca roku 
1942 na Slovensku postupne zanikali koncentračné tábory pre rasovo perzekvovaných 
občanov. Kľúčovú úlohu MV v priebehu akcie Slovenských železníc „Da“ (David) 
vyzdvihlo ministerstvo dopravy a verejných prác v správe svojho prezídia zo 14. januára 
1943. Strážne zabezpečenie transportov bolo v úplnej réžii štátnych a straníckych 
bezpečnostných zložiek prvej SR. Zabezpečovali ho „žandári a gardisti... až po pohraničné 
stanice, kde potom doprovod už preberali nemecké bezpečnostné orgány“."0

V nasledujúcom roku 1943 14. oddelenie zameralo svoju činnosť na vedenie a dozor 
nad židovskými pracovnými tábormi a strediskami, kde sa sústreďovali „neárijskí občania 
vyradení z hospodárskeho života, no zatiaľ ponechaní na Slovensku“.'"’ Na jar 1943 Nová 
aktivizácia oddelenia sledovala konkrétny cieľ: obnovením deportácií „definitívne 
odstrániť židovský problém ako príspevok k ozdraveniu slovenskej spoločnosti, 
k vybudovaniu Nového poriadku v Európe“. V tomto duchu sa rozvinula ostrá 
propagandistická kampaň v masmédiách. Nátlak na presadenie konečného riešenia 
židovskej otázky vyvíjali pritom permanentne predstavitelia nacistického Nemecka 
a radikálno-fašistických skupín najmä v HG a z okruhu nemeckej menšiny."“

Podľa nariadenia 14. oddelenia prezídia MV administratíva okresných a notárskych 
úradov, žandárstvo, polícia a správy židovských pracovných táborov vykonali do leta 1943 
nový súpis židovského obyvateľstva, resp. doplnenie staršej evidencie. Pri ich vyhodnotení 
spolupôsobila Ústredňa Židov prostredníctvom Ústrednej kancelárie pre židovské 
pracovné tábory, ktorá vznikla 13. marca 1943. Súbežne prebehla aj revízia cestovných 
povolení a v marci 1943 a 1944 pracovných povolení pre židovských občanov. Aparát 
Vaškovho odd. a 13. legislatívneho odd. prezídia MV pripravili spoločný plán rozsiahlej 
revízie vysťahovaleckého zákona so zámerom podstatne obmedziť jeho výnimkové 
ustanovenia."15 Mocensko-represívny aparát bol viacerými smernicami orientovaný na 
všeobecné sprísnenie kontroly dodržiavania protižidovských opatrení. Aktívnu odozvu 
nachádzame medzi príslušníkmi HG a FS. Žandárstvo a polícia reagovali vcelku 
rezervovane. Ich účasť na rasovej perzekúcii obyvateľstva sa v protiklade s nariadeniami 
zhora vyznačovala skôr poklesom aktivity a iniciatívy v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím.

V priebehu roka 1943 a do leta 1944 počet väzňov v židovských pracovných táboroch 
narastal. K táborom v Novákoch, Seredi a vo Vyhniach pribudol na jar 1944 tábor 
v Krupine. Okrem nich boli zriadené menšie židovské pracovné strediská (v roku 1943 
v Žiline, Have, Nitre, Degeši, Devínskej Novej Vsi, Lábe, Zohore a Jure pri Bratislave, 
v roku 1944 v Kraľovanoch, Kostolnej pri Trenčíne, Bratislave, Ivanke pri Dunaji, 
Zemianskej Kerti, Horných Krškanoch a Liptovskom Hrádku).'“ Do týchto pracovných 
táborov a stredísk boli podľa už spomínaných zoznamov zaraďovaní židovskí občania
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vyradení zo svojho pôvodného zamestnania, ktorí neboli chránení nijakými výnimkami 
a podliehali vysťahovaleckému zákonu."’7 Špecifickú spoločenskú a vekovú vrstvu tvorili 
židovskí chlapci prepustení zo zrušených vojenských pracovných jednotiek a útvarov, ktoré 
pôsobili do leta 1943 v rámci Pracovného zboru národnej obrany, a najmä jeho VI. ro
botného práporu."“1 Ďalšími internovanými boli „neárijské osoby“ zaistené pri všeobecných 
raziách i bežných kontrolách bezpečnostnými orgánmi, pretože mali falošné alebo neplatné 
doklady, rôzne povolenia, pohybovali sa na zakázaných miestach""), nenosili predpísané 
označenie, „nedovolene vošli do styku s árijskými občanmi, vyzývavo sa správali, 
rozširovali alebo podporovali boľševickú a protinemeckú propagandu“ a pod. bez ohľadu 
na to, či vlastnili alebo nevlastnili dočasné pracovné výnimky.1"'

Aj Židia chránení rozličnými výnimkami (vrátane prezidentských) boli občiansky 
i ľudsky diskriminovaní, degradovaní a fakticky postavení mimo zákona. Svedčil o tom 
napr. obežník 14. oddelenia o policajných opatreniach zo 7. októbra 1943. Koncipoval ho 
A. Vašek. „...Zakázal som zbytočné zdržovanie sa Židov na uliciach, vyjmúc dochádzky 
do práce a z práce. Žid musí sa na ulici ponáhľať a nesmie debatovať s árijcom ani 
so Židom. Žid z práce a do práce môže ísť len sám. Židom zdržovať sa na frekventovaných 
miestach je zakázané.“ V inštrukciách žandárskym a policajným útvarom sa ďalej 
konkretizovala línia sprísňujúcich opatrení: „Najmä nech je kontrolované, či nosia Židia 
predpísané označenia, či sa prihlásili k súpisu Židov a majú o tom potvrdenie, nakoľko 
v poslednej dobe sa ilegálne vrátili Židia zo zahraničia, ktorí ušli pred deportáciou a či 
majú platné cestovné povolenie... Ten Žid, ktorý nedodrží uvedené opatrenia nech je ihneď 
zaistený...“"1

Rozsiahle, takmer pol roka trvajúce vyšetrovanie agentov ÚŠB a policajtov zo 
Štátneho policajného úradu v Žiline sprevádzalo odhalenie jedného z tranzitov pre úteky 
Židov do zahraničia. Išlo o transporty s drevom zo žilinskej železničnej stanice 
vypravované v decembri 1942, v januári a februári 1943. Ľudia, ktorým hrozili deportácie 
alebo internovanie, sa snažili ukrytí pod nákladmi vo vagónoch ilegálne prepraviť do 
Švajčiarska. Vypátraní organizátori boli zaistení ako tzv. bieli Židia a spolu s utekajúcimi 
židovskými obyvateľmi uväznení v januári, februári 1944 v koncentračnom tábore v Have, 
resp. v ZPT.m

Podobný osud stihol občanov, ktorí sa ukrývali pred rasovou i politickou perzekú
ciou v zariadeniach súkromných lekárov, rôznych liečebných ústavoch, sanatóriách a pod. 
Po sérii udaní sa bezpečnostné orgány totiž začali na nich systematicky sústreďovať 
náhlymi raziami a domovými prehliadkami na jar a v lete 1943, náhodne, ale o to častejšie, 
aj v prvom polroku 1944. Trestný postih zodpovedných lekárov bol oproti iným prípadom 
našťastie limitovaný akútnym nedostatkom stredného a hlavne vyššieho odborného 
zdravotníckeho personálu. Dotýkalo sa to árijských i neárijských lekárov."1 Ostatné 
hľadiská museli ísť bokom. Logiku veci okrem iného určovala skutočnosť, že odbor 
zdravotníctva bol priamo súčasťou rezortu MV...

Do vypuknutia SNP sa 14. oddeleniu, ako garantovi a koordinátorovi väčšiny 
antisemitských perzekučných zásahov ľudáckeho režimu, nepodarilo realizovať novú etapu 
vysídľovania Židov. Otázku obnovenia deportácií neovplyvnilo ani vytvorenie v zásade 
lepších materiálno-technických a personálnych predpokladov ako v rokoch 1941 - 1942. 
Hlavnú prekážku vytvorila podľa môjho názoru diferenciácia v postojoch rozhodujúcich 
ľudáckych mocensko-politických špičiek pod vplyvom zahraničnopolitického vývoja 
i zosilneného odporu v domácom spoločenskomjtrostredí (tzv. umiernené krídlo v HSĽS, 
cirkev, odbojové hnutie, hospodárske výsledky ŽPT a ŽPS). Konečný výsledok výraznej-
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šie neovplyvnil ani zosilnený tlak nacistov a ľudáckych radikálov koncom roku 1943 a do 
leta 1944."“' Účinne ho otupovali alibistické a defetistické tendencie, ktoré sa rozširovali 
po neúspechoch Nemecka a jeho spojencov na frontoch druhej svetovej vojny i v radoch 
vedúcich činiteľov a nižších úradníkov na ministerstve vnútra. V spojení s permanentnou 
korupciou a z nej plynúcou demoralizáciou prehlbovali rozklad aj na úrovni nižších článkov 
výkonného mechanizmu protižidovskej politiky ľudákov, mocensko-represívny aparát 
nevynímajúc.

Veľké sumy úplatkov „odtajňovali“ dôležité údaje, tvorili súčasť výstavby zákla
dov ochranného valu udeľovaných výnimiek, odďaľovania stálej hrozby deportácií, 
humanizácie životných podmienok v sústreďovacích a pracovných táboroch a stre
diskách. Prijímali ich najradšej vo valutách, napr. minister vnútra a podpredseda vlády 
Alexander Mach, prednosta ÚŠB Dr. Jozef Beňuška a i. Posledne menovaný spolu 
so svojím zástupcom Dr. Petrom Komendákom využívali tiež podiely plynúce z člen
stva v správnych radách arizovaných podnikov. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť 
kauzu Žofie Košovej, manželky šéfa prezídia MV. Dr. Izidor Koso, rutinérsky odborník 
a iniciatívny organizátor na poli bezpečnostnej i protižidovskej politiky, musel odstúpiť 
koncom januára 1944 z funkcie práve v dôsledku jej aféry, ktorú vyvolali finančné 
machinácie spojené s pašovaním valút do Švajčiarska a ktorej sa dostalo 
vo verejnosti i v zahraničí pre režim neželateľnej publicity..."* Finančné a vecné úplatky 
za pasivitu prijímali dozorcovia i velitelia ŽPT a ŽPS, pracovníci Ústredného 
hospodárskeho úradu a (najčastejšie cez Ústredňu Židov) aj prednosta 14. oddelenia 
Dr. Anton Vašek (v legendárnych kartárskych partiách „židovského kráľa“ lietali neraz 
státisíce korún) a vládny komisár pre židovské pracovné tábory Július Pečúch."'’ Počas 
zostrovania vnútornej krízy režimu v roku 1944 nadobúdalo pôsobenie 14. oddelenia 
protirečivý charakter, po prechode vyúsťovali energické smernice a rozkazy z centra 
cez reťaz podriadených stupňov do neochoty, liknavosti a zdĺhavej realizácie, a tým sa 
v praxi značne znižovala ich účinnosť."7

Jednostranný záver, akoby pomoc príslušníkov mocensko-represívneho aparátu 
rasovo prenasledovaným motivovali len zištné pohnútky, by nebol objektívny. Ľudia 
demokratického a protifašistického zmýšľania i z radov ÚŠB. miestnych žandárskych 
staníc aj policajných úradov im pomáhali nielen v rámci aktívnej opozičnej a odbojovej 
činnosti voči režimu. Konali často z prostej ľudskej, občianskej alebo kresťanskej 
solidarity s trpiacimi. Z desiatok zabudnutých (bez povojnových „zásluh“) uvediem iba 
jediné meno: Dr. Anton Kozinka, prednosta odd. sociálnej starostlivosti na Policajnom 
riaditeľstve v Bratislave. Jeho účasť na koncentrácii Židov priamo vyplývala zo 
služobných povinností. Namiesto ich horlivého vykonávania spolu so známymi 
a priateľmi pomáhal, kde a ako mohol. Chránil, ukrýval, varoval pred zatýkaním, 
intervenoval za Židov, obstarával nevyplnené občianske legitimácie, pasy. cestovné 
povolenia, rozličné doklady, falošné uznával za pravé, dodával informácie o chystaných 
raziách ilegálnym odbojovým pracovníkom. Okrem rasovo a politicky perzekvovaných 
účinne pomáhal v rokoch 1943 - 1944 aj zahraničným vojnovým a povstaleckým 
zajatcom."* Iróniou osudu bolo, že po roku 1945 sa museli mnohí ľudia podobní 
Kozinkovi zodpovedať za svoju „trestnú činnosť“počas Slovenského štátu pred 
ľudovými súdmi po boku ľudáckych kolaborantov. Nie vždy boli spod obžaloby 
oslobodení tak ako Dr. Kozinka...

Ktoré z represívnych zásahov charakterizovali rasovú perzekúciu v roku 1944? 
Začiatkom roka sa ÚŠB pokúšala oddeliť árijské a neárijské osoby medzi politickými
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väzňami. Praktický dosah mal byť pravdepodobne v tom, aby aj vo výkone trestu bolo 
možné uplatňovať voči väzňom všetky antisemitské sankcie. Iniciatívny návrh USB 
vybudovať osobitný pracovný tábor pre Židov súdených pre protištátnu činnosť'1'' 
stroskotal na technických a materiálnych prekážkach.

V marci až apríli 1944 MV zabezpečilo cez 14. a 15. bezpečnostné oddelenie svojho 
prezídia výmenu správy a strážnej služby v ŽPT vystriedaním oddielov HG žandárskymi 
expozitúrami.1-" Išlo tiež o jeden z prejavov istej stabilizácie a vnútornej konsolidácie 
táborov, kde sa v tomto období upevnila pracovná disciplína, zlepšilo ich ekonomické 
postavenie, čiastočne i sociálne postavenie zaistencov. Na druhej strane treba zdôrazniť, 
že ani dôslednejší dozor a strážna služba žandárov nezamedzili častým dezerciám (rasovo 
prenasledovaní občania tak posilňovali rady rozvíjajúceho sa partizánskeho hnutia na 
Slovensku) a organizovania ilegálnych odbojových skupín v táboroch.131

Poslednou veľkou akciou Vaškovho oddelenia bolo násilné vysťahovanie zvyšku 
všetkých židovských osôb z územia Šarišsko-zemplínskej župy. Začalo sa koncom jari 
a pokračovalo až do leta 1944. Ľudáci takto vyšli v ústrety Nemcom, odôvodňujúc daný 
krok nárokmi ich armádneho velenia na „vyčistenie oblasti východného Slovenska od 
rozkladných a podkopných elementov“ v bezprostrednom prifrontovom zázemí.122 
Podobnú argumentáciu rozširovala oficiálna tlač pri vysvetľovaní pacifikačných akcií proti 
partizánskemu hnutiu. Zároveň však musíme zohľadniť a úplne potvrdiť domnienku 
I. Kamenca123, že nútenú evakuáciu presadzovali tiež príslušníci bezpečnostných zložiek, 
miestni funkcionári župnej správy, HSĽS a HG (pplk. Jozeľ Dressier, Dr. Andrej Dudáš, 
Dr. Ján Ferdinandy, Dr. Matej Huťka. Anton Sabol-Palko), ako súčasť zápasu skupín 
vo vládnucej režimistickej garnitúre.12,1 V napätej vnútornej situácii počas letných mesiacov 
roku 1944 14. a 15. oddelenie ministerstva vnútra vydali viaceré nariadenia a pokyny 
k sprísneniu bezpečnostných opatrení v ŽPT a ŽPS. Mnohé z nich, napr. zvýšenie 
početných stavov mužstva na žandárskych expozitúrach, doplnenie ich výzbroje 
účinnejšími automatickými zbraňami a muníciou, zdokonalenie izolácie táborov od okolia 
a pod.125 sa však nepodarilo realizovať pre rýchly spád udalostí vedúcich k vypuknutiu 
Povstania. Pri prvých bojových akciách povstalcov sa židovské pracovné tábory a strediská 
rozpadli a dozorcovia - žandári ich sami rozpustili. Po výzve Hlavného veliteľstva 
žandárstva v Štubnianskych (Turčianskych) Tepliciach sa pridali k povstalcom, alebo aspoň 
nebránili zaistencom v úteku. Pre 14. oddelenie prezídia MV to fakticky znamenalo negáciu 
podstatnej časti jeho činnosti od roku 1943, resp. od zastavenia deportácií Židov na jeseň 
1942. Nová zločinná etapa rasovej perzekúcie sa začala na jeseň 1944 počas postupujúcej 
okupácie Slovenska nemeckými vojenskými a policajno-bezpečnostnými jednotkami.

Vývoj mocensko-represívneho aparátu prvej SR v období 1943 až august 1944 
charakterizovali dva základné protirečivé javy: a) rozširovanie a zostrovanie jeho 
perzekučnej činnosti proti odbojovému hnutiu v prospech posilnenia a udržiavania 
ľudáckeho režimu (v období od januára do konca augusta 1944 tento fenomén podrobne 
rozoberá IV. kapitola), b) postupný rozklad exekutívy, ktorý sa prejavoval jej pasivitou, 
byrokratizáciou, alibizmom a neraz i odbojovou činnosťou. Oba tieto trendy pôsobili 
súbežne, v zložitej vzájomnej interakcii. Bezprostredne ovplyvňovali aj používanie 
rôznych represívnych metód a foriem perzekúcie tak zo strany riadiacich orgánov, ako 
aj miestnych výkonných článkov mocensko-represívneho aparátu. V plnej miere to platí 
aj pre ich aktivity v oblasti protižidovských opatrení na Slovensku.

Masový protifašistický a národnooslobodzovací pohyb po vypuknutí SNP hlboko 
narušil dovtedy zaužívaný a aspoň navonok jednotne fungujúci mocenský systém ľudá-
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ckeho režimu. V porovnaní s obdobím 1943 - august 1944 sa však kvalitatívne zmenila 
štruktúra, personálne obsadenie, význam i postavenie jednotlivých zložiek mocensko- 
represívneho aparátu Slovenského štátu. Prejavilo sa to formálne, napr. prevedením 
bezpečnostného aparátu MV do kompetencie MNO, ale aj prakticky, prenesením 
vnútroštátnej potlačovacej funkcie na nemecké okupačné orgány, resp. jej uzurpáciou 
nacistami na platforme „chránenej samostatnosti“.



Poznámky
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' Bližšie pozri CHREŇOVÄ, J.: Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939
- 1945. Bratislava 1977.

2 Porovnaj ŠKORVÁNEK, S.: Nacionálnosocialistická politika a Slovensko 1939 - 1945. 
(Základné tendencie mocenského vplyvu.) In: PETRUF, P. (zost.): Stredná a juhový
chodná Európa - sondy do vývoja v štyridsiatych rokoch. Bratislava 1992, s. 121 - 123, 
126 a n., 136 a n.; TÔNSMEYER, T.: Die Bedeutung Der Slowakei Fúr Das Deutsche 
Reich In Den Jahren 1939 - 1945. In: Bohemia, 37, 1996, č. 1, s. 83 a n., 91 - 92.

3 SNA, f. NS, A - 1033, k. 112, Tn ľud 45/46, F. J. Goltz; Tamže, f. MV, k. 389, 11 - 
G 9742; A MV ČR, Zv. Goltz, F. J„ 10-72-1.
Franz Johann Goltz (2. 6. 1897 Gorzupia, Poľsko - ?), policajný úradník. 15. 5. 1920 - 
1928 policajný strážmajster v Goschitzi, 1928 - 33 pracovník kriminálnej polície vo Vra
tislavi. 1933 - 35 člen SA, potom SS. Od 1933 dôstojník spravodajského oddelenia ges
tapa vo Vratislavie. Po absolvovaní kriminálneho kurzu vo vodcovskej škole SIPO 
ustanovený policajným komisárom. Do vypuknutia druhej svetovej vojny kriminálny 
komisár gestapa v Berlíne, po obsadení Sudet od októbra 1938 v Liberci. September 1939 
až september 1940 vedúci nemeckej policajnej misie na Slovensku. Po jej zrušeni až do 
apríla 1945 policajný atašé na nemeckom vyslanectve v Bratislave, beráter pre ÚŠB, ofi
ciálny zástupca gestapa a SD na Slovensku. Sprostredkoval úzku spoluprácu ÚŠB s úra
dovňami gestapa v Brne a Prahe. V roku 1943 kriminálny radca, SS-Sturmbannfuhrer. 
Po vypuknutí SNP väčšinu jeho výkonných kompetencií prevzal J. Witiska. Podieľal sa 
na evakuácii nacistických policajno-bezpečnostných jednotiek pred príchodom ČA do 
Rakúska a Nemecka, ktoré pritom odviezli so sebou niekoľko nákladných vozidiel so 
závažnými archívnymi dokumentmi. 12.12.1945 zatknutý americkými okupačnými úrad
mi a uväznený. Krajský súd v Bratislave ho 5. 3. 1948 v neprítomnosti odsúdil na trest 
doživotného odňatia slobody, ktorý mu neskôr zmenil na 25 rokov väzenia. 12. 8. 1945 
bol prevezený z britskej okupačnej zóny v Neumunsteri do Prahy a potom do Bratislavy. 
Počas výkonu trestu bol hojne vyfažovaný čs. bezpečnostnými a spravodajskými 
orgánmi. „Plodná“ spolupráca mu vyniesla predčasné prepustenie a vysídlenie do NSR 
26. 10. 1955.

* SNA, f. NS, A - 900, k. 28, Tn ľud 49/45, P. Starinský; Tamže, A - 1033, k. 112, Tn ľud 
45/46, F. J. Goltz; A-952, k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach; f. PV- bezp. odbor, k. 483, 146
- 1/45 - III/2 - d.
Vzniknutú situáciu takticky využili ilegálni odbojoví pracovníci a zabránili tak nebezpeč
ným odhaleniam pri organizačných prípravách SNP, predovšetkým v slovenskej armá
de. Bližšie pozri: JABLONICKÝ, J.: Z ilegality do povstania. Bratislava 1969, s. 160- 175, 
235 - 239, 375 - 384.

5 SNA , f. NS, A - 898, k. 27, Tn ľud 49/45, P. Starinský; A - 1033, k. 112, Tn ľud 45/46, 
F. J. Goltz; ŠKORVÁNEK, S.: Nacistický okupačný režim na Slovensku v období od 
vypuknutia SNP. In: Zborník M SNP, 13, 1988, s. 54 - 55.

6 Tamže; PREČAN, V. (zost).: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. 
Dokumenty (NaS). Bratislava 1970, s. 112 - 113, 410 - 419; VHA Trnava, pr. č. 802. 
KLIMEK, A.: Slovensko pred vyhlásením vojny ZSSR vo svetle hlásení Abwehru; A MV 
ČR, f. „Z", Z - 867.

7 Reichskriminalpolizeiamt - RKPA a Internationale Kriminalpolizeiliche Komission - IKPK. 
ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 51; ĽS XV 202/48, Ľ. Amrich; SNA, f. NS, A - 
1033, k. 112, Tn ľud 45/46, F. J. Goltz; A MV ČR, Zv. Goltz, F. J., 10 - 72 - 1.

* Jeho predsedom bol Dr. Karol Mederly. SNA, f. ÚPV, k. 53, 8941/1942 až 956/1943.
8 SNA SR, f. ÚPV, k. 105, 2788/1943.
'° Pre porovnanie: výdavky MNO za rok 1943 činili 1 394 002 831 Ks, čo predstavovalo
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prekročenie plánovaného rozpočtu o 711 898 578 Ks. Treba podotknúť, že okrem veľ
kých finančných čiastok, ktoré pohlcovalo udržiavanie silného a v intenciách vládnucej 
mocensko-politickej garnitúry pôsobiaceho represívneho aparátu, značnú časť z rozpo
čtu MV absorbovala pomerne široká sociálna, zdravotná a liečebná správa, správa orga
nizácie práce a ďalšie oblasti, ktoré za predmníchovskej ČSR patrili do kompetencie 
viacerých samostatných ministerstiev.
SNA, f. SSR, k. 173, 1164/1943 preds.; k. 184, 539/1- 1944.

" Porovnaj: BIELIK, F.: Administratíva Slovenska v rokoch 1938-1944. In: SNP roku 1944. 
Bratislava 1965, s. 60; Chrenová, J.: c. d., s. 71 - 85.

12 SNA, f. NS, A - 952 - 953, k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach.
Pre zaujímavosť, ročný plat ministra vnútra bol 100 000 Ks plus 133 900 Ks na pláno
vané osobné výdavky. SNA, f. SSR, k. 784, 539/I. - 1944.
V sekretariáte ministra vnútra pôsobili: Dr. Štefan Schurmann, Valentín Beniak, Štefan 
Uhrovčík, Dr. Jozef Slivka a Dr. Štefan Galvánek.
ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 51, T ľud 129/47, J. S. Galvánek; Ú. n, 25, č. 2, 
9.1. 1943. Obežník MV č. 12 - 4053 - 1/1942 z 24. 12. 1942.
Alexander Mach (11. 10. 1902 Slovenský Meder- 15. 10. 1980 Bratislava), publicis
ta, vedúci politik a funkcionár HSĽS a HG. Študoval v rodisku, Nových Zámkoch, 
neukončil kňazské semináre v Ostrihome a Trnave. Počas prvej ČSR jeden z 
najaktívnejších novinárov v HSĽS. 1922 - 1939 miestny, župný a vedúci funkcionár 
ľudovej strany. Od 1926 redaktor, zodpovedný redaktor a 1938 - 1939 šéfredaktor 
Slováka, Slov. ľudových novín, Slov. týždenníka, Slov. Pravdy. Krajný radikál, 
spolupracovník V. Tuku. Neúnavný propagandista, úspešný rečník. 1924 - 1929 
generálny tajomník HSĽS. Člen Rodobrany. 1926, 1928 a 1929 súdený pre protištátnu 
činnosť, naposledy v procese s Tukom. V lete 1938 obnoviteľ Rodobrany, zakladateľ 
HG. Po 6. 10. 1938 zástupca hlavného veliteľa HG K. Sidora, náčelník politickej sekcie 
HV HG v Bratislave. 20. 10. 1938 až 1. 8. 1940 šéf Úradu propagandy. 18. 12. 1938 
až apríl 1945 poslanec autonómneho snemu a Snemu prvej SR. Od radikálneho 
autonomizmu prešiel na platformu separatizmu, aktívny pri rozbíjaní druhej Č - SR. 
14. 3. 1939 až 21. 5. 1940 a 29. 7. 1940 až 5. 9. 1944 hlavný veliteľ HG. Vrchol moci 
dosiahol po salzburských rokovaniach. 29. 7. 1940 až apríl 1945 minister vnútra, 17. 
8. 1940 až 4. 9. 1944 súčasne podpredseda vlády SR, člen predsedníctva HSĽS. 
Gardistický vodca skupiny presadzujúcej dôslednú nacifikáciu režimu. Hlásateľ 
permanentnej revolúcie v duchu slovenského národného socializmu. Populárne boli 
jeho komentáre „kurzívkovým tónom“ v denníkoch Slovák a Gardista. 1943 - 1944 
fakticky predsedal vláde namiesto chorľavejúceho Tuku. Po r. 1943 stúpenec skupiny 
J. Tisu. Do septembra 1944 hlavný organizátor policajno-bezpečnostného aparátu, 
ÚŠB, perzekúcie domáceho antifašistického odboja, židovského obyvateľstva, 
demokratických síl, štrajkového a partizánskeho hnutia. Udržiaval blízke osobné 
kontakty so slovenskými spisovateľmi, novinármi, umelcami a kultúrnymi, pracovníkmi. 
Vďaka nim sa niekedy podarilo dosiahnuť zmiernenie trestov i prepustenie politických 
väzňov z radov komunistického i občianskeho odboja. Po vypuknutí SNP boli Machové 
politické a mocenské pozície, vrátane gardistických, výrazne obmedzené. Pomáhal 
perzekvovaným. Propagandisticky vystupoval za udržanie Slovenského štátu, proti 
obnoveniu ČSR a oslobodzovaniu Slovenska ČA. 2. 4. 1945 opustil Bratislavu, 4. 4. v 
prúde utečencov a ustupujúcich nemeckých jednotiek evakuoval zo Skalice do 
Rakúska. Máj až október 1945 internovaný v amerických zajateckých táboroch v 
Rakúsku a Nemecku. 27.10. vydaný čs. úradom. 15. 9. 1947 Národným súdom 
odsúdený na 30 rokov väzenia, trest neskôr zmenený na 25 rokov. Do 1960 väznený 
väčšinou v Leopoldove, 1960 - 1968 vo Valdiciach.9. 5. 1968 na amnestiu prepustený 
z Leopoldova. Do smrti žil v Bratislave.
Zatiaľ jedinú historickú biografiu A. Macha spracoval VNUK, F.: Mať svoj štát znamená 
život. Cleveland 1987, 1. vyd. na Slovensku - Bratislava 1991, c. d.
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13 Izidor Koso (5. 9.1896 Veselé nad Váhom- 30. 7. 1978 tamže), právnik, štátny úradník. 
1902 - 1906 vychodil ľudovú školu vo Veselom, 1906 - 1914 študoval na gymnáziách 
vo Svätom Jure, Skalici, Timisoare. 1917 - 1918 absolvoval právo na Alžbetínskej 
univerzite v Bratislave, JUDr. 1919 - 1928 župný úradník v Bratislave, slúžny v Trnave, 
pracovník OÚ v Rožňave a ŽÚ Liptovskom Sv. Mikuláši. 1928 - 1938 pracovník 
Krajinského úradu. Od októbra 1938, resp. od 1.9.1940 do 28. 1.1944 bol šéfom prezídia 
MV. 1944 - 1945 prednosta prezidiálneho oddelenia Úradu predsedníctva vlády. Medzi 
vysokými štátnymi úradníkmi patril k nemnohým skúseným odborníkom s dlhoročnou 
právnickou praxou. Na verejnosti ani v aparáte HSĽS sa príliš neexponoval. Služobné 
povinnosti si však plnil veľmi dôsledne a aktivně. Bol typom schopného, koncepčného 
úradníka, oddaného ľudáckemu režimu. V právnej vede patril k odchovancom V. Tuku. 
1939 - 1941 sa podieľal na organizovaní arizácie, spoluautor Židovského kódexu. 
Od októbra 1944 do marca 1945 bol poverencom slovenskej vlády pre evakuáciu. 
5. 6. 1948 ho Ľudový súd v Bratislave odsúdil na 18 rokov väzenia. Po prepustení v 
ústraní dožíval vo Veselom.
SNA, f. SSR, k. 187, 171/1994 preds., 29/I res. 1944; f. NS, A- 1012, k. 97, Tn ľud 17/46, 
A. Vašek; f. ÚPV, k. 17,1140/1944; f. MZV, k. 966, 37/dôv./44; Slovák, 5.3. a 28.4.1944; 
Národnie noviny, 5.3. a 29.4. 1944.
Po Kosovi bol šéfom prezídia MV J. Kaššovic do konca roku 1944. ŠOBA Bratislava, f. 
ĽS Bratislava, k. 12, 12a, ĽS 13/48, I. Koso a spol.; SNA, f. NS, A - 893, k. 25, Tn ľud 
49/45, P. Starinský. K osobnosti Dr. Kosu pozri KAMENEC, I.: Po stopách tragédie. 
Bratislava 1991.

14 Ú. n., 25, č. 2, 9. 1. 1993. Obežník MV č.12 - 9053- 11/1942 z 24. 12. 1942; Tamže, 
26, č. 4, 22. 1. 1944. Obežník MV 8.121 - 30/12 - 4/43 z 30. 12. 1943.
Ďalšie oddelenia prezidia viedli: 11. odd. (osobné) Dr. Karol Reindl, 12. odd. (organizačné 
a rozpočtové) Marian Mitske, 73. odd. (legislatívne) Dr. Otto Rosenauer a po ňom Dr. 
Ervín Knopp. Odbor II. - policajno- správny (prednosta Dr. Konštantín Dlugopoľský) mal 
z hľadiska predmetu môjho skúmania na starosti skôr záležitosti administratívneho rázu. 
Jeho oddelenia vybavovali agendu štátneho občianstva, pasov, vysťahovalectva, 
hraničnej a pohraničnej služby, administratívnej a požiarnej policie, záležitosti HG, HM, 
FS, DJ, vojenskej a predvojenskej výchovy, veci priestupkové, volebné, súkromného 
poisťovníctva atď. Odbory III. až IV. mali na starosti samosprávnu, sociálnu, zdravotnú 
a príbuzné oblasti.
Tamže; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 2, T ľud 17/45, K. DLUGOPOľSKÝ; 
CHRENOVÁ, J. ; c. d., s. 79 - 85.

,s Každodenný operatívny kontakt týchto zložiek s 15. odd. zabezpečovali spojovací 
dôstojníci alebo referenti. Napr. v r. 1943 pôsobil ako spojovací dôstojník pre HVŽ na 
15. odd. mjr. Michal Repka.
A MV ČR, f. „215“, 215-43-3, 306/Dôv. 1943.

18 Citeľné zaťaženie pre bezpečnostné oddelenie znamenala napr. tlačová a cenzúrna 
agenda, ktorú prebralo do svojej kompetencie od ÚŠB v polovici mája 1943.
SNA, f. HŠZ - B, k. 11,2532/1943; ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 41,235/1943 prez.

'7 SNA, f. NS, A - 892 - 894, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský; A - 1014, k. 99, Tn 
ľud 27/46, G. Zigo; DAXNER, I.: Ľudáctvo pred Národným súdom. Bratislava 1961, 
s. 88 - 96.
Peter Starinský (21.9.1906 Sučany -21.8.1973 Moravany), právnik, policajný úradník. 
Študoval v Ružomberku, absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pôvodne cestný 
majster, pracovník okresných úradov. Počas prvej ČSR člen agrárnej strany. Od januára 
1939 príslušník HSĽS, HG, okresný náčelník a výcvikový inštruktor miestneho veliteľstva 
HG v Novom Meste nad Váhom. Od apríla 1939 okresný náčelník, okresný 
predseda HSĽS a okresný veliteľ HG v Medzilaborciach. Marec 1941 - 23. 9. 1942 
prednosta ÚŠB. Funkciu prevzal od J. Ambru. 24. 9. 1942 až 31. 8. 1944 prednosta
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15. bezpečnostného odd. prezidia MV. Arizátor. Aktívne sa podieľal na perzekúcii Židov, 
antifašistického hnutia, najmä komunistov, účastníkov SNP. Od 12. 10. 1944 okresný 
náčelník v Novom Meste nad Váhom. 9. 12. 1946 Národným súdom odsúdený na trest 
smrti, prezidentom zmenený na 30 rokov väzenia, amnestiou z r. 1953 na 20 rokov. Vo 
výkone trestu patril k najlepšie hodnoteným úderníkom v kameňolome. Aby bol čo najskôr 
prepustený, vzorne dodržiaval všetky príkazy a nariadenia. V súťaži k 1. máju 1953 
obsadil prvé miesto, keď polročný plán výkonu splnil na 212 percent! Prepustený 
v decembri 1963.

'* SNA, f. NS, A - 892, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský.
Peter Beňuška (15. 3. 1908 Veľké Bielice - apríl 1945 Mauthausen, Rakúsko), právnik, 
policajný úradník. 1936 po absolvovaní Právnickej fakulty UK v Bratislave sa stal 
advokátskym koncipientom. 1937 - 1940 pracovník Policajného riaditeľstva v Bratislave. 
1.1.1940 až 24. 9.1942 zástupca prednostu a zároveň vedúci protikomunistického odd., 
25. 9. 1942 až november 1944 prednosta ÚŠB v Bratislave. Spolu s P. Starinským 
najvýznamnejší organizátor a ostrieľaný praktik v riadení aparátu tajnej štátnej politickej 
polície. Zodpovedný za mučenie a väznenie antifašistov. V lete 1944 prešiel na alibistické 
pozície, udržiaval styky s príslušníkmi občianskeho odboja. Odvolaný z funkcie pre 
podozrenie z krytia činnosti ilegálnych skupín domáceho odbojového hnutia a povstalcov. 
Od 7. 12. 1944 policajný riaditeľ v Žiline. 3. 2. 1945 zatknutý nemeckou bezpečnostnou 
políciou a službou SIPO a SD. 31. 3. 1945 v poslednom transporte politických väzňov 
z väznice Krajského súdu v Bratislave odvlečený do nemeckého koncentračného tábora, 
kde zahynul.

19 ŠKULTETY, J.: Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v období SNP (september 1944 až 
apríl 1945). In: SNP roku 1944, c. d., s. 534.

20 SNA, f. SSR, k. 150, 208/1943 preds.
Zo stavu polície tvoril počet uniformovaných gážistov mimo služobnej triedy 664/1074 
a neuniformovaného policajného strážneho zboru 158/207 mužov. Zo stavu žandárstva 
bolo gážistov mimo služobnej triedy 3283/4048. Tamže.

21 SNA, f. NS, k. 66 - 67, Tn ľud 8/46, A. Mach.
22 Napr. len doplňovaním policajného strážneho zboru v r. 1943 - 1944 sa plánovalo prijať 

aspoň 80 nových pomocných strážnikov každého pol roka na zaradenie do šesť
mesačného kurzu pri PR v Bratislave. Adekvátne s tým sa počítalo aj so zvyšovaním 
počtu veliteľského zboru.
SNA, f. SSR, k. 173, 1164/43 preds.

23 SNA, f. MV, k. 389, M 71/3343; ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 41, 3376, 3441, 3460/1943.; 
VARTÍKOVÁ, M. (zost.): Dejiny SNP 1944 (D SNP). 3. zv. Bratislava 1984, s. 178, 252-259.

24 SNA, f. PR, k.145, mat. 21/50, mat. 21/58; Tamže, f. SSR, k. 158, 2016/2-1943, k. 150, 
5179/1943.

25 SNA, f. NS, A - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský; ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 41, 
1241/1943 prez., 1312/1943 prez., 1733/1943 prez.

26 Tamže; D SNP, 3. zv., c. d„ s. 316.
27 Dosiaľ neukončený základný výskum mi potvrdil uskutočnenie celoslovenských 

generálnych razií v dňoch 6. - 7. 3. 1943, 12. - 14. 3. 1943, 26. 3. 1943, 15. 4. 1943, v 
máji 1943, 28.-30. 4. 1944.

29 Bližšie pozri Pamäť ľudu. 1. zv. Bratislava 1989; D SNP, 4. zv., c. d.; ŠOBA Bratislava, 
f. OĽS Trnava, k. 9, T ľud 28/47, P. Ivanič.

29 Tamže.
30 VHA Trnava, pr. č. 377/1. Obežníky 15. odd. MV a ÚŠB pre OÚ,'odpovede OÚ a ŽS; 

ŠOBA B. Bystrica, f. OŽV Zvolen, k. 3, 294 dôv./44.
31 VHA Trnava, pr. č. 377/1; D SNP, 3. zv., c. d., s. 216-217.
32 ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 41,1333/1943 prez.; Slovák, 3. 3. 1943.
33 SNA, f. NS, A - 954, k. 66, Tn ľud 8/46, A. Mach.
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54 Tamže; Tiež A - 1014, к. 98, Tn ľud 21/46, G. Zigo. K tomu pozri D SNP, 3. zv., c.d., s. 
206, 235 - 237.

35 SNA, f. NS, A - 1074, k. 98, Tn ľud 21/96, G. Zigo.
36 Tamže; A - 965, k. 67, Tn ľud 8/46, A. Mach.
37 SNA, f. SSR, k. 167, 206 436-11/3-1943; 902/1943, 965/1943 preds.; SI. z., č., r. 1943. 

Zák. č. 151 z 11. 11. 1943 o SOŠ.
33 KAMENEC, I.: Organizácia perzekučného systému fašistického slovenského štátu 

v rokoch 1939 - 1945. In: Zborník M SNP, 7, 1982, s. 73; Tenže: Koncentračné 
a pracovné tábory na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Bratislava 1971, rkp., s. 2 - 3.

39 Perzekúcia asociálnych živlov a rasová perzekúcia rôznych skupín obyvateľstva (hlavne 
Židov) bola organickou súčasťou represívnej činnosti bezpečnostného aparátu (14. 
a 16. odd. prezídia MV, zodpovedajúce koncentračné a pracovné tábory). Vzhľadom na 
špecifickosť vo vzťahu k odboju, pomerne dobrú spracovanosť, i obmedzený rozsah 
monografie sa touto problematikou podrobnejšie nezaoberám. Okrem už cit. prác I. 
Kamenca k tomu pozri bližšie jeho ďalšie štúdie: Príprava a priebeh deportácií rasovo 
prenasledovaných občanov fašistického slovenského štátu. In: Zborník M SNP, 8, 1983, 
s. 134 - 162; Vznik a vývoj židovských pracovných táborov a stredísk na Slovensku 
v rokoch 1942 - 1944. In: Nové obzory, 8, 1966, s. 15-38; Židovský koncentračný tábor 
v Novákoch. In: Horná Nitra. Vlastivedný zborník 3, 1966, s. 51 - 68; NEČAS, C.: Nad 
osudem českých a slovenských Cikánů. Brno 1981, s. 69 - 145; Tenže: Českoslovenští 
Romové v letech 1938 - 1945. Brno 1994, s. 130 - 132, 135 - 160.

40 KAMENEC, I.: Organizácia..., s. 73 a n.
41 Tamže, s. 82 - 83; Hlas oslobodených , 15. 9. 1945.
42 Platilo to nielen pre koncentračné tábory pre politických väzňov, ale aj pre pracovné tábory 

pre asociálov, kde zostali nerealizované napr. projekty osobitných útvarov pre ženy 
a pre Rómov.
SNA, f. MV, k. 2441, 1066/1943, 1059/1944; KAMENEC, I.: Koncentračné a pracovné 
tábory..., c. d., s. 17 - 22.

43 Dokumenty k dejinám komunistickej strany na Slovensku (1938 - 1944). 2. zv. Bratislava 
1988, s. 875.
27. 4. 1943 Mach vydal aj prípis, „aby v komunistických veciach odteraz neboli dávané 
nikomu žiadne správy o osobách zaistených alebo zatvorených." Po tomto zákaze bol 
oficiálne oprávnený podávať akékolVek informácie v záležitostiach týkajúcich sa 
komunistov len minister vnútra.
Tamže, s. 876.

44 SNA, f. NS, A - 894, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský.
45 Tamže; Tiež f. PR, k. 741, mat. 443/26, 2000/43.
46 Tamže; f. NS, A - 893 - 894, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský; A - 1014, k. 99, Tn ľud 

21/46, G. Zigo.
47 Tamže; Tiež A - 900, k. 29, Tn ľud 49/45, P. Starinský.
43 KAMENEC, I.: Organizácia..., c. d., s. 77.
49 Porovnaj NaS, s. 411.
50 D SNP, 4. zv., c. d., s. 196.
51 Hlavný tajomník väzenskej správnej služby v Have Ján Ovčiarik dal po vypuknutí SNP 

dozorcom väzňov príkaz, aby neprekážali v úteku politickým väzňom, čím spoluzabezpečil 
hladký priebeh ich vyslobodenia.
SNA, f. PV - bezp. odbor, k. 485, 665 - I. dôv. / 45 - III.

52 Podľa situačnej správy OÚ v Have z 13.10. 1944 sa politickí väzni v ZTI vzbúrili 1.9. 
o 9.30 hod. V počte asi 50 osôb a „bez väčších ťažkostí si vynútili prepustenie... Spolu 
s nimi odišli údajne na stopovanie za partizánmi aj veliteľ ZTI hl. strážm. Ľudovít Hodaš 
a príslušníci miestnej žand. expozitúry a... stanice v meste."
SNA, f. „S“, S - 425 - 7/ 58 - 63.
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53 D SNP, 4. zv., c.d., s. 196 - 197, 512; Hlas oslobodených, 15. 9. 1945, 3. 10. 1945.
53 Organizačno-správne členenie justície vychádzalo v skúmanom období zo štruktúry 

ustálenej zákonom č. 112/1942 SI. z.: Štátne súdy - okresné, krajské, hlavné súdy, 
Najvyšší a Najvyšší správny súd, výnimočné súdy; Osobitné súdy (napr. rozhodcovské); 
Úrady verejnej obžaloby - štátne a hlavné štátne zastupiteľstvo, Generálne štátne 
zastupiteľstvo. Účinnosť verejných notárov riadili spojené verejno-notárske komory a 
advokátske komory.
CHRENOVÁ, J.: c. d., s. 98 — 111; FRITZ, G.: Pravosúdie a jeho funkcia v Slovenskej 
republike. In: Slovák,14. 3. 1944.

55 Bližšie pozri PREČAN, V. (zost).: SNP, Dokumenty (SNP - D). Bratislava 1965, s. 270, 
954 - 955; D SNP, 4. - 5. zv., c. d. Pôsobenie niektorých z menovaných po r. 1945 bolo 
žiaľ často v príkrom rozpore s touto ich pozitívnou činnosťou. Nemožno ho hodnotiť ináč, 
ako zneužívanie a zneuctenie odbojových zásluh.
Igor Daxner (26. 9. 1893 Tisovec -18.4.1960 Bratislava), prokurátor a sudca. Základnú 
a strednú školu navštevoval v rodisku. Počas 1. svetovej vojny príslušník čs. légií. 1929 
promoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 1930 - 1935 pracovník Hl. súdu 
v Bratislave, 1935 - 1938 generálnej prokuratúry v Brne. 1938 - 1939 vrchný radca 
Najvyššieho súdu v Brne, 1939 - 1943 radca v Bratislave, člen senátu Hl. vojenského 
súdu. 1942 sa zapojil do ilegálneho antifašistického hnutia medzi pracovníkmi justície. 
Člen Ústredného národného revolučného výboru za agrárnikov. Za činnosť v ňom a 
organizovanie ilegálnych skupín železničiarov v máji až auguste 1943 zatknutý, 
vyšetrovaný a väznený na ÚŠB a vo väznici Krajského súdu v Bratislave. Po prepustení 
vykázaný do Tisovca. Hoci žil pod policajným dozorom, podarilo sa mu nadviazať styky 
so skupinami vojenského odboja. 1943 - 1944 v okolí Klenovca a Kokavy nad Rimavicou 
organizoval dobrovoľnícke partizánske skupiny, zabezpečovanie zbrani pre odboj. 
Podieľal sa na prípravách Povstania. Po vypuknutí SNP príslušník prvej Čs. armády na 
Slovensku. 30. 8. -28. 10. 1944 mjr., vedúci politicko-propagačného odd. Veliteľstva 1. 
ČSA. Po ústupe povstalcov do hôr od decembra 1944 spravodajský dôstojník 4. 
partizánskeho pluku. V spravodajskej činnosti sa opieral hlavne o spoluprácu s legálne 
pôsobiacimi učiteľmi, lekármi, úradníkmi ŽÚ a OÚ, žandármi, dôstojníkmi Domobrany. 
5. 2. až 6. 4. 1945 náčelník rozviedky 4. partizánskej brigády, zabezpečujúcej 
spravodajskú službu pre 4. ukrajinský front ČA. Od aprila 1945 príslušník 1. Čs. 
armádneho zboru v ZSSR. Po oslobodení v Košiciach spolupracoval na kodifikácii 
slovenských retribučných zákonov. 16.6.1945 až 31.12.1947 predseda Národného súdu 
v Bratislave. Viedol procesy proti vedúcim exponentom prvej SR, pričom sa podvoľoval 
rôznym politickým tlakom, najmä zo strany komunistov a vládnych činiteľov z Prahy. Od 
1946 člen KSČ, funkcionár Zväzu slovenských partizánov. Pred i po februári 1948 
predseda Koordinačného výboru odbojových zväzov, člen Predsedníctva Slovenského 
akčného výboru Národného frontu. 1948 - 1953 predseda Najvyššieho súdu ČSR v 
Prahe. Od 1953 na dôchodku. 1954 - 1960 externý pracovník Ústavu štátu a práva SAV 
v Bratislave.
Július Viktory (31. 1. 1907 Podlužany - 17. 3.1985 Bratislava), právnik, verejný činiteľ. 
Ľudovú školu vychodil v rodisku, 1918-1926 gymnázium v Trenčíne a Bratislave. 1926 
- 1930 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. 1931 JUDr. Aktívny športovec, 
organizátor a funkcionár športových klubov v ľahkej atletike. 1931 - 1938 auskulant, sudca 
a okresný sudca v Bratislave, Novej Bani, Ružomberku, Bánovciach nad Bebravou, 
Dunajskej Strede, Malackách a v Pezinku. 1938-1939 prokurátor Štátneho, 1939- 1945 
Hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave. Už 1939 sa zapojil do ile-gálneho 
protifašistického odboja. Pomáhal českým utečencom z protektorátu. Zabezpečoval 
stretnutia väznených príslušníkov občianskeho a komunistického odboja. Poskytoval 
právnu pomoc pri znižovaní výmery trestov za politickú činnosť proti režimu, pri ich 
oslobodzovaní a advokátskych obhajobách. V lete 1944 pripravil presun politických
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väzňov z väzníc Krajských súdov v Ružomberku, Trenčíne a Nitre do predpokladanej 
povstaleckej oblasti. Jeden z hlavných organizátorov úteku J. Ďuriša a V. Širokého 
z väzenia. Po odhaleni činnosti v prospech rezistencie zatknutý, ale v marci 1945 sa mu 
podarilo ujsť z väzenskej nemocnice a prejsť do ilegality. Od 1945 sa ako člen KSČ 
významne podieľal na prenasledovaní stúpencov bývalého ľudáckeho režimu. 1945 šéf 
prezídia Povereníctva spravodlivosti, 1945 - 1947 povereník vnútra, 1947 - 1951 
spravodlivosti. Po februári 1948 mal podiel na výstavbe komunistického štátneho aparátu 
a perzekúciách mnohých demokraticky a protikomunisticky orientovaných občanov. 
Publicisticky prispieval do právnickej tlače, autor politicko-propagandistických prác 
zvelebujúcich socialistické zriadenie v ČSR. 1945 - 1954 poslanec SNR, od 1945 člen 
a 1946 predseda jej právneho výboru. 1946 - 1950 oblastný tajomník KSS. 1947 - 1948 
predseda Slovenského ľahkoatletického zväzu. 1948 - 1952 predseda Sokola na Slovensku 
a podpredseda Čs. obce sokolskej. 1949 - 1951 povereník a súčasne predseda, do 1956 
predseda Slovenského výboru telesnej výchovy a športu. 1956 - 1960 čs. veľvyslanec 
v Maďarsku. 1960 - 1961 predseda Občiansko-právneho kolégia a námestník predsedu 
Najvyššieho súdu. 1962- 1969 tajomník a člen Predsedníctva Slovenského výboru Zväzu 
československo-sovietskeho priateľstva. Od 1969 na dôchodku.

56 SNA, f. NS, A - 912 - 913, k. 36, Tn ľud 74/45, G. Fritz. Význam Fritzovho pôsobenia 
vynikne komparáciou s obdobím po vypuknutí SNP, keď jeho funkciu, post predsedu vlády 
a ministra zahraničných vecí skumuloval Dr. Štefan Tiso.
Tamže, A - 916 - 917, k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso.
Gejza Fritz (19. 9. 1880 Solivar - 20. 2. 1957 tamže), právnik, veľkostatkár, politik. 
Základnú školu, gymnázium a Právnickú akadémiu absolvoval v Prešove. Právnickú 
fakultu vyštudoval na univerzite v Kluži. 1904 JUDr. Za Rakúsko-Uhorska advokátsky 
koncipient a sudca Okresného súdu v Prešove, Levoči, Turčianskom Sv. Martine, 
Turčianskych Tepliciach. Po r. 1918 štátny zástupca pri štatariálnom súde v Trenčíne, 
súdny radca
v Trenčíne a Prešove. Staroľudák, od 1920 funkcionár Ľudovej strany. 1925 - 1935 
poslanec NZ, 1935 - 1939 senátor za HSĽS. 1. až 4. 10. 1938 minister pre zjednotenie 
zákonov a organizácie správy v úradníckej vláde gen. J. Syrového. Od 18. 12. 1938 
poslanec autonómneho snemu, člen ústavnoprávneho a imunitného výboru, predseda 
Najvyššieho správneho súdu. 11. až 14. 3. 1939 minister pravosúdia v poslednej 
autonómnej vláde K. Sidora. 15.3.1939 až 4. 9.1944 minister pravosúdia v troch vládach 
prvej SR. Reprezentant statkárskych a podnikateľských vrstiev v HSĽS. Člen širšieho 
predsedníctva strany. Stúpenec promaďarského smeru v jej umiernenom krídle vedenom 
J. Tisom. Predseda slovensko-bulharskej spoločnosti. August 1940 až 31. 3. 1943 člen 
prvej Štátnej rady. Podieľal sa na zavádzaní a rozširovaní totalitných praktík v rezorte 
justície. Súčasne sa usiloval brániť obmedzenú nezávislosť súdnictva a prokuratúry 
(Štátnych zastupiteľstiev) pred politickými a straníckymi zásahmi, napr. zo strany HG a 
ÚŠB. Obhájil ponechanie desiatok zamestnancov českej národnosti v rezorte, ako jediný 
minister úspešne odrazil pokus o dosadenie nemeckých beráterov. 1943 - 1945 kryl 
činnosť niektorých podriadených pri zmierňovaní perzekúcie antifašistického odboja a 
demokratických síl. 1944 - 45 po vypuknutí SNP sa stiahol z verejného a politického 
života na svoj veľkostatok. 11.11.1947 Národným súdom odsúdený na 2 roky väzenia.

57 SNA, f. HŠZ- B, k. 254, 754/1943. Uväznení boli napr. dozorcovia Štefan Gažík a Gustáv 
Michalík. Prostredníctvom nich a správcu väznice Ottu Valoucha udržiaval spojenie so 
zatknutými a internovanými komunistami Ondrej Cyprich. Bližšie pozri D SNP, 4. a 5. z v., 
c. d.; Pamäť ľudu, 1. z v., c. d., s. 112.

58 SNA, f. HŠZ - B, k. 254, 311 - 10s/1943, 75411943.
Počas vyšetrovacej väzby mu v noci zo 6. na 7. 2.1943 podstrčili cez okienko cely na podpis 
memorandum z Londýna, „aby sa mu dokázala protištátna činnosť aj za brannej pohotovosti 
štátu, za čo by dostal vyšší trest.“ Podal preto na neznámu osobu písomné udanie...
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58 Tamže.
К 15. 12. 1943 tvorili personálny stav väznice KS v Bratislave: správca a jeho referát, 
2 úradníci a 32 dozorcov. Stav väzňov bol 420 mužov, 50 žien a asi 50 vojenských 
väzňov.

60 SNA, f. HŠZ - B, k. 254, 4415/1943 - 9.
V čase, keď Široký dostal na podpis memorandum, mali službu v príslušnom bloku 
väznice traja dozorcovia. Výstrahou bez svedkov bol potrestaný Gustáv Kadlečík 
nemeckej národnosti... Druhí dvaja - člen HG Jozef Koníček a „povahové ustálený starý 
dozorca“ Ľudevit Zátura zostali bez trestu.

*' Tamže, k. 7, 3/1943; f. NS, A - 892 - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský.
Podľa správy ÚŠ8 z 5. 1. 1944 bolo od 14. 3. 1939 do 31. 12. 1943 zadržaných 
a oznámených súdu:
a) pre komunistickú činnosť úhrnom 1450 osôb;
b) pre vyzvedačstvo a záškodníctvo úhrnom 278 osôb;
c) pre iné trestné činy podlá zák. č. 320/1940 SI. z. asi 300 osôb. V správe sa 

konštatovalo, že tieto súhrnné počty nie sú úplne presné. Bližšie nezistený počet osôb, 
ktoré „vyvíjali protištátnu činnosť alebo ilegálne prešli na Slovensko“, bol odovzdaný 
„krátkou súdnou cestou nemeckým bezpečnostným orgánom.“

SNA, f. MV, k. 585,13 - D2 - 1013/1944. Porovnaj SNA, f. HŠZ - B, k. 255 a 258. 
Mesačné hlásenia o väzbe podľa zákona o trestných činoch proti štátu a obrane štátu 
1943 a 1944.

82 SNA, f. NS, A - 912, k. 36, Tn ľud 74/45, G. Fritz.
63 Tamže.

Vagač v správe z 11. 1. 1944 o. i. uvádzal že vo väznici KS v Bratislave bolo toho času 
zaistených 121 politických väzňov, z nich 40 bez obžaloby. Osoby s právoplatnými 
rozsudkami si odpykávali tresty vo väznici v Leopoldove. 

и SNA, f. MV, k. 585,13 - D2 - 1013/1944.
65 O právne zdôvodnenie prepustenia politických väzňov, ktorí boli počas dlhodobejšieho 

vyšetrovania striedavo väznení vo väzniciach KS a v Have, sa postarala generálna 
prokuratúra (v intenciách odboja pracujúci K. Vagač a J. Viktory).
Pamäť ľudu, 1. zv., c. d., s. 29 - 30.

66 Tamže ako poz. 64.
67 Návrh ÚŠB zriadiť nemocničné oddelenia vo väzniciach KS zostal nerealizovaný.

SNA, f. MV, k. 565, 13-D2- 1013/1944; Tamže, f. NS, A-893, k. 25, A-900, k. 28, 
Tn ľud 49/45, P. Starinský.

68 Napr. keď sa zistilo, že V. Široký navštevuje vo výkone trestu súkromné ordinácie zubných 
lekárov. Inou podobnou príležitosťou bol útek stredoškolských profesorov J. Hagaru a E. 
Ottu z väzenského oddelenia Vojenskej nemocnice v Bratislave 2. 2.1944. Obaja posilnili 
rady organizátorov Hornonitrianskej partizánskej brigády.
SNA, f. NS, A - 912 - 913, k. 36, Tn ľud 74/45, G. Fritz. Porovnaj JABLONICKÝ, J.: Vznik 
SNR a vojenského ústredia. In: Zborník o SNP. 2. zv. Toronto 1980, s. 53.

69 SNA, f. HŠZ - B, k. 4, 22478/1943 - 11, k. 254, 754/1943, 4415/1943 - 9. RAŠLA, A.: 
Civilista v armáde. Bratislava 1965, s. 116 a n.

70 SNA, f. NS, A - 953, k. 57, 58, Tn ľud 6/46, A. Mach; A - 983, k. 25, Tn ľud 49/45, 
P. Starinský.

71 Napr. vojenský prokurátor v Nitre mjr. just. Dr. Tibor Hajdu proti dvom žandárskym stráž
majstrom, ktorí 10. 4. 1994 počas obchádzkovej služby zbili obuškami a žilou 
podozrivých občanov.
SNA, f. KPR, k. 7, 6454/1944.

72 Tamže, 6989/1944.
Posledný spis neúplného fascikla s písomnosťami o riešení intervencií obsahuje na konci 
rukopisnú poznámku prednostu vojenského odd. KPR pplk. Antona Bardoňa: „Pro domo:
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Dňa 21. augusta 1944 v miestnosti osobného taj. Dr. Murína bola urobená ústna dohoda 
medzi p. min. Machom a min. gen. Čatlošom, že nakoľko žandári majú veľmi sťaženú 
službu a prichádza mnoho sťažností, že pri vyšetrovaní bijú vypočúvaných, 
p. min. gen. Čatloš povolá na deň 23. augusta 1944 pík. Wirtha, pplk. Korbeľa a všetkých 
vojenských prokurátorov a dá im úpravu, aby proti žandárom, udaným pre podobný 
prípad, nepostupovali tak rigorózne ako dosiaľ. V žiadosti uvedení žandári budú pojatí 
už do tejto dohody."
Veľkej medzirezortnej porady sa 23. 8. zúčastnili: šéf prez. MV Dr. Ján Kaššovic, za 
15. odd. Dr. P. Starinský a mjr. žand. M. Repka, za legislatívny zbor pri predsedníctve vlády 
Dr. Jozef Martinka a Dr. E. Knopp, šéf ÚŠB Dr. J. Beňuška, za HVŽ plk. E. Benko, plk. Š. 
Hajdóczy, pplk. J. Plakinger, mjr. Navrátil, za MNO vojenskí prokurátori plk. Dr. Fridrich 
Wirth, pplk. Dr. Samuel Korbel', mjr. Dr. Tibor Hajdu, stot. sprav. Karol Strapák, za nemecké 
vyslanectvo Dr. Albrecht Gruninger a Machov pobočník Hugo Hofer. Prítomní sa stotožnili 
s vyššie citovanou úpravou KPR ohľadom právomocí vojenskej justície nad žandármi. 
Odsúhlasili pri tom dva hlavné princípy: 1) „menšie přehmaty (bitie a pod.) - prehliadať, 
staršie prípady vymazať cestou milosti“, 2) „rozšírené použitie zbraní žandármi" preniesť 
zo Šarišsko-zemplínskej župy na územie celého Slovenska. Zástupcovia HVŽ naopak 
neuspeli s návrhmi, aby žandárstvo mohlo bez akýchkolVek obmedzení vykonávať domové 
prehliadky, a aby sa všetky žandárske veliteľstvá na území prvej SR vyhlásili za poľné, čím 
by sa ich dôstojníkom i mužstvu automaticky zvyšovalo slúžne.
SNA, f. „S", S-425- 1.

73 JABLONICKÝ, J.: Z ilegality..., c. d„ s. 154 - 158; RAŠLA, A.: c. d., s. 112 - 120.
7,1 Bližšie pozri VHA Trnava, pr. č. poz. 559. Zápisnica z 30. 9. - 9. 10. 1944 spísaná na 

prezídiu Min. pravosúdia so súdnym radcom a predsedom Okresného súdu v Březne nad 
Hronom Pavlom Denkom.

75 Hospodárstvo a právo, 10, 1943, č. 7 - 8, s. 71 - 74.
78 ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 96, 2857/1943 prez., 3507/1943 prez.; Slovák, 7. 5. 1943.
77 D SNP, 3. zv„ c. d., s. 145 - 146.
78 Slovák, 7. 5. 1943, 26. 2. 1944; Gardista, 24. 10. 1943.
79 D SNP, 3. zv„ c. d., s. 165 - 166. Porovnaj CHREŇOVÁ, J.: c. d., s. 73 - 75.
80 Spôsobom pre neho typickým, tvrdo a bezohľadne, to vyjadril čestný náčelník HG Otomar 

Kubala, keď v tlači kritizoval „nových politických zbohatlíkov": „Prekliate židovské groše 
zhumplovaly nám toľko predtým statočných ľudí...“
Gardista, 1.1. 1943.

81 SNA, f. SSR, k. 255, 310/1943 kab.
87 Tamže, k. 172,1004/1943 preds.; SI. z., č. 44, r. 1943. Zák. č. 150 z 11.11.1943; Slovák, 

24. 10. 1943, 12. a 13. 11. 1943.
83 D SNP, 3. zv., c. d., s. 202.
84 Gardista, 29. 10. 1943.
85 JELÍNEK, Y.: The Parish Republic: Hlinka's Slovak People's Party 1939 - 1945. New 

York - Londýn 1976, s. 95-97, 115.
86 K organizácii a štruktúre ŽÚ pozri ich jednotlivé rozvrhy práce uverejnené v Úradných 

novinách 1943 a 1944.
87 Bližšie pozri D SNP, 3. zv., c. d., s. 333-334, 151, 356, 366-367.

V skúmanom období sa na čele ŽÚ vystriedalo 7 županov.
Karol Bulla (8. 2. 1904 Szombathely, Maďarsko - ?), právnik, štátny úradník. Ľudovú 
školu vychodil v rodisku, 1915 - 1919 gymnázium v Trstenej a Dolnom Kubíne. 1923 - 
1927 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, JUDr. 1927 - 1937 pracovník OÚ 
v Žiline, Zlatých Moravciach, policajný trestný sudca. 1937 - 1938 okresný náčelník 
v Tornali až do obsadenia južného Slovenska Maďarskom. Od októbra 1938 okresný 
náčelník v Banskej Bystrici. Od decembra 1938 člen HSĽS a HG. 1939 - 1941 komisár 
politickej správy v Žlatých Moravciach a Banskej Bystrici, policajný trestný sudca, okresný
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náčelník. Od septembra 1941 zástupca župana A. Germušku, potom 1. 4. 1943 až 
31. 8. 1944 župan Pohronskej župy v Banskej Bystrici. V lete 1944 iniciativně organizoval 
protipartizánske akcie jednotiek žandárstva a slovenskej armády spolu s gen. J. 
Turancom. V septembri až októbri 1944 povstalcami internovaný v Slovenskej Ľupči. Po 
nemeckej okupácii Slovenska od novembra 1944 na zdravotnej dovolenke, vzdal sa 
funkcie župana. Jeho právomoci v župe fakticky pripadli vládnemu komisárovi J. 
Ďurčanskému, vedením ŽÚ bol poverený A. Bartáky. 5. 2. až 26. 3. 1945 pracovník III. 
odboru MV v Bratislave. Po oslobodení narukoval do čs. armády. 2. 7. 1945 zatknutý. 
22. 10. 1947 Okresným ľudovým súdom v Banskej Bystrici oslobodený spod obžaloby. 
Andrej Dudáš - pozri VI. kapitola, poz. 24
Andrej Germuška (9. 4. 1902 Župčany - ?), právnik, štátny úradník, funkcionár HSĽS. 
Pôvodne stredoškolský profesor, riaditeľ Učiteľského ústavu v Prešove. 18.12.1938 až apríl 
1945 poslanec autonómneho snemu a Snemu SR. Podpredseda ich branného, člen 
technicko-dopravného a stáleho výboru. O. i. vypracoval a podal návrh zákona o HG. 193? 
až august 1940 vládny komisár Prešova, predseda miestnej organizácie HSĽS, člen ÚV 
HSĽS menovaný J. Tisom. Od 15. 1. 1941 zástupca generálneho tajomníka strany 
G. Medrického. September 1941 až marec 1943 župan Pohronskej župy v Banskej Bystrici. 
20. 5.1948 Ľudovým súdom v Bratislave odsúdený na 15 rokov väzenia a 3 roky straty 
občianskych práv. 9. 5. 1960 po amnestii prezidenta republiky prepustený.
Štefan Haššík- pozri VII. kapitola, poz. 5
Vojtech Kállay (24. 3.1887 Rajec-4. 2.1956 Žilina), právnik, štátny úradník. 1893-1997 
navštevoval Ľudovú školu v Rajci, 1897 - 1905 gymnázium v Nitre. 1905 absolvoval 
Právnickú fakultu v Budapešti. 1924 získal v Košiciach advokátsky diplom, JUDr. Do roku 
1918 tajomník grófa Ballestrena v Ostrihome, notár v Bytči. Po vzniku ČSR notár v 
Kysuckom Novom Meste. 1925 - 1933 okresný náčelník v Čadci, 1933 - 1939 v 
Ružomberku. Udržiaval blízke priateľské styky s A. Hlinkom. 14. 11. 1939 až apríl 1945 
vládny radca, trenčiansky župan. Umiernený ľudák, stúpenec konzervatívno-klerikálneho 
krídla HSĽS. Od 1944 podporoval antifašistický odboj. 1945 -1949 pracovník Povereníctva 
vnútra v Bratislave, od 1949 vedúci odboru Krajského národného výboru v Žiline.
Štefan Schurmann (12. 6. 1896 Veľké Ripňany - ?), právnik, štátny úradník. Hlavný 
radca. Okresný náčelník v Prievidzi. Od 1. 10. 1942 prednostom novozriadeného 
sekretariátu ministra vnútra. 8. 4.1943 až apríl 1945 bratislavský župan. Pred príchodom 
frontu emigroval do zahraničia.
Koloman Slušný (3. 5.1884 Liptovský Trnovec - 13. 3.1961 Bratislava), štátny úradník. 
Ľudovú školu vychodil vo Valaskej Dubovej. Študoval na gymnáziách v Levoči, 
Ružomberku a Spišskej Novej Vsi, kde 1903 zmaturoval. Nedokončil Právnickú fakultu 
na univerzite v Budapešti. Advokátsky koncipient v Ružomberku, po absolvovaní 
notárskeho kurzu 1907 podnotár v Párnici, 1908 notár v Nižnej, 1919-1922 župný notár 
v Levoči a Košiciach, 1923 - 1928 v Liptovskom Sv. Mikuláši. 1928 - 1939 pracovník 
Krajinského úradu v Bratislave. Staroľudák, 1929 -1935 senátor NZ za HSĽS. Stúpenec 
promaďarského smeru v strane. Od 1939 člen HG. 1939 - 1940 okresný náčelník 
v Spišskej Novej Vsi. 14.11. 1939 menovaný županom. 1. 1. 1940 až apríl 1945 župan 
Tatranskej župy v Ružomberku, radca politickej správy. Najviac sa angažoval v oblasti 
kultúry a hospodárskej výstavby. V lete 1944 podľa nariadení A. Macha sa neúspešne 
pokúšal potlačiť partizánske hnutie aktivizovaním slovenskej armády, žandárstva a 
polície. Počas SNP ho povstalci internovali. 1945 pracovník Okresného národného výboru 
v Ružomberku, od 1946 Povereníctva vnútra v Bratislave.

" SNA, f. NS, A - 892 - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský; ŠOBA Bratislava, f. OĽS 
Bratislava, k. 51, T ľud 129/47, J. Š. Galvánek.

89 RYCHLÍK, J.: Česi a Slováci ve 20. století. Bratislava 1997, s. 192 -201.
90 Tamže, s. 198; Podrobnejšie ŠISLER, S.: České obyvatelstvo na Slovensku za druhé 

světové války - činnost STAST. Praha 1987, rkp.
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81 SNA, f. MV, k. 389, napr. Dl - 23/1943, D I - 27/1943; VIETOR, M.: Závislosť a zánik 
slovenského štátu. In : Právně historické studie, 1962, č. 8, s. 111.

82 Bližšie pozri VARGOŠ, G. - VIRSÍK, A.: Pomoc zázemia Slovenskému národnému 
povstaniu a boj proti drancovaniu slovenského hospodárstva v tyle nepriateľa. In: Sborník 
Ústavu dejín KSS pobočky ÚD KSČ, 8, 1968, č. 2, s. 65 a n.; KAMENEC, I.: Materiálne 
zabezpečenie SNP. In: Štúdie o SNP. Bratislava 1975, s. 215 - 219; ŠIMUNIČ, P.: 
Zázemie Slovenského národného povstania. Bratislava 1991.

83 SNA, f. SSR, k. 188, 237/1944 preds.; Tamže, f. HŠZ- B, k. 256, D1 - 151 až 155/1944.
84 V Hochštetne (Vysoká pri Morave) tak pracovalo asi 20 a na celom Záhorí okolo 150 

sovietskych vojnových zajatcov.
SNA, f. NS, A - 1014, k. 99, Tn ľud 21/46, G. Zigo.

85 SNA, f. MV, k. 389, M 71/3343.
86 Vašek stál na čele 14. odd. od 3. 4. 1942 do 3. 9. 1944. Od septembra 1944 bol 

prednostom mestského notárskeho úradu v Bratislave.
SNA, f. NS, A - 1010- 1011, k. 97, Tn ľud 17/96, A. Vašek.

87 Tamže, f. NS, A - 1014, k. 99, Tn ľud 21/46, G. Zigo; A - 892 - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, 
P. Starinský.

88 Podľa výpovede strážm. A. Floreka v procese NS bolo 16. odd. premenované na 
oddelenie 62.
SNA, f. NS, k. 107, Tn ľud 91/46, T. Ištok; Tamže, f. MV, k. 551, D 1158/1943.

88 Vzhľadom na ďalšiu aktivizáciu plk. T. Ištóka pri reorganizácii žandárskeho zboru v októbri 
1944 pokladám za veľmi blízky pravde názor niektorých jeho bývalých spolupracovníkov, 
že ho k dočasnému prerušeniu služby pred vypuknutím SNP viedli popri oficiálnom 
zdôvodnení (dlhodobé liečenie) aj iné pohnútky. Napr. spory s vedúcimi ľudáckymi 
predstaviteľmi (J. Tiso, F. Čatloš), resp. alibistický postoj - radšej počkať ako to všetko 
dopadne.
SNA, f. NS, A - 1026 - 1027, k. 107, Tn ľud 41/46, T. Ištók; ŠOBA Bratislava, f. OĽS 
Bratislava, k. 2, Tn ľud 2/45, B. Varga.

108 SALNER, P.: Prežili holokaust. Bratislava 1997, s. 11, II. a III. kapitola.
SNA, f. NS, A - 1010 - 1013, k. 97, Tn ľud 17/46, A. Vašek; DAXNER, I.: c. d„ s. 50 - 60. 
Anton Vašek (29. 4.1905 Hrubá Borša -30. 7. 1946 Bratislava), právnik, štátny úradník. 
Ľudovú školu vychodil v Lamači. Stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie získal v 
Bratislave. Už ako stredoškolák bol činný v študentských a rôznych katolíckych spolkoch. 
Člen HSĽS, za ktorú kandidoval vo volbách 1935, od 1938 i HG. Absolvent Právnickej 
fakulty UK v Bratislave, JUDr. Člen nezávislej jednoty legionárov, Ústrednej rady Orla 
v Brne. Od 1927 generálny tajomník Slovenského krajinského sväzu obcí, miest a 
okresov, člen predsedníctva stálej delegácie samosprávnych zväzkov ČSR. Prispievateľ 
do študentských, katolíckych a iných časopisov. 1930 - 1938 redaktor a zodpovedný 
redaktor Zpráv mesta Bratislavy a Hlasu slovenskej samosprávy. Po štúdiách pracovník, 
1939 - 1942 prednosta kontrolného a revízneho odd. Mestského úradu v Bratislave. 
Prednosta propagačného odd. HV HG. Stot. v z. 3. 4. 1942 až 1. 9. 1944 prednosta 14. 
protižidovského odd. prezídia MV. Hlavný organizátor perzekúcie Židov. Riadil väčšinu 
praktických, výkonných, í teoreticko-ideologických a propagandistických opatřeni v rámci 
holokaustu. Zodpovedný za deportácie. Po rozpustení 14. odd. od septembra 1944 do 
marca 1945 hl. notár Mestského notárskeho úradu v Bratislave. Iniciatívne spolupracoval 
s nemeckými okupačnými orgánmi. 25. 7. 1946 Národným súdom odsúdený na trest 
smrti. Popravený obesením.

187 SNA, f. NS, A - 1011, k. 97, Tn ľud 17/46, A. Vašek.
103 PREČAN, V. (zosť): SNP, Nemci a Slovensko. Dokumenty (NaS), s. 140; KAMENEC, 

!■: Organizácia perzekučného systému fašistického slovenského štátu v rokoch 1939 - 
1945. In: Zborník Múzea SNP, 1982, č. 7, s. 91; SALNER, P.: Prežili holokaust. Bratislava 
1997, s. 601 a n.
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Bližšie pozri NaS, c.d.; BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 198.
105 SNA, f. MV, k. 393, 1026/1943, 1037/1943; KAMENEC, ľ: Príprava a priebeh 

deportácií rasovo prenasledovaných občanov fašistického slovenského štátu. In: 
Zborník M SNP, 8, 1983, s. 154 - 157; Tenže: Vznik a vývoj židovských pracovných 
táborov a stredísk na Slovensku v rokoch 1942 - 1944. In: Nové obzory, 8, 1966, s. 
24 - 25, 33 a n.

,06 Bližšie pozri tamže; tiež VHATrnava, pr. č. 5356/74/F-21. KAMENEC, I.: Koncentračné 
a pracovné tábory na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Bratislava 1971, rkp.; SNA, f. 
MV, k. 579, 1367/1944; NaS, c. d„ s. 140.

’°7 SI. z., č. 22, r. 1942. Ústavný zákon č. 68 z 15.5. 1942 o vysťahovaní Židov.
Tvrdenia niektorých historikov a publicistov, že prezident Dr. Jozef Tiso, podobne ako 
v prípade tzv. Židovského kódexu, tento zákon svojím podpisom neschválil, nie sú 
pravdivé. Pozri SNA, f. SSR, k. 174, 547 a 7501/1942.

'°” Diskriminácia Židov, Rómov, súdne trestaných osôb, negramotných brancov, ale 
napríklad aj príslušníkov rozličných náboženských siekt (baptisti, adventisti, sobotisti, 
metodisti, jehovisti a iní), sa v podmienkach slovenskej armády realizovala ich povinným 
preradením z činnej vojenskej služby do PSb NO.
Podrobnejšie TÓTH, D. (zost.): Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 
1945. VI. robotný prápor. Bratislava 1996, hl. KORČEK, J.: Vojensky organizované 
pracovné formácie v pôsobnosti MNO a MV Slovenskej republiky 1942 - 1945, s. 43 - 
93; VHA Trnava, f. S 7 MNO, k. 436, dôverné 1944, fasc. 13 3/2 -13 5/3 3.

109 V Bratislave nesmeli Židia chodiť po menovite určených uliciach a námestiach v centre 
mesta (napr. Korzo - Sedlárska ulica, Hviezdoslavovo námestie), po nábreží Dunaja a 
pod. SNA, f. MV, k. 393, 1041 - 8/1943.
Tamže, tiež k. 416, bez sign. Hlásenie PR v Bratislave 14. odd. MV z 21.3. 1943, 
1845/1943; SNA, f. NS, A - 1010 - 1012, k. 97, Tn ľud 17/46, A. Vašek.
SNA, f. MV, k. 393, 1041/1943.

1,2 SNA, f. NS, A - 1034, k. 112, Tn ľud 45/46, F. J. Goltz.
ш K tomu pozri napr. priebeh a výsledky razie v sanatóriu Dr. Galusa Mráza v Bratislave.

SNA, f. MV, k. 416, bez sign.; tiež f. NS, A - 1034, k. 112, Tn ľud 45/46, F. J. Goltz.
"4 Mnohostranné rokovania o obnoveni deportácii viedol v decembri 1943 Edmund 

Veesenmayer. V januári 1944 sa v tejto otázke angažoval Adolf Eichmann, v apríli A. 
Vašek a v lete 1944 nemecký vyslanec Hans Elard Ludin, ktorý „v záujme prekonania 
pasívnej rezistencie slovenských úradov“ rozhodne požadoval návrat bývalého poradcu 
MV pre židovskú otázku D. Wislicenyho na Slovensko.
NaS, c.d., s. 49, 52 - 54, 104, 139 - 141; SNA, f. NS, A - 1010, k. 97, Tn ľud 17/46, 
A. Vašek.
Dieter Wolfgang Wisliceny (13. 1. 1911 Regulowken, Východné Prusko -4.4. 1948 
Bratislava), príslušník SS, pracovník nacistickej bezpečnostnej služby. Pôvodne 
študoval teológiu. Štúdium nedokončil, pretože od r. 1931 sa naplno zapojil do poli
tickej práce v NSDAP. 1934 vstúpil do SS. Od júna 1934 pracovník SD. Neskôr 
odborný referent na RSHA, zástupca A. Eichmanna. Od septembra 1941 nemecký 
poradca - „Judenberater“ MV a Ústredného hospodárskeho úradu v Bratislave. 
Bol motorom nemeckého vyslanectva pri realizácii prenasledovania Židov, vrátane 
prvej etapy ich deportácií do koncentračných táborov v roku 1942. Po odchode zo 
Slovenska organizoval 1943 - 1944 ako veliteľ SIPO a SD systematické, cieľave
domé vyvražďovanie a deportácie Židov v Grécku a od marca 1944 podľa Eich- 
mannovho plánu v Maďarsku. 1944 SS-Hauptsturmfuhrer. V októbri 1944 rokoval v 
Bratislave s J. Witiskom o završeni „Endlósungu“ Židov zo Slovenska. 1945 - 1947 
vypočúvaný a súdený pred Medzinárodným tribunálom v Norimbergu. Po skončeni 
procesu bol vydaný do ČSR. Ako vojnový zločinec 27. 2. 1948 odsúdený Ľudovým 
súdom v Bratislave na trest smrti a popravený.
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Edmund Veesenmayer (12. 11. 1904 Bad Kissingen - 24. 12. 1977 Darmstadt), 
nemecký diplomat, príslušník SS. Vyštudoval ekonómiu, pôvodne učil na Vysokej 
škole technickej v Mnichove a Vysokej škole ekonomickej v Berlíne. Od 1925 
člen NSDAP, hospodársky expert strany. 1932 - 1945 pracovník ríšskonemeckého 
ministerstva zahraničných vecí - legačný radca, vyslanec, osobitný poverenec 
A. Hitlera pri krízových situáciách v regióne juhovýchodnej Európy. JUDr. 
Neoficiálnymi „diplomatickými" úlohami bol poverovaný pri anšluse Rakúska 
a vytváraní Ostmarky, spolu s W. Kepplerom a A. Seyss-lnquartom počas rozbíjania 
druhej ČSR a podporovania separatistických elementov v HSĽS, pri vzniku 
Protektorátu Čechy a Morava, satelitných štátov Nemecka na Slovensku a v 
Chorvátsku. Od mája 1941 pracovník nemeckého vyslanectva v Záhrebe. Po okupácii 
štátu od 20. 3. 1944 nemecký zmocnenec pre Maďarsko a vyslanec v Budapešti. 
Jeden z hlavných organizátorov tzv. konečného riešenia židovskej otázky v Maďarsku 
1944 - 1945, spolupracovník A. Eichmanna. 1943 - 1945 z príkazu Berlína osobne 
viackrát vyvíjal nátlak na predstaviteľov vlády a MV prvej SR, aby urýchlili, resp. 
obnovili deportácie slovenských Židov do vyhladzovacích táborov. 18. 12. 1944 
opustil Budapešť obkľúčenú vojskami ČA. Koncom marca 1945 ušiel pred frontom 
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IV. Mocensko-represívny aparát pred vypuknutím SNP 
(január - august 1944)

Postupujúci rozmach protifašistického odbojového hnutia v prvej polovici a hlavne 
v letných mesiacoch roku 1944 bol jedným z určujúcich faktorov vnútropolitického vývoja 
na Slovensku. Otázka jeho perzekúcie zo strany ľudáckeho mocensko-represivneho aparátu 
preto logicky získavala na aktuálnosti. Kľúčový charakter nadobudla najmä v súvislosti 
so situáciou na strednom a východnom Slovensku, vzhľadom na rozširovanie partizánskeho 
hnutia v týchto oblastiach. Determinovala ďalší postup organizátorov pripravovaného 
protifašistického vystúpenia i ďalšiu činnosť bratislavskej vlády v záujme konsolidácie 
bezpečnostnej situácie aznovuupevnenia ľudáckeho režimu. Eminentný záujem na riešení 
problému, v dobovom slovníku označovanom ako „likvidácia ozbrojených bánd a 
rozvratných živlov“, mali aj Nemci. Určovali ho predovšetkým ich vojensko-strategické 
plány v oblasti východných Karpát. Počítali s udržaním stabilizovaného zázemia na 
Slovensku ako nevyhnutného predpokladu pre vybudovanie silného obranného pásma, 
ktoré im malo pomôcť zastaviť alebo aspoň spomaliť postup Červenej armády ďalej na 
západ.

1. Zostrovanie perzekúcie odboja v legislatívno-právnej oblasti

Dominujúce postavenie v štruktúre mocensko-represivneho aparátu Slovenského štátu 
si v roku 1944 naďalej udržiaval bezpečnostný aparát.' Pre riadiacu činnosť jeho vedúcich 
predstaviteľov bolo charakteristické, že akceptovali jeden zo základných princípov 
politickej praxe vládnuceho konzervatívno-klerikálneho krídla Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany, navonok zastierať zostrenú perzekúciu všetkých odporcov režimu 
zdanlivým forsírovaním legality a zákonnosti. V uvedenom období sa s ním plne stotožnil 
minister vnútra a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach. Presadzoval ho aj na 
zasadnutiach vlády, ktoré ako jej podpredseda viedol namiesto chorého premiéra a ministra 
zahraničia Dr. Vojtecha Tuku.: Tento princíp patril k základným pilierom celej 
bezpečnostnej politiky ľudáckeho režimu. Ministerstvo vnútra prvej SR - ústredný riadiaci 
článok bezpečnostného aparátu, napr. vykazovalo za rok 1943 prípravu, vypracovanie a 
spoluprácu na príprave návrhov desiatich zákonov a šiestich vládnych nariadení a z tohto 
pomerne vysokého počtu mala vzťah k mocensko-represívnej problematike iba menšia časť 
z nich, v prvom polroku 1944 MV zaznamenalo v danej oblasti prudké zintenzívnenie 
činnosti.’

Dňa I5. januára 1944 bolo na porade predsedníctva vlády rozhodnuté vypracovať 
v rámci „boja proti tendenciám nepriateľským štátu a ríši. najmä komunistickým“ 
v priebehu niekoľkých mesiacov zodpovedajúce osnovy návrhov a vládnych nariadení. 
Iniciatívy sa ihneď chopila ÚŠB. ktorá už o dva dni vypracovala a poslala na 15. 
bezpečnostné oddelenie prezídia MV svoje vyjadrenie s prvými konkrétnymi návrhmi.’ 
Zámery' ľudáckej vlády neskôr otvorene charakterizoval ústredný tlačový orgán IIG 
Gardista: vypracovaním nových právnych noriem „treba dať... všetky možnosti a všetky 
prostriedky bezpečnostným orgánom, aby mohli rýchlo a účinne zasahovať, keby to 
pomery v budúcnosti vyžadovali“.s Rozšírením právomoci a zvýšením efektívnosti 
pôsobenia v období narastajúcej vlny protifašistických nálad a organizovaného odbojového
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hnutia, najmä partizánskeho, sa mala kompenzovať nedostatočná akcieschopnosť 
mocensko-represívneho aparátu, ktorú priznal aj minister vnútra pri príležitosti piateho 
výročia vzniku Slovenského štátu. Popri demagogickom a jednostrannom vypočítavaní 
„obrovských úspechov“ sa v tlači objavilo niekoľko jeho pozoruhodných vyhlásení o tom, 
že v otázkach „boja s protištátnymi živlami... židovského obyvateľstva... alkoholizmu, 
asociálnych živlov, cigánov..., ktorých riešenie prináša doba... a ktoré za iných okolností 
nedávali tak veľa práce orgánom MV“ bolo mnoho nevyriešených problémov. Ich 
zvládnutie „dnes vyžadovalo by často samostatné ministerstvo s veľkým aparátom“. Hoci 
Mach vyslovil presvedčenie, že na Slovensku „nerušený beh života“ nebudú narúšať 
sabotážne partizánske akcie, zároveň pohrozil „prípadným odporcom“ najtvrdšími 
trestami, vrátane popráv.1' Zastrašovacia rétorika sa v tomto prípade mohla oprieť o 
opatrenia vyjadrené okrem iného konkrétnou úpravou ministerstva pravosúdia z 2. marca 
1944 o výkone trestu smrti podľa zákona č. 10/1944 Slovenského zákonníka.7

V naznačených intenciách sa pripravoval za aktívnej účasti prezídia MV od konca 
marca návrh zákona „o ochrane osobnej slobody, domového pokoja, ich dočasnom 
obmedzovaní, ako aj o obmedzovaní iných práv a slobôd“. Po schválení vošiel do platnosti 
ako zákon č. 50/1944 SI. z. z 11. mája 1944." Dával voľnú ruku štátnym bezpečnostným 
orgánom pri neobmedzenom zasahovaní do života osôb „ohrozujúcich celistvosť štátu“. 
Legalizoval možnosť uväzniť ľudí bez konkrétneho podozrenia zo spáchania trestného činu 
alebo prečinu (preventívne). Oprávňoval všetky bezpečnostné zložky na tvrdé perzekučné 
zásahy: vykonávanie osobných a domových prehliadok i bez rozkazu nadriadeného orgánu 
alebo jeho dodatočného písomného povolenia, ľubovoľné obmedzovanie dopravy a 
cestovania do alebo z určitých oblastí, zaistenie každej podozrivej osoby, jej vykázanie z 
určitého miesta, prikázanie pobytu, uvrhnutie pod policajný dozor atď. Minister vnútra 
alebo ním určený orgán dostali oprávnenie poveriť v naliehavých prípadoch „politicky 
spoľahlivé a dôveryhodné osoby" udržiavaním verejnej bezpečnosti, poriadku a pokoja s 
právom pri výkone služby používať zbraň podobne ako žandárstvo. Daným zákonom boli 
dovtedy oklieštené formálne buržoázno-demokratické a osobné práva a slobody 
likvidované nielen de facto, ale i de iure (napr. sloboda pohybu, domová sloboda, 
nedotknuteľnosť osoby, listové tajomstvo, sloboda spolčovania a verejného 
zhromažďovania a iné). Maximálne bola utužená ústredná cenzúra.'1 Dňa 26. apríla 1944 
poslanci vyjadrili bezpripomienkovou reakciou na Machovo expozé v Sneme nepriamy 
súhlas so zdôvodnením nutnosti orientácie na evidentne „pelendrekové zákony“."’

Vydaním zákona o povinnosti policajného prihlásenia z 27. apríla 1944 vláda vyšla 
v ústrety požiadavke MV na skvalitnenie prehľadu o ubytovaní a migrácii obyvateľstva 
s cieľom čo najviac sťažiť pohyb ilegálne pôsobiacim príslušníkom odboja, ukrývajúcim 
sa rasovo prenasledovaným občanom, utečencom zo zajateckých, koncentračných a 
pracovných táborov v zahraničí i na Slovensku, kriminálnym živlom atď. Povinné 
ohlasovacie miesta boli na príslušných policajných riaditeľstvách, štátnych policajných 
úradoch a žandárskych staniciach podľa trvalého alebo prechodného miesta pobytu 
prihlasovaných. Spomenutý zákon nadobudol platnosť v Šarišsko-zemplínskej župe 15. 
mája 1944 v súvislosti s rozšírením partizánskeho hnutia a 1. júna 1944 aj na ostatnom 
území Slovenska."

Vláda venovala osobitnú pozornosť posilneniu represívnej funkcie bezpečnostného 
aparátu na svojich zasadnutiach v apríli-auguste 1944. Pod predsedníctvom A. Macha 
uložila priamo jednotlivým oddeleniam prezídia MV vypracovať návrhy viacerých opatrení 
v tomto smere. Rozhodujúcu riadiacu a organizátorskú úlohu tu zohralo 15. bezpečnostné
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odd. Dr. Petra Starinského.12 V rámci obmedzených možností boli zosilnené stavy 
žandárstva i polície a ich jednotky dozbrojené modernejšími automatickými zbraňami 
a strelivom. Zmenou dovtedy platných predpisov sa rozšírili možnosti použitia zbraní 
bezpečnostnými orgánmi a pritvrdili metódy zostreného výsluchu zadržaných, obvinených 
i svedkov. Uvedené opatrenia boli obsiahnuté predovšetkým vo viacerých uzneseniach 
vlády z júna a júla, v doplňujúcom zákone o žandárstve z 11. mája 1944 a v návrhoch 
prezídia MV z 20. júla 1944." Z ďalších legislatívnych opatrení vlády z júla a začiatku 
augusta 1944 spomeňme aspoň vládne nariadenie o vylúčení podmienečného prepustenia 
odsúdených pre trestné činy proti totalitnému režimu, zákon o pracovnej povinnosti, 
rozšírenie pôsobnosti vládneho nariadenia z 22. mája 1944 o obmedzení predaja a držby 
zbraní, streliva a výbušných látok z územia Šarišsko-zemplínskej župy na celé Slovensko."

Celý komplex naznačených administratívnych, organizačných a legislatívno-právnych 
opatrení umožnil zintenzívnenie a rozšírenie nepriamych, zastrašovacích i priamych 
(perzekučných) zákrokov bezpečnostného aparátu, ktoré boli na úrovni jeho riadiacich 
štruktúr oddelení prezídia MV čiastočne podobné teroristickým opatreniam nacistického 
policajno-bezpečnostného aparátu v Protektoráte Čechy a Morava. Podstatný rozdiel medzi 
nimi bol na úrovni nižších výkonných článkov. Masovosť, účinnosť a najmä rozhodnosť 
postupu gestapa a SD v krízových obdobiach a oblastiach v protektoráte sa vyznačovali 
navyše neobyčajnou krutosťou až drastickosťou15, ktorá do vypuknutia SNP v zásahoch 
žandárstva, polície a USB proti odbojovému hnutiu nebola taká bežná a rozšírená.

2. Opatrenia proti odboju na východnom a strednom Slovensku

Postup frontu spolu s aktivitou odbojového hnutia na východnom a strednom 
Slovensku koncom roku 1943 a najmä v priebehu roku 1944 iniciovali rozširovanie 
opatrení ľudáckej vlády proti nim nad regionálny rámec. Celoštátny význam nadobúdali 
okrem iného tým, že sa do ich riadenia častejšie zapájali (popri župných a okresných 
úradoch) aj centrálne orgány, najviac ministerstvá národnej obrany a vnútra využívajúce 
informácie a dôvernú znalosť pomerov miestnych poslancov Snemu. Perzekučnú činnosť 
podriadených stupňov a veliteľstiev koncentrovali proti partizánskemu hnutiu, ilegálnej 
sieti KSS, tzv. čechoslovákom. Židom, v menšej miere Rusínom, Maďarom a Čechom. K 
najpoužívanejším metódam patrili: zriaďovanie nových bezpečnostných a spravodajských 
úradov (žandárskych veliteľstiev a staníc, oddelení finančnej stráže. Úradu exponovaného 
vyššieho žandárskeho dôstojníka štábu v Prešove pplk. Jozefa Dresslera), vytváranie 
pobočiek-expozitúr už existujúcich štruktúr, poverovanie energických jednotlivcov 
proľudáckej orientácie ich vedením, vysielanie vedúcich úradníkov MV do 
„najohrozenejších oblastí“ v záujme zjednotenia postupu jednotlivých zložiek mocensko- 
represívneho aparátu, razie, uvaľovanie policajného dozoru, ochranná, prípadne 
preventívna väzba, prečesávacie a trestné akcie proti partizánom.

Pri Policajnom riaditeľstve v Prešove, vedenom Pavlom Macháčkom, pôsobila 
pobočka bratislavskej centrály Ústredne štátnej bezpečnosti (ÚŠBO). Na čele jej 
devätnásť členného kolektívu vystriedal k 1, januáru 1944 dovtedajšieho prednostu Dr. 
Ladislava Števonku (spolupracujúceho s odbojom) policajný radca Štefan Greguška.1" V 
dňoch 7. až 8. februára 1944 bol v meste zriadený exponovaný spravodajský orgán MNO 
pre územie Šarišsko-zemplínskej župy. Vlastnú spravodajskú, bezpečnostnú a 
propagandistickú činnosť rozvinul od 2. marca 1944. Jeho veliteľom a zároveň styčným 
dôstojníkom k županovi Dr. Andrejovi Dudášovi bol schopný a ostrieľaný spravodajský
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dôstojník s bohatými skúsenosťami zo služby v armáde predmníchovskej ČSR plk. Eugen 
Janeček. Pri úzkej spolupráci s políciou, žandárstvom, USB i nemeckými spravodajskými 
dôstojníkmi ťažil z osobných priateľských vzťahov k ministrovi vnútra. Viacerí kolegovia 
ho považovali za „sivú eminenciu“ druhého spravodajského oddelenia MNO so zvláštnym 
vplyvom na jeho prednostu stot. gšt. Jána Juraja Staneka. Podľa svedectva ministra 
národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša „konal mnoho vyšetrovaní na základe 
udania“ a postupne sa stal „viacej orgánom Machovým ako mojím“ (t. j. skôr MV ako 
MNO, resp. armády - J. K..).'7

Od roku 1944 ministerstvo vnútra prednostne rozširovalo sieť žandárskych veliteľstiev 
a staníc vo vybraných oblastiach Slovenska. '* Dostávalo podnety od miestnych 
ľudáckych činiteľov, vlády i nemeckého vyslanectva. Toto úsilie však aktívne podporovali 
aj tí príslušníci žandárskeho zboru, ktorí boli zapojení do protiťašistického odboja, 
i priamo do príprav Povstania. Využili tak legálnu možnosť sústrediť oficiálnym služobným 
postupom demokraticky a protiľudácky zmýšľajúcich príslušníkov žandárstva na 
veliteľstvách a staniciach v predpokladanom centre povstaleckého územia alebo v jeho 
blízkosti. Rovnaké pozadie mali viaceré personálne zmeny, dokonca na Hlavnom 
veliteľstve žandárstva, ktoré bolo výnosom 15. oddelenia MV [10. novembra 1943 
redislokované z Bratislavy do Štubnianskych (Turčianskych) Teplíc a svoju riadiacu 
činnosť v novom pôsobisku začalo 26.11.].1’

Dôležitým výsledkom krokov MV k prehlbovaniu súčinnosti medzi žandárstvom, 
armádou a ŽÚ v boji proti partizánom bolo vytvorenie inštitúcie Úradu exponovaného 
vyššieho žandárskeho dôstojníka štábu v Prešove. Na telefonický rozkaz A. Macha z 18. apríla 
1944 HVŽ do tejto funkcie menovalo oddaného režimistu, nemeckým vyslanectvom (vrátane 
jeho prešovského konzulátu na čele s barónom Petrom von Woinovichom) a ďalšími 
nacistickými zložkami odporúčaného pplk. Jozefa Dresslera, dovtedy veliteľa Pohotovostného 
oddielu žandárstva v Ružomberku. K jeho prioritným úlohám patrila koordinácia 
bezpečnostných opatrení so županom a veliteľmi divízií Východoslovenskej armády.2"

Počiatočné impulzy pre neskoršie vytvorenie uvedených oporných bodov, nejakých 
„vysunutých tykadiel“ exekutívy, siahali do prvej dekády januára 1944. Začiatkom mesiaca 
MV vyslalo prednostu 15. bezpečnostného oddelenia svojho prezídia Dr. Petra Starinského 
a hlavného veliteľa žandárstva plk. Eduarda Benku na inšpekčnú cestu po 
východoslovenských okresoch. Na poradách s okresnými náčelníkmi, funkcionármi HSĽS 
a HG sa zaoberali zosúladením postupu finančnej stráže, bezpečnostného a 
administratívno-správneho aparátu voči partizánom, vytvorením siete dôverníkov z radov 
miestneho obyvateľstva pre získavanie informácií a odovzdávanie správ o odbojovom 
hnutí, pohybom rasovo perzekvovaných osôb (Židia, Rómovia), utečencov zo zajateckých 
táborov v Nemecku, o situácii na hraniciach a pod.21 Obdobne postupovalo MV na 
strednom Slovensku. Jeho represívne opatrenia tu však značne otupovali rozkladné 
tendencie, ktoré sa najvýraznejšie prejavovali v pôsobení administratívno-správneho 
aparátu a žandárstva. Vedenie ministerstva vnútra čiastočne postrehlo tento vývojový trend, 
no neodhadlo včas jeho šírku a možné dôsledky. Alexander Mach napr. najednej z porád 
o politickej a bezpečnostnej situácii v Pohronskej župe, ktorá sa konala 24. februára 1944 
v Banskej Bystrici, vystúpil s veľmi kritickým hodnotením práce prítomných okresných 
náčelníkov, funkcionárov HSĽS, HG a HM, obecných funkcionárov a žandárskych 
veliteľov. Svoje výzvy na upevnenie pracovnej a osobnej disciplíny doplnil „poslednou 
výstrahou“, aby si najneskôr „do konca marca urobili poriadok v rodinách, v úrade i v 
okresoch, lebo niektorí sa už zabezpečujú na prípad príchodu Beneša“.22
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Veľmi tvrdý postup presadzoval proti odbojovému hnutiu z prorežimistických pozícií 
šarišsko-zemplínsky župan Dr. A. Dudáš. Dôsledne plnil všetky príkazy nadriadených a 
pod jeho vedením ŽÚ vychádzal i s vlastnou iniciatívou pri konkrétnych protipartizánskych 
akciách. Jeho podnety využil aj Dr. P. Starinský v obsiahlom návrhu mimoriadnych 
bezpečnostných opatrení v okresoch Bardejov, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, 
Humenné, Snina a Michalovce, ktorý' predložil na schválenie Machovi 12. januára 1944.-’ 
Podarilo sa mu tým predísť županovu osobnú aktivitu.24 Účinnosť opatrení malo podporiť 
vyhlásenie štatária v daných okresoch, čo však minister vnútra neschválil. Väčšina z nich 
sa realizovala postupne až do vypuknutia SNP, pravda neraz zdĺhavo a v obmedzenej miere. 
Umožnilo to doplnenie početných stavov, výzbroje a výstroja vojenských jednotiek 
a ich aktuálnejšiu redislokáciu. zosilnenie oddielov finančnej stráže a žandárstva v januári 
až februári a v máji 1944, čiastočné zapojenie príslušníkov HG a FS do bezpečnostnej 
služby a sústredenie činnosti ÚŠB na túto oblasť v apríli až máji I944.25 Akcieschopnosť 
represívnych zložiek účinne povzbudilo zriadenie troch nových POŽ v druhej polovici 
februára 1944 v Michalovciach, Nižnom Šebeši a Spišskej Novej Vsi, čím sa ich celkový 
počet zvýšil na 8 (Banská Bystrica. Bratislava, Brezno nad Hronom. Topoľčianky, 
Trenčín). Súhrnne predstavovali silu 247 mužov (po 26 až 35 na 1 POŽ). *

Neočakávanou zaťažkávacou skúškou pre zladenosť spolupráce jednotiek slovenskej 
armády, bezpečnostného aparátu a finančnej stráže sa stala okupácia horthyovského 
Maďarska nacistami. Po získaní formálneho súhlasu predsedu vlády Dr. V. Tuku a ministra 
národnej obrany gen. F. Čatloša, počnúc dňom 19. marca 1944 začali Nemci využívať 
východnú časť územia Slovenska ako tranzitné teritórium pri presunoch svojich 
okupačných jednotiek.27 Bratislava mala povinnosť zabezpečiť prepustenie nemeckých 
jednotiek cez slovensko-nemeckú i slovensko-maďarskú hranicu, ich ochranu a podporu 
počas presunu. V prvom slede museli zaisťovať ..hladký a nerušený priebeh ich pochodu“ 
miestne oddelenia finančnej stráže, velenie posádok slovenskej armády, predstavitelia ŽÚ 
a OÚ, ÚŠB, policajní a žandárski velitelia na Orave a Spiši, v smere na Kežmarok, Poprad, 
Prešov, Podolínec, Margecany. Prvoradou úlohou bolo zabrániť diverzným akciám 
partizánov proti nemeckým transportom. Došlo tiež k aktivizácii FS a okresných 
veliteľstiev HG. Podľa rozkazov HV HG upriamilo činnosť miestnych gardistických 
jednotiek na oblasť spravodajstva, pomocných policajno-bezpečnostných služieb a 
predĺžilo ju do apríla až mája 1944.2*

Ďalším krokom k zintenzívneniu krajne represívnych zásahov proti všetkým 
odporcom režimu sa stalo splnomocnenie prezídia ŽÚ v Prešove samostatne používať tzv. 
zostrené bezpečnostné opatrenia. MV ho vymohlo od vlády v apríli 1944 po opakovaných 
žiadostiach župana Dudáša.2" Zaviedli permanentnú kontrolu dokladov a osobné 
prehliadky, najčastejšie na miestach verejného zhromažďovania ľudí (pohostinstvá, lokály, 
hotely, trhy, jarmoky, kiná, divadlá), domové prehliadky, vlakové kontroly, organizovanú 
strážnu službu pri cestných komunikáciách, železničných staniciach, mostoch, dopravných 
a spojovacích uzloch (najčastejšie objekty diverznej činnosti partizánov). Spoločne ich 
vykonávali armáda a žandárstvo. Sprísnená bola aj ochrana štátnych hraníc, kontrola 
protižidovských obmedzení, rozšírená perzekúcia občanov neslovenskej národnosti.’" 
Bezpečnostný aparát postupoval dôslednejšie pri sústreďovaní civilných utečencov i 
vojenských zbehov vo vybudovanej sieti táborov s donucovacím pracovným charakterom, 
resp. v koncentračnom tábore pre politických väzňov v Have. V porovnaní s 
predchádzajúcim vývojom do roku 1944 sa ustúpilo od internovania „domácich 
nespoľahlivých živlov“ jednoznačne podľa typového určenia jednotlivých táborov. Bolo
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to dôsledkom na jednej strane častejších zmien v charaktere týchto táborov, na druhej strane 
preto, že OÚ, žandárstvo a polícia nepostupovali dôsledne podľa údajov zoznamu 
štátnobezpečnostne nespoľahlivých osôb, ktorých aktualizačně doplnenie na jar 1944 
centrálne nariadilo 15. oddelenie prezídia MV.’1 Obdobne a súbežne postupoval 
bezpečnostný aparát aj v ostatných regiónoch Slovenska. Dňa 2. mája 1944 15. oddelenie 
prezídia MV a ÚŠB nariadili zaviesť zostrené policajné opatrenia v severozápadnej časti 
okresu Poprad, v oblasti Východných Tatier a pozdĺž slovensko-poľského pohraničia, kde 
partizáni prepadmi skladov finančnej stráže získavali zbrane a muníciu. Výkonom bolo 
poverené žandárstvo spolu s finančnou strážou.’3

Posledná veľká štátnobezpečnostná akcia pred vypuknutím SNP sa uskutočnila v apríli 
až máji 1944. Rozsiahle spravodajské manévre, následné vyšetrovanie a lavína zatýkaní 
priniesli vážne zásahy do ilegálnej siete komunistického a občianskeho odboja i akútne 
nebezpečenstvo odhalenia organizátorov príprav Povstania. Ústredňa štátnej bezpečnosti 
presunula najosvedčenejšie sily svojho protikomunistického a spravodajského oddelenia 
na čele s obávaným Imrichom Suckým na východné Slovensko, kde sa jej podarilo odhaliť 
a zatknúť niekoľko desiatok významných odbojárov z radov organizátorských a 
podporných skupín partizánskeho hnutia, niekoľkých partizánov i sovietskych zajatcov na 
úteku z Nemecka. Prezídium MV a MNO poskytli ÚŠB plnú podporu. Vzájomnú 
spoluprácu pri zaisťovaní koordinovali skúsení odborníci, plk. E. Janeček a Štefan 
Úhrovčík z MV. Naproti tomu úplným fiaskom sa skončili vojensko-policajné „trestné 
výpravy“ proti partizánskym skupinám Čapajev a Pugačov, ktoré sa uskutočnili približne 
v rovnakom čase.” Podľa hlásenia pplk. J. Dresslera prevládala medzi žandármi a vojakmi 
obojstranná podozrievavosť, až nevraživosť, ktorá rozbíjala ich jednotný postup v 
bezpečnostnej službe. Situácia sa nezmenila ani po osobnom zákroku prednostu 15. 
oddelenia priamo v Prešove.’4

Od mája 1944 mali riadiace články mocensko-represívneho aparátu uľahčenú situáciu pri 
zavádzaní mimoriadnych bezpečnostných opatrení tým, že sa už nemuseli bezprostredne viazať 
na súhlas či pripomienky vlády. K osobitným zákrokom podľa zákona 
o obrane štátu boli splnomocnení vládnym nariadením z 10. mája 1944 hlavný veliteľ armády 
a príslušné úrady verejnej vnútornej správy. Po dohode Macha s Čatlošom poverili vedením 
vojenských úloh gen. Augustína Malára ako Čatlošovho zástupcu.” Začiatkom júna vyslala 
ÚŠB do Prešova štvorčlennú údernú skupinu s úlohou pomáhať likvidovať miestne 
partizánske jednotky. Viedol ju hlavný policajný komisár Dr. Jozef Hojstrič. Polovica jej členov, 
Martin Bolf a Michal Lindner, spolupracovala so skupinami občianskeho odboja... “

Väčšina miestnych ľudáckych činiteľov dosiahla netypickú zhodu v názore na nutnosť 
premiestniť mimo územia Šarišsko-zemplínskej župy zajatecký tábor v 1 lumennom, v ktorom 
boli sústredení francúzski a juhoslovanskí vojnoví zajatci. Dlhotrvajúce intervencie’7 okruhu 
zložiek reprezentovaných triumvirátom Dudáš, Dressier, Janeček podporovala župná a 
okresná nomenklatúra HSĽS i HG. Pri premiestnení tábora do Horných Obdokoviec v 
Topoľčianskom okrese v júni 1944 nebol rozhodujúci ani ich nátlak, ale nároky nemeckého 
armádneho velenia na pacifikáciu územia, vtedy už bezprostredne prifrontového pásma.”1 
Vytvoreniu jednotnejšej koncepcie potláčania protifašistického odbojového hnutia bránili 
vážne osobné nezhody, zjednodušene povedané, prejavujúce sa navonok rozpormi 
príslušníkov administratívno-správneho aparátu (Dudášova skupina) voči straníckym a 
gardistickým funkcionárom (poslanec a predseda ZO HSĽS Dr. Matej Huťka, mešťanosta 
Prešova a župný inšpektor HG Anton Sabol-Palko a ich prívrženci). Determinovali a 
limitovali násilnú evakuáciu zvyšku židovského obyvateľstva zo Šarišsko-zemplínskej župy.
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prebiehajúcu od konca jari do leta 1944“'; odsunutie radikálneho riešenia tzv. cigánskej otázky 
(až po židovskej a českej) do vzdialenejšej perspektívy4*'; presun kompetencie civilnej správy 
na vojenské štruktúry slovenskej armády (Armádne veliteľstvo v Prešove)41; evakuáciu 
civilného obyvateľstva pred postupom frontu.42

V kapitole som načrtol najvýznamnejšie aktivity z celého komplexu opatrení ľudáckeho 
mocensko-represívneho aparátu proti odbojovému hnutiu v prvom polroku 1944. Svojím 
obsahom boli bezohľadné a dôsledné, ale ich dosah a výsledky vyzneli menej účinne. Príčinou 
bol prehlbujúci sa rozpor medzi centrálnymi riadiacimi štruktúrami (MV. MNO, vláda) a 
jednotlivými nižšími článkami exekutívy. Protifašistické hnutie vystupovalo v tomto období 
už s pomerne jasným politicko-ideovým programom, s formujúcou sa organizačnou 
štruktúrou pod vedením jednotlivých zložiek občianskeho odboja, ilegálnej KSS a 
predovšetkým získalo podporu širších vrstiev obyvateľstva. K tomu pripočítajme postupujúci 
rozklad v najdôležitejších článkoch mocensko-represívneho aparátu, v armáde, žandárstve, 
finančnej stráži, v menšej miere u polície a ÚŠB, kde mnohí jednotlivci, celé skupiny a 
jednotky spolupracovali alebo boli priamo zapojené do odboja. Špecifické prejavy rozkladu 
sa v podobe alibizmu nevyhli ani ich najvyšším riadiacim štruktúram. Rozšírenie 
alibistických tendencií ukázali napr. súvislosti s prípadom Ferdinanda Hoffmana- Dvorina. 
ktorý bol zatknutý počas už spomínanej systematickej štátnobezpečnostnej akcie pred 
vypuknutím SNP v máji 1944 na východnom Slovensku. Ústredná štátna bezpečnosť získala 
pri vyšetrovaní niektoré závažnejšie poznatky o ilegálnej sieti skupín občianskeho odboja, 
najmä v okruhu Dr. Vavra Šrobára. Dôsledné vyhodnotenie, následné rozvinutie ďalšieho 
zatýkania a vyšetrovania mohli ohroziť i významných komunistických odbojových 
pracovníkov, nevynímajúc pri tom organizátorské kádre pripravovaného Povstania. Napriek 
tomu, že prednostovia ÚŠB a 15. oddelenia Dr. J. Beňuška a Dr. P. Starinský poznali obsah 
príslušných zápisníc, pravdepodobne bol s ním oboznámený aj A. Mach. nenariadili rozšíriť 
vyšetrovanie, čo bol v takomto prípade zvyčajný pracovný postup bezpečnostného a 
štátnobezpečnostného aparátu v predchádzajúcich rokoch. Všetky materiály však boli 
starostlivo uložené na použitie v príhodnom čase...41 Jediným a možno ani rozhodujúcim 
motívom ich konania iste nebol len alibizmus. Podstatnú úlohu zohrala aj časová tieseň, 
nedocenenie prudkej eskalácie vnútropolitického vývoja smerujúceho v lete 1944 k svojmu 
vyvrcholeniu, činnosť pracovníkov ÚŠB spolupracujúcich s odbojom, ako i niektoré politické 
styky a súvislosti medzi osobami zainteresovanými na prípade.

Naznačený vývoj spolu s pôsobením významných zahraničnopolitických udalostí 
(obsadenie Maďarska nemeckými vojskami, vylodenie Spojencov v Normandii, 
oslobodenie územia ZSSR, atentát na A. Hitlera 20. júla 1944. vyhlásenie ďalšej totálnej 
mobilizácie v Nemecku, protifašistické ozbrojené povstanie v Rumunsku)44 utvorili na 
Slovensku podmienky, počas ktorých došlo v posledných mesiacoch pred vypuknutím SNP 
k hlbokému narušeniu stability mocenskej štruktúry ľudáckeho režimu.

3. Zmeny v postavení armády voči ostatným zložkám
mocensko-represívneho aparátu

Pôsobenie mocensko-represívneho aparátu prvej SR do leta 1944 výrazne 
poznamenalo úsilie ľudáckeho vedenia preniesť niektoré funkcie jeho bezpečnostných 
zložiek na armádu. Podarilo sa mu modifikovať zameranie a dynamiku tohto procesu 
natoľko, že ich napokon akceptovalo i vedenie MV. Do istej miery tým ustúpilo od svojej 
predchádzajúcej línie, v ktorej dominovala zásada vehementného odmietania všetkých
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koncepcií (napr. zo strany J. Tisu, gen. F. Čatloša), kde sa v akejkoľvek forme počítalo s 
podriadením bezpečnostných zložiek MNO.45 K zmenám v orientácii armády i k 
formovaniu nového postoja vedenia MV nepochybne prispeli i také faktory, ako vzrastajúca 
aktivita a najmä otvorenosť akcií partizánskeho hnutia, približovanie frontu a z neho 
vyplývajúci zvýšený záujem Nemecka na udržaní stability vnútropolitickej situácie na 
Slovensku. Koncom júla a v prvých dňoch augusta 1944 túto otázku otvorene nastolili 
známe udalosti okolo podriadenia Východoslovenskej armády skupine armád Nord 
Ukraine na čele s genplk. Josefom Нагрет4'1 a vyhlásenia väčšej časti východoslovenskej 
oblasti (Šarišsko-zemplínska župa a okresy Stará Ľubovňa, Spišská Stará Ves a 
Kežmarok) za vojnové, resp. operačné pásmo.47 Usmernili ďalší vývoj smerom ku 
kryštalizácii zásadných odlišností v exekutíve na územiach spadajúcich pod vojenskú a 
pod civilnú správu. Uvedené zmeny fixovala ..Dohoda o zaobchádzaní a zaopatrení 
nemeckých oddielov za ich pobytu na Slovensku“ z 19. augusta 1944. Parafovali ju 
nemecký generál pri MNO Dr. Alfred von Hubicki a generálny inšpektor slovenskej 
armády gen. Anton Pulanich. Pokiaľ išlo o pôsobnosť a kompetencie Nord Ukraine, 
pozostávala z troch častí: 1. z Dohody o veliteľskej právomoci v operačnom pásme na 
výsostnom území Slovenska, 2. o exteritorialite nemeckej brannej moci na slovenskom 
výsostnom území a o otázkach súdnej právomoci, 3. o oblasti správy (ubytovanie, 
zásobovanie, doprava, spojenie atď.).4*

Presúvanie kompetencie bezpečnostného aparátu ministerstva vnútra na armádu 
neprebiehalo len po línii teritoriálnej (operačné pásmo, východné, stredné Slovensko, 
pohraničie), ale aj vyčleňovaním špecifických činností a úloh (akcie proti partizánom, 
„nepriateľským padákovým strelcom“, donucovacie a trestné opatrenia proti sabotážam 
v zbrojárskych závodoch, ochrana dopravy a komunikačnej siete a pod.).JV Z 
pochopiteľných príčin to vyhovovalo ľuďom, ktorí spolupracovali s protifašisticky 
orientovanými vojakmi a dôstojníkmi slovenskej armády i ďalšími zložkami domácej a 
zahraničnej rezistencie. Podporovali ho však aj oddaní režimisti, pretože v ňom videli 
jediný spôsob, ako vlastnými silami potlačiť odbojové hnutie. Samozrejme, nevedeli pri 
tom o konšpiratívnej sieti v armáde a jej pripravovanom vystúpení v Povstaní... Názorne 
to vyjadril župan Dudáš v často citovanom návrhu na postavenie zvláštneho útvaru do boja 
proti partizánom zo 16. júla 19444" Predpokladal v ňom poveriť „Hlavné veliteľstvo 
slovenskej brannej moci“ zostavením rýchleho a úderného horského telesa o sile aspoň 
1000 mužov aj s ťažkými zbraňami najneskôr do jedného mesiaca. Dôvodil vážnosťou 
situácie, v ktorej „terajšie mocenské prostriedky na zlikvidovanie tzv. partizánstva... sa 
ukázali byť nedostatočnými...“ Armáda podľa neho plnila iné dôležité úlohy a žandárstvo 
i po zosilnení zostalo rozdrobené, neprimerane vystrojené a vyzbrojené. Vláda, MV, ani 
MNO návrh nepodporili. Zrejme nedocenili stupeň vnútornej krízy režimu, no ich možnosti 
obmedzovali tiež objektívne personálne a technické problémy. Zdržanlivý postoj k 
podobným návrhom zaujímali aj nižšie armádne zložky. V protiklade k tomu časť 
funkcionárov vládnucej štátostrany a jej pridružených organizácií podporovala z rôznych 
pohnútok nasadzovanie armády ako represívneho nástroja proti domácemu opozičnému 
hnutiu. Pred verejnosťou jednostranne argumentovala ochranou pred vonkajším 
zasahovaním (Moskva, Londýn), keď aktívny odboj degradovala len na „zahraničný 
import“ či „pomstu Neslovákov“. Snaha zvrátiť alebo aspoň korigovať krízový vývoj 
preliminovala obsah zasadnutí predsedníctiev ŽO HSĽS. Okrem straníckych funkcionárov 
bývali na nich spravidla prítomní najvyšší činitelia štátnej správy, armády, žandárstva, 
poslanci a delegovaný člen vlády. Napríklad 3. júla 1944 na schôdzi ŽO HSLS v Prešove51
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dospeli k neformálnej dohode, že vedenie HSĽS, HG a MM (M. Huťka, A. Sabol-Palko, 
župný vodca HM Jozef Rehuš) zabezpečí sociálnu výpomoc rodinám narukovaných 
vojakov, ktorí „sú mimoriadne zaťažovaní“ okrem vlastných úloh (výcvik, zabezpečovanie 
bojovej pohotovosti, strážna služba, výstavba obranných opevnení), ešte aj „udržiavaním 
verejnej bezpečnosti, poriadku a potláčaním partizanizmu“. Za jeho alarmujúce prejavy 
označili útoky partizánov na žandárske stanice, ich teror voči režimistom i osobám 
odmietajúcim poskytnúť im materiálnu pomoc, celoštátnu organizovanosť hnutia (!), 
dezercie vojakov k partizánom. Ďalšie stretnutie 24. júla 194457 sa nieslo v znamení kritiky 
málo pružnej a efektívnej pomoci centrálnych orgánov v Bratislave pri zabezpečovaní 
razantných represívnych opatrení. Išlo najmä o: dozbrojenie, vybavenie dopravnými 
prostriedkami i pohonnými látkami žandárstva a špeciálnej vojenskej jednotky na 
prenasledovanie partizánov v sile asi 200 mužov sídliacej v Humennom; vydávanie zbraní 
obyvatefom podľa návrhov HSĽS; zlepšenie vzťahu vojakov ku gardistom; odstavenie 
súkromnej civilnej dopravy a pridelenie vozidiel bezpečnostným orgánom; sprísnenie 
sankcií proti Židom až po trest smrti a deportáciu; pozbavenie „rozvratníckych“ Čechov 
štátneho občianstva a vypovedanie do protektorátu.”

Dňa 3. augusta 1944 exponovaný vyšší žandársky dôstojník štábu pplk. J. Dressier 
naliehal na účastníkov porady u AV v Prešove, aby ho podporili v urgovaní úplného 
podriadenia a disponovania so žandárskymi stanicami vo vybraných okresoch „pri obrane 
proti záškodníkom na východnom Slovensku“.54 Jeho vehementné nároky sa nestretli 
s očakávanou jednoznačne kladnou odozvou. Preto sa preorientoval na získanie podpory 
z iných kruhov. Prípis Veliteľstva brannej výchovy, Stráže obrany štátu a Civilnej 
protileteckej ochrany v Banskej Bystrici z 5. augusta tlmočiaci Dresslerovu žiadosť v 
uvedenom zmysle HVŽ v Štubnianskych Tepliciach dokazuje, že bol úspešný. Bez škrupúľ 
využil osobné kontakty s plk. gšt. Štefanom Tatarkom, ktorý sa nestačil ešte zorientovať 
v novej veliteľskej funkcii...55

Nemecké záujmy vo východoslovenskej oblasti, resp. v operačnom pásme 
„Heeresgruppe Nord Ukraine,“*' zviditeľnila prešovská podriadená služobná Abwehru 5. 
augusta a pravdepodobne i 14. augusta 1944, keď sa uskutočnili z iniciatívy jej vedúceho 
pplk. Hansa (?) Seidla spoločné porady zástupcov nemeckých, maďarských, slovenských 
spravodajských a bezpečnostných orgánov.57 Rokovanie na veliteľstve SD v Košiciach (za 
Slovensko sa ho zúčastnili Dressier, Hojstrič, Janeček a prednosta spravodajského oddelenia 
DO 2 stot. Podhorský) bolo zamerané na koordináciu spravodajskej činnosti pri vojenskej 
obrane Duklianského a Lupkovského priesmyku, bezpečnostných zákrokov proti 
parašutistom a partizánom v blízkosti pohraničia, výmenu informácií a operatívny 
spojenecký styk. Otvorená zostala otázka voľného pohybu slovenských a maďarských 
príslušníkov uniformovaných zborov v pásme - 10 km od hraníc oboch štátov, ktorú 
slovenská strana sproblematizovala podmienkou prijatia formálnej medzištátnej dohody na 
úrovni MZV.

Dňa 11. augusta 1944 veliteľ Východoslovenskej armády gen. A. Malár formálne 
vydal nariadenie o mimoriadnych opatreniach na území Šarišsko-zemplínskej župy 
a v okresoch Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves vzhľadom na „značne narušené 
bezpečnostné pomery" v oblasti vyhlásenej za operačné pásmo.5" Tento ani ďalšie rozkazy 
z augusta 1944 s Malárovým podpisom nemožno v duchu staršej literatúry' považovať za 
odraz jeho osobného prorežimistického či protiodbojového postoja. Naopak, ten bol 
podmienený jeho tajnými stretnutiami a rokovaniami v línii predovšetkým konšpiratívnych 
plánov gen. Čatloša, čiastočne Vojenského ústredia a ostatných zložiek domáceho odboja.
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Bolo preto pochopiteľné, že pri zostavovaní nariadenia neakceptoval drastické návrhy (hoci 
ich mal k dispozícii) pplk. Dresslera, ktoré predložil okrem iných orgánov aj A V 
v Prešove 7. augusta a prezídiu MV 10. augusta 1944. Prvý návrh počítal s preventívnym
zaistením všetkých osôb na území operačného pásma, ktoré vzbudzovali obavy,....že by
mohli ohrozovať verejnú bezpečnosť, verejný pokoj a verejný poriadok“. Masové zatýkanie 
mali realizovať práve vojaci rozkazom od AV za spolupráce žandárstva na základe 
zoznamov politicky a štátnobezpcčnostne nespoľahlivých osôb z jednotlivých žandárskych 
staníc. Dresslerov elaborát ho odôvodňoval potrebou „...preventívne urobiť opatrenia pre 
prípad, že by sa pomery zhoršili, aby osoby podozrivé buď so zbraňou v ruke, buď iným 
spôsobom sa nepridali na stranu nepriateľa.“”

Druhý návrh presadzoval do činnosti mocensko-represívneho aparátu pred vypuknutím 
SNP veľmi málo používanú metódu perzekúcie. Išlo o branie rukojemníkov, v tomto prípade 
z radov civilného obyvateľstva ako odvety za partizánske akcie v pomere 1:10.“'Malár v 
zásade nesúhlasil s partizánskymi akciami v operačnom pásme rovnako ako Dressier. Na 
rozdiel od neho sa neusiloval o skutočnú likvidáciu partizánskeho hnutia. Snažil sa zabrániť 
rozsiahlejším bojovým stretnutiam medzi partizánmi a slovenskými vojakmi. Ak veril v 
realizáciu vojenského prevratu podľa Čatlošovho plánu, musel pre neutralizáciu Nemcov, 
bratislavskej vlády i miestnych režimistov v teritóriu dislokácie Východoslovenskej armády 
podnikať navonok rozhodné, ale fakticky len „upokojujúce“ akcie.01 
Presadzovanie úzkej spolupráce s armádou sa snažila využiť aj početná skupina alibistov 
a kolísavcov vo všetkých zložkách bezpečnostného aparátu a na všetkých jeho stupňoch 
odhora až nadol. Jej cieľom bolo fakticky preniesť výkon perzekúcie odbojového hnutia 
na armádu. V júli až auguste 1944 sa na túto platformu dostal aj prednosta 15. 
bezpečnostného odd. prezídia MV Dr. P. Starinský. Naznačil to na stretnutiach s hlavným 
veliteľom žandárstva plk. E. Benkom. Váhavého Benku prekvapili údajne viackrát 
opakované rady, ktoré boli v rozpore s internými smernicami A. Macha o ráznom postupe 
žandárstva proti partizánom: dôvernými pokynmi a úpravami orientovať podriadené 
žandárske veliteľstvá tak. aby prenechávali všetku iniciatívu armáde, vyhýbali sa priamym 
bojovým ak-ciám s partizánmi, v prípade stretnutia s nimi nepoužili zbraň, zohľadňovali 
pri svojom postupe nálady a potreby miestneho obyvateľstva.“

V istom smere, najmä po organizačnej stránke, predstavovalo vrchol úsilia ľudáckeho 
režimu o zabezpečenie trvalej a čo najtesnejšej spolupráce medzi armádou a ostatnými 
článkami jeho mocensko-represívneho aparátu vytváranie Asistenčných jednotiek na 
základe zákona o Stráži obrany štátu/'' Zloženie AJ (aktívni príslušníci armády, povolanci 
zo zálohy, žandári, policajti, finančná stráž, rôzne kategórie verejných a štátnych 
zamestnancov) vychádzalo jednak z miestnych podmienok, jednak z poverovania 
konkrétnymi úlohami. Zásahy AJ proti odbojovému hnutiu na Slovensku svojou 
účinnosťou ďaleko zaostávali za očakávaním ľudáckych činiteľov. VBV - SOS so sídlom 
v Banskej Bystrici (od plk. gšt. Š. Tatarku velenie, pri vzájomnej výmene funkcií, 
protokolárne prevzal veliteľ 2. pešej divízie VA plk. gšt. Viliam Kanák 24. augusta 1944ы) 
v úzkej spolupráci s HVŽ, ústredným vedením HSĽS a s podriadenými oblastnými a 
okresnými VBV sa ešte ani v lete 1944 nepodarilo úplne zavŕšiť ich organizáciu a výstavbu. 
AJ prevažne neabsolvovali základný stmeľovací výcvik na stupni oblastných a okresných 
veliteľstiev, ba mnohí ich príslušníci ani v rámci vlastných jednotiek/'5 Na území Slovenska 
boli posilnené žandárske stanice približne 66 AJ. Pre porovnanie, na Sarišsko-zemplínsku 
župu ich z tohto počtu pripadlo 26 v polovici okresov (Giraltovce, Humenné, Michalovce, 
Sabinov, Vranov). Vo zvyšných 5 okresoch župy neboli ani len čiastočne aktivované.“
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Možno predpokladať, že v ostatných župách sa situácia zásadne neodlišovala. Zámer 
výhradne naverbovať občanov úplne oddaných režimu sa nepodarilo naplniť, pretože 
v danej etape jeho vnútornej krízy vlastne nebol reálny. Popri antifašistickom postoji väčšiny 
radových príslušníkov povolaných do AJ, ktorý bol v mnohých regiónoch práve základným 
predpokladom pre využitie polovojenského zboru SOŠ podľa pokynov Vojenského ústredia 
a SNR v záujme povstaleckej akcie, ich reálnu údernú silu vážne zoslabovali: ľahostajnosť 
i odpor k náboru, nedostatok zbraní, munície a výstroje. Ministerstvo národnej obrany 
dodávalo tento materiál dosť nepravidelne, napriek urgenciám VBV - SOŠ. Do vypuknutia 
Povstania bola skutočne dodaná iba jeho nepatrná časť. Väčšina zbraní a munície z už 
dodaných zásielok sa po vypuknutí SNP veľmi pravdepodobne dostala do rúk povstalcov, 
nakoľko boli pohotovostné uskladnené na žandárskych staniciach v stredoslovenskej oblasti, 
kde sa žandárstvo až na nepatrné výnimky pridalo k SNP.

Metódy a väzby, ktorými sa celkovo mala posilniť vnútroštátna potlačovacia funkcia 
armády, ovplyvnili mechanizmus činnosti mocensko-represívneho aparátu tým, že do leta 
1944 na ňu vláda postupne preniesla úlohu rozhodujúceho exekutívneho nástroja v boji 
proti partizánskemu hnutiu. Ostatné články sa dostali do postavenia pomocných, 
spolupracujúcich zložiek. Platilo to aj pre bezpečnostný aparát MV. ktorý sa v takomto 
postavení zúčastnil 12. až 15. augusta 1944 s jednotkami slovenskej armády aj známych 
prečesávacích akcií proti partizánom v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre.

Vedením trestných operácií bolo poverené VPV v Banskej Bystrici na čele s gen. Jozefom 
Turancom. Zatiaľ čo vláda spájala záruky tvrdého postupu práve s jeho osobou. Vojenské 
ústredie takticky využilo v danej otázke možnosti vyplývajúce z oficiálneho špičkového 
postavenia svojich členov v štábe V P V',''7 Turanec nemohol objektívne vtlačiť akciám 
bezohľadný likvidačný charakter. Riadiacu a organizačnú iniciatívu si totiž od začiatku 
vyhradil gen. Čatloš. Sledujúc vlastné převratové plány presadil variant kamuflovaných akcií. 
V prvom rade „na zaslepenie očí Nemcom“ a potom aj samotnému Turancovi.“
Čatlošove spomienky napísané s dvadsať až tridsaťročným odstupom evidentne nadsadzujú 
generálovu spoluprácu s odbojom a činnosť proti ľudáckemu režimu. V komparácii s 
dobovými dokumentmi a svedectvami ostatných účastníkov však jeho hodnotenia obsahujú 
neoddiskutovatelné, racionálne spoločné jadro. Vojenské a žandárske jednotky mali 
inštrukcie vyhýbať sa bojovému dotyku s partizánmi, smer a cesty ich postupu cez Nízke 
Tatry boli vopred presne určené, partizáni po včasnom varovaní sa mohli presunúť do iných 
priestorov. V prípadoch, keď gen. Turanec vyhrotil situáciu energickými rozkazmi vo 
vlastnej veliteľskej právomoci (napr. neočakávaným rozšírením operácie aj na oblasť 
Veľkej Fatry a Turčianskej kotliny), „slovenské vojsko... (po nevýznamných potýčkach - 
J. K.) miesto bitky sa s partizánmi skamarátilo.“''’

Konkrétny priebeh, negatívne výsledky i príčiny neúspechu celej „protipartizánskej 
operácie“ sú z literatúry dostatočne známe.7'" Možno ich väčšinou aplikovať aj na rozsahom 
menšie protipartizánske akcie a opatrenia, ktoré uskutočnili bezpečnostné orgány 
posilnené vojenskými AJ na príkaz niektorých županov a okresných náčelníkov v 
regiónoch stredného a východného Slovenska.71 Bez výnimky to platí aj pre činnosť čisto 
vojenských, dobre vyzbrojených jednotiek, vytvorených v druhej polovici augusta 1944, 
ako vojenské pohotovostné oddiely s určením na boj proti partizánom (v Hanušovciach. 
Nižnom Šebeši, Michalovciach, Stropkove, tankové roty vo Svidníku).777

Veľmi agilne postupoval pri organizovaní spolupráce okresných náčelníkov s 
prorežimistickými veliteľmi vojenských posádok a žandárskymi veliteľmi pohronský župan 
Dr. Karol Bulla. 23. augusta 1944, v pokynoch okresným náčelníkom, zdôvodňoval
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a upresňoval modality vyžiadania vojenských asistencií bezpečnostnými orgánmi.7'Ich 
znenie odráža triezve a reálne hodnotenie situácie i možností mocenských prostriedkov, 
ktoré mal k dispozícii, samozrejme z pozícií ľudáka, predstaviteľa štátnej moci. Pretože 
administratívno-správny aparát na okresnej úrovni a podriadené žandárske veliteľstvá už 
neboli schopné vlastnými silami a prostriedkami „udržovať verejný pokoj a poriadok, 
chrániť život a majetky občanov proti činnosti partizánov a lupičských bánd“. Na 
zabezpečenie týchto úloh „v každom prípade, keď je to treba“ ukladal župan okresným 
náčelníkom, aby si vyžiadali vojenskú asistenciu od najbližšieho posádkového veliteľstva. 
„Využívanie vojenskej asistencie načim ohlásiť telefonicky alebo telegraficky ihneď p. gen. 
Turancovi od 31. júla 1944 do Banskej Bystrice a od 1. septembra 1944 do Trenčína... V 
prípade súrnej potreby nech bezpečnostné orgány požiadajú vojenskú asistenciu priamo a 
upovedomia o tom ihneď p. okresného náčelníka.“71

Pôsobnosť vojenských jednotiek, aj proti partizánom, významne rozširoval tajný rozkaz 
gen. J. Turancaz 23. augusta 1944. Výslovne sa v ňom uvádzalo : „Ani žandári, ani civilné 
úrady, ale v prvom rade vojsko je povinné zakročovať tam, kde sa objavia záškodníci, a... 
týchto krátkou cestou a bez milosti potierať a ničiť... ak nepostačuje zásah príslušných 
činiteľov... (polícia, žandárstvo a pod.:), môže byť vojenská správa požiadaná o poskytnutie 
ozbrojených vojenských asistencií. Dožadovať sa... asistencií môžu: ministerstvo vnútra, 
župné úrady, štátne zastupiteľstvá, správy štátnych trestníc a justičných výchovien atď., ako 
aj žandárski dôstojníci... a každý žandár na zaistenie svojich služobných úkonov a 
správcovia oddelení finančnej stráže... Kompetenčné otázky treba nechať na dodatočné 
vyjasnenie, tieto nesmú byť prekážkou pre okamžitú činnosť a potrebu.“75 Rôzne spôsoby 
vyžiadania vojenskej asistencie podrobne určoval služobný predpis armády G - X - 1. 
Okamžitú účinnosť zásahu mala podporiť dohoda ministrov národnej obrany a vnútra, podľa 
ktorej všetky civilné inštitúcie i súkromní majitelia boli povinní pod hrozbou konfiškácie 
poskytnúť na presun AJ dopravné prostriedky, vodičov, i pohonné látky.7'’Odmietnutie ich 
poskytnutia sa kvalifikovalo podľa štatariálneho práva ako vážny trestný čin.

Vedúci činitelia ľudáckeho mocensko-represívneho aparátu utvorili premyslený a za 
istých okolností pohotovo fungujúci systém perzekúcie partizánskeho hnutia. Pri 
koncipovaní však nepočítali alebo nechceli počítať s veličinou, ktorá vážne spochybňovala 
jeho konkrétne výsledky. Išlo o antifašistický a protiľudácky postoj väčšiny radových 
príslušníkov slovenskej armády, žandárstva i administratívno-správneho aparátu ŽÚ a OU. 
Prorežimistická časť bola v menšine, čo spolu s aktívnou podporou partizánov i ďalších 
zložiek odbojového hnutia znemožňovala ľudákom režim vnútorne stabilizovať napriek 
tomu, že sa o to pokúšali stále novými opatreniami.

Ďalší retardačný faktor, ktorý treba spomenúť, sú obavy a strach viacerých vrstiev 
obyvateľstva pred častokrát neodôvodnenými odvetnými akciami partizánov, vrátane 
násilia, rekvirácií i „revolučného teroru“.

Niektorí exponenti režimu, sledovaním miestnej situácie, dospeli až k šokujúco 
presným zovšeobecneniam jednotlivých udalostí a údajov v analyzovanej problematike. 
Najvyššia mocenská garnitúra si ich osvojovala len s pomaly prekonávanou nedôverou. 
Z mnohých uveďme aspoň predsedu ŽO HSĽS v Banskej Bystrici Dr. Jána Balku, ktorý 
18. augusta 1944 v dôvernom hlásení informoval prezidenta Dr. J. Tisa o pôsobení 
partizánov v dňoch 12. až 16. augusta v okolí Jašenia, Sv. Ondreja a letiska Tri Duby.77 
Sťažoval sa na kriticky nízky stav žandárov v oblasti a zlé telefonické spojenie. V závere 
doslova uviedol: „...zdá sa byť vec veľmi povážlivá..., ako by sa v Nízkych Tatrách z 
rôznych zbehov, utečencov z Nemecka (Ukrajinci, Rusi), ďalej zo zbehov našej armády
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a z rôznych živlov, ktoré sa k nim pridávajú a ...zadovažujú (si) zbrane, tvorili určité 
jednotky (! - J. K.). Je bezpodmienečne potrebné, aby proti týmto tlupám bolo čo najskôr 
zakročené, lebo ináč vnútorný poriadok v okrese banskobystrickom a breznianskom ako 
i v okresoch s nimi susediacich nebude možno udržať“.7“ Podrobnými udaniami a 
hláseniami o „partizánskych výčinoch“ bombardoval pohronský župan K. Bulla koncom 
augusta najmä MV. V dňoch 14., 18., 23. a 28. augusta 1944 telefonicky kontaktoval jeho 
prezídium i bezpečnostné odd. a v súhrnných písomných elaborátoch zo 16. a 29. augusta 
1944 varovne informoval o situácii A. Macha. Okresný náčelník v Banskej Bystrici 
Viktor Cársky zatiaľ tajne podporoval odbojové hnutie a informoval jeho reprezentantov 
o nebezpečných aktivitách ZÚ... ”
Stúpajúci počet a závažnosť sťažností podopretých často vecnými dôkazmi zo strany 
Nemcov, čelných predstaviteľov bratislavskej vlády, HSĽS a HG na neúčinnosť 
represívnych zásahov armády a bezpečnostného aparátu proti odbojovému hnutiu, 
podnietili gen. F. Čatloša, gen. J. Turanca, A. Macha, i Dr. P. Starinského k hľadaniu 
východiska z napätej situácie na viacerých spoločných poradách v druhej polovici augusta 
1944 (19. až 22. augusta 1944 v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne).*" Účelom porád 
bolo najčastejšie operatívne koordinovať spoločné i individuálne akcie im podriadených 
zložiek (napr. dohoda o spolupráci žandárstva s vojenskými AJ. poverenie Turanca 
zabezpečiť prechod od „stíhacích“ k „likvidačným“ akciám v boji proti partizánom). Okrem 
toho vzájomne porovnávať získané spravodajské poznatky, zhodnotiť vojenskopolitickú 
situáciu v susedných štátoch, postup frontovej línie, ich vplyv na „narastanie protištátnej 
činnosti“ a pod. Účastníkov porád, na ktorých absentovala vzájomná dôvera a otvorenosť“1, 
zjednocoval spoločný postoj v otázke udržania aspoň zdanlivej stability vnútropolitickej 
situácie na Slovensku vlastnými mocenskými prostriedkami režimu. Diktovalo ho úsilie 
nedať nacistom zámienku k otvorenej ozbrojenej intervencii.

4. Neúspech pokusov zabrániť destabilizácii režimu v lete 1944

Čoraz pálčivejším vnútorným problémom MV prvej SR a prezídia 15. bezpečnostného 
oddelenia sa stávala v druhej polovici júla 1944 pasivita výkonných orgánov bezpečnostného 
aparátu. Horlivosťou a aktivitou pri perzekúcii odbojového hnutia sa neustále prezentoval 
klesajúci počet veliteľských orgánov a jednotlivcov. Až na menej početné výnimky ich väčšinou 
iba predstierali. Okrem iných následkov to vážne spochybňovalo kvalitu informovanosti 
riadiacich článkov o situácii v tej-ktorej oblasti po vlastnej služobnej línii. Ministerstvo vnútra 
napriek snahe jeho vedúcich činiteľov (inšpekčné cesty, rozhovory' s miestnymi ľudáckymi 
činiteľmi) prestávalo byť schopné vlastnými silami prekonať narastajúce ťažkosti. Z 
podobného hodnotenia situácie vychádzal aj minister vnútra Mach. keď sa obrátil na MNO so 
žiadosťou o výzbroj pre špeciálne protipartizánske jednotky, ktoré zamýšľal sformovať z 
vybraných príslušníkov žandárstva. Ministerstvo národnej obrany ju zamietlo s odôvodnením, 
že nemá k dispozícii potrebné množstvo automatických zbraní. Mach preto 19. júla 1944 
požiadal o sprostredkovanie jej dodávky nemeckého vyslanca Hansa Elarda Ludina Ľ Nemci 
sa tak ocitli pred určitou dilemou: na jednej strane robili nátlak na „príslušné slovenské miesta“, 
aby tvrdo a nemilosrdne potláčali domáce odbojové hnutie, ale na druhej strane marili 
„spontánnu iniciatívu“ svojou váhavosťou voči splneniu Machových konkrétnych požiadaviek 
na kvalitnejšiu a efektívnejšiu výzbroj pre bezpečnostný aparát. Do vypuknutia SNP sa v tomto 
smere nedocielilo nič. Podľa názoru nemeckého vyslanca o zamietavom stanovisku nacistov 
napokon rozhodli obavy, „...že sa zbrane dostanú do nepovolaných rúk.“’“
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Podobne hlavná úradovňa SS účinnejšie materiálne nepodporila ani jednotky 
domobrany v rámci Freiwillige Schutzstaffel-Heimatschutz. Ich utvorenie nariadil „pre 
zvýšené ohrozenie nemeckej národnej skupiny na Slovensku" jej vodca SS- 
Hauptsturmfuhrer Ing. Franz Karmasin v druhej dekáde augusta a oficiálne po schôdzi 
vedenia Deutsche Partei v Bratislave 25. júla 1944. Velením Heimatschutz bol poverený 
dovtedajší veliteľ Frei-willige Schutzstaffel SS-Untersturmfuhrer Ferdinand Klug.“'1 Pre 
nedostatok zbraní, munície, uniforiem, ale v neposlednom rade aj pre zosilnený odpor 
širších vrstiev slovenského a čiastočne aj nemeckého obyvateľstva jej organizácia až do 
vypuknutia SNP, významnejšie nepokročila. Z uvedeného hodnotenia sa vymykali 
niekoľko stočlenné, mimoriadne agilné jednotky Heimatschutzu z Bratislavy a z 
niektorých západoslovenských i stredoslovenských obcí. Zásluhou Karmasinových 
intervencií boli vyzbrojené z Viedne a zo zbrojovky v Považskej Bystrici.“5

Riešením otázky ako posilniť účinnosť miestnych výkonných článkov bezpečnostného 
aparátu, sa zaoberalo vo svojej kompetencii 15. odd. MV. Inštrukciou z 23. júla 1944 
poverovalo okresné úrady, štátne policajné úrady a žandárstvo pribrať k spolupráci v 
bezpečnostnej službe rôzne civilné poriadkové, strážne, kontrolné a iné zložky. Išlo o 
mestských a obecných strážnikov, hlásnikov, vyberačov mýt. zamestnancov lesných správ, 
hájnikov, horárov, členov dôchodkových kontrolných úradov. Ozbrojenej stráže ochrany 
železníc, staničných, traťových a skladištných strážnikov Slovenských železníc, vlakový 
personál, sprievodcov, revízorov, výpravcov a pod.”' Porovnávajúc s predchádzajúcimi 
opatreniami 15. bezpečnostného odd. aj toto mohlo prispieť k reálnemu zvýšeniu 
akcieschopnosti exekutívy v období, keď režim stratil oporu v rozhodujúcich zložkách 
mocenského systému. Znásobilo to skôr prípady kompetenčných sporov, neodborného 
konania a vybavovania osobných účtov. Medzi obyvateľstvom viedlo k poklesu autority 
a prestíže miestnych orgánov moci.

Koncom júla 1944 OÚ, žandárstvo a štátne policajné úrady uskutočnili revíziu 
všetkých povolení oprávňujúcich občanov z rôznych dôvodov vlastniť zbraň.*7 15. 
oddelenie ju zameralo jednoznačne nariadením, podľa ktorého k ďalšej držbe zbraní boli 
oprávnené výlučne osoby s osvedčením o „úplnej politickej spoľahlivosti“ od predsedu 
MO F1SĽS. miestneho veliteľa FÍG. starostu obce a notára. Všetkým ostatným 
„nespoľahlivým súkromným osobám“ boli tzv. zbrojné lístky, zbrane a strelivo odňaté a 
sústredené v sídlach žandárskych staníc. Koncom augusta a v septembri 1944 sa na 
mnohých miestach dostali do rúk povstalcov, resp. ich zhabali nemecké okupačné vojská.“*

Dňa 29. júla 1944 vydalo 15. oddelenie ministerstva vnútra všeobecné inštrukcie pre 
postup bezpečnostných orgánov pri spoluzabezpečovaní nepriepustnosti štátnych 
hraníc s oddeleniami Finančnej stráže a jednotkami armády. Konštatovalo sa v nich, že 
„slovenské úrady nevenujú dostatočnú pozornosť neoprávnenému prekračovaniu štátnych 
hraníc... záškodníkmi, utečencami, ...príslušníkmi armády, žandárstva a iných vojensky 
organizovaných zborov zo strany susedovej (susedných štátov - J. K.)“. Bezpečnostné 
orgány dostali príkaz postupovať dôraznejšie a so zvýšenou pozornosťou pri kontrolách 
takýchto osôb, v prípade podozrenia okamžite ich zaistiť, odzbrojiť, izolovať, zistiť totož
nosť, príčinu prekročenia štátnych hraníc, „upovedomiť bez meškania štátny policajný 
úrad“, ktorý nech „prevedie urýchlené vyšetrovanie a podá o ňom správu na ÚŠB.“"''

Riadiace články bezpečnostného aparátu MV, ale rovnako aj ostatných zložiek 
mocensko-represívneho aparátu, sa snažili po služobnej línii i neoficiálnymi zásahmi a 
intervenciami presadzovať v júli až auguste 1944 mnohé ďalšie podobné opatrenia. Ich 
cieľom bolo zaktivizovať perzekučnú činnosť všeobecne proti „všetkým odporcom režimu
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a podkopným živlom“. Pri určovaní stratégie spoločného boja proti širokému rozmachu 
protifašistického odbojového hnutia na Slovensku vychádzali z jeho skresleného hodnotenia 
ako celku. Redukovali ho na problém partizánskeho hnutia a jeho dynamiku dávali do súvisu 
výhradne s vysadením partizánskych organizátorských skupín zo ZSSR. Pre ich analýzu 
situácie v odboji bola charakteristická absencia širších politických a vojenských súvislostí, 
v čom ich však, okrem výnimiek, neprevyšovali svojimi názormi ani najvyšší predstavitelia 
prvej SR... Osobný postoj ľudáckych špičiek s niektorými hodnotiacimi prvkami tejto analýzy 
sa z času na čas objavil v skrytej alebo skreslenej podobe, ako súčasť demagogického slovníka 
oficiálnej propagandy. Na ilustráciu možno uviesť rozhovor A. Macha s novinármi v 
posledných dňoch júla 1944, ktorý' dostal aj formu publikovanej tlačovej besedy.

„Nijako neskrývame skutočnosť, že v poslednom čase sa objavili u nás partizáni. Na 
východnom Slovensku a v severnom pohraničí zjavili sa občas menšie skupiny, pri 
likvidovaní ktorých sa ukázalo, že to boli zväčša cudzinci a utečení zajatci... Slovákov 
bolo... veľmi málo a ani v jednom prípade nešlo o takého, ktorý by medzi partizánov odišiel 
z pohnútok politických.“'*1

So zámerom znemožniť ďalší rozvoj partizánskeho hnutia a odstrašiť obyvateľstvo 
od účasti v protifašistickom odboji, rozhodol sa Tukov vládny kabinet zaviesť na Slovensku 
stanné právo (štatárium). V prvý augustový deň roku 1944 boli prípisom predsedníctva 
vlády skrátené dovolenky štátnym zamestnancom. Všetci vedúci úradníci boli odvolaní 
z dovoleniek. Ministerstvo vnútra ihneď zaradilo svoje kádre k jeho vyhláseniu/'1 V 
rýchlom slede prijala vláda dňa 10. augusta príslušné uznesenie all. augusta už oficiálne 
zverejnila vyhlásenie štatária s účinnosťou od 12. augusta 1944. Vyhlášky podpísané 
A. Machom ako ministrom vnútra v zastúpení predsedu vlády, boli vylepené na verejných 
priestranstvách až o niekoľko dní.92

Za trestné činy vzbury', vraždy, lúpeže, podpaľačstva, poškodzovania cudzieho 
majetku na vodných dielach a zločiny proti verejnému zdravotníctvu hrozil podľa stanného 
práva trest smrti. Rýchly a prísny postih páchateľov mal zabezpečovať tzv. náhly súd. Jeho 
zriadenie bolo zjavnou snahou o prekonanie rozporov medzi justičnými a bezpečnostnými 
orgánmi, ktoré bránili „úspešnému potieraniu spoločensky nebezpečných trestných činov 
riadnym spôsobom trestného konania“.”

V oficiálnom zdôvodnení zavedenia stanného práva sa vyskytovali opäť popri 
demagogických frázach aj prvky ľudáckeho hodnotenia protifašistického odboja na 
Slovensku. Podľa neho vláda vyhlásila štatárium „...vzhľadom na všeobecnú vojnovú 
situáciu, a najmä zhodené skupiny parašutistov... Účelom náhleho súdu je, aby bola 
znemožnená činnosť týchto záškodníckych tlúp a aby boli zabezpečené všetky predpoklady 
úspešného splnenia opatrení, ktoré vojenské a bezpečnostné orgány vykonali alebo 
vykonajú... Náhly súd nie je obmedzený len na niektoré kraje..., ale ...pre celé územie štátu 
v predpoklade, že parašutisti môžu byť zhodení v ktorejkoľvek oblasti... Hoci vojenské a 
bezpečnostné orgány vykonali a úspešne uskutočňujú opatrenia na znemožnenie činnosti 
záškodníkov (parašutistov), je v záujme pokoja a poriadku, aby aj obyvateľstvo vo všetkom 
podporovalo vojenské a bezpečnostné orgány...“”

Pri realizácii opatrení (podľa štatária) dostali okresní náčelníci interný príkaz od 
15. oddelenia ministerstva vnútra zaistiť si stály styk s okresným predsedami HSĽS, DP. 
s príslušnými veliteľmi ich ozbrojených úderných jednotiek HG a FS, ako aj s okresnými 
predsedami záujmových združení; po spoločných poradách s týmito funkcionármi, 
krajovými poslancami Snemu a okresnými žandárskymi veliteľmi urobiť potrebné 
bezpečnostné opatrenia vzhľadom na konkrétne miestne podmienky. Iba málo okresných
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náčelníkov však splnilo očakávania P. Starinského z rovnakého obežníka, že „...odo dňa 
vyhlásenia stanného práva budú svoje povinnosti vykonávať so zvýšenou usilovnosťou, 
svedomitosťou, presnosťou, energiou a rozvahou.“''5

Pasívne zostali hlavne nižšie miestne zložky mocensko-represívneho aparátu. Boli už 
natoľko rozložené, že „zaisťovanie a odovzdávanie páchateľov náhlemu súdu“ nemal 
vlastne kto v plnom rozsahu a dôsledne zabezpečovať. Ani väčšina príslušníkov justičného 
aparátu nebola ochotná podieľať sa na perzekúcii odbojového hnutia uplatňovaním 
stanného práva v záujme úzkej špičky predstaviteľov ľudáckeho režimu. Ministerstvá 
pravosúdia, vnútra a národnej obrany sa dostali do veľkých ťažkostí už pri organizačnom 
zabezpečovaní a získavaní sudcov pre senáty stanných súdov. Nepodarilo sa im urobiť z 
tejto inštitúcie účinný teroristický nástroj podľa vzoru susedného protektorátu.'"’ Stanné 
právo z 12. augusta 1944 tak zostalo do vypuknutia SNP v podstate neúčinné. V praxi sa 
plne neaplikovalo ani po príchode nemeckých okupačných síl na Slovensko, ktoré pri 
perzekúcii civilných osôb i príslušníkov uniformovaných zborov (!) nebrali ohľad ani na 
totalitné právne normy spojeneckého Slovenského štátu.

V druhej polovici augusta 1944, krátko po vyhlásení štatária, stroskotali na obmedzených 
technických, personálnych, i finančných možnostiach MV plány na rozšírenie ÚŠB. Ukázali 
sa ako nereálne, zostali iba v polohe neuskutočneného zámeru. Zlyhali tiež pokusy o 
ozbrojenie HG napriek všetkým snahám jej radikálno-fašistických kruhov. Bol to jeden 
z paradoxov vývoja ľudáckeho mocenského mechanizmu v tomto období, ak vezmeme do 
úvahy pozíciu A. Macha ako ministra vnútra, zastupujúceho predsedu vlády a hlavného 
veliteľa HG. Kulminoval Machovou roztržkou so skupinou veliteľov, popredných 
funkcionárov a aktivistov HG na záver jej 2. veliteľského kurzu v Bojniciach 19. augusta 
1944.'" V polemike s gardistickými radikálmi sa prejavila jeho kolísavosť, utilitámy politický 
karierizmus a alibizmus, keď sa mu ako ministrovi vnútra dostalo oprávnene ostrej kritiky 
za slabú výkonnosť bezpečnostných orgánov pri potláčaní partizánskeho hnutia, pátraní 
a zaisťovaní nepriateľských agentov a výsadkárov, za bagatelizovanie protifašistických 
prejavov v armáde i v celom verejnom živote, za „nedôslednosť“ vo vysídľovaní občanov 
židovskej a českej národnosti atď. Z latentného štádia do otvoreného konfliktu sa vyhrotilo 
Machovo viacročné súperenie s konkurenčným zoskupením gardistov združených okolo 
Otomara Kubalu a časopisu Náš boj, ktoré sa ho usilovalo vytlačiť z vedenia gardy.

V tomto súboji Mach opätovne odmietol znovuoživené ašpirácie HG na výraznejší 
podiel pri zabezpečovaní úloh verejnej a štátnej bezpečnosti. Na skryté narážky náčelníka 
štábu HG Karola Danihela, že gardistickí velitelia chcú od hlavného veliteľa konkrétne 
úlohy „vo veci zabezpečenia situácie slovenského štátu“, reagoval Mach vyhlásením, že 
„...nemá pre gardu nijaké úlohy. Nemali by nič robiť (gardistickí velitelia - J. K.), aby 
situáciu ešte viac nekomplikovali“.''1

Roztržka na druhom kurze veliteľskej školy HG v Bojniciach presvedčivo ukázala 
posun v osobnom postoji a mocenských ambíciách Macha ako ministra, do značnej miery 
prispôsobeného línii vládnuceho klerikálno-konzervatívneho krídla HSĽS na čele s vodcom 
a prezidentom J. Tisom, oproti jeho niekdajšej línii gardistu ako nacionálno- 
socialistického radikála.''' V tomto smere sa Mach (podobne ako gen. Čatloš) dostal do 
rozporu s taktikou niektorých nacistických inštitúcií, ktoré chceli využiť narušenie 
sociálno-politickej a mocenskej štruktúry prvej SR v dôsledku silnej aktivizácie domáceho 
odbojového hnutia na to, aby HG etablovali z jedného z viacerých nátlakových nástrojov 
na presadzovanie nemeckých záujmov na vedúcu silu v oblasti bezpečnostného aparátu, 
armády a čiastočne i štátnej politiky.1“’
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5. Generáli bez vojska zoči-voči vnútornému rozkladu

Krátko pred vypuknutím povstania sa prejavili v pôsobení mocensko-represívneho aparátu 
prvej SR mnohé stránky všeobecného zostrovania krízového vývoja jej režimu od roku 1943. 
Proces rozkladu, vrcholiaci v poslednej dekáde augusta 1944, najhlbšie zasiahol výkonné orgány 
bezpečnostného a štátnobezpečnostného aparátu MV. Charakteristický bol pre neho postup od 
najnižších, cez stredné články, smerom nahor. V obmedzenej miere ho prehlbovali tiež nepevnosť 
a kolísavé taktizovanie naj vyšších autorít centrálnych štruktúr (minister vnútra, prednostovia 15. 
oddelenia prezídia MV a USB. hlavný veliteľ žandárstva, policajní riaditelia a iní), ktoré pôsobili 
opačným smerom. Otupovali, v niektorých prípadoch dokonca priamo paralyzovali aktivitu 
nepočetných režimistov, ktorí len s veľkými ťažkosťami mohli presadzovať ostrejší kurz 
v perzekúcii odboja bez účinnej podpory, pokynov a schválení zhora Konanie a postoje 
spomínaných činiteľov v tomto období nemožno zjednodušene paušalizovať ako fanaticky 
prorežimistické a pronacistické, hoci v oficiálnych prejavoch a vystúpeniach o tom neustále 
ubezpečovali...1“1 V zákulisí čoraz častejšie prejavovali alibistické pokusy dištancovať sa od 
krachujúcej pronacistickej politiky. Na rozdiel od niektorých vyšších dôstojníkov slovenskej 
armády konšpirujúcich v odboji, i alibistov, nemali v tomto smere konkrétnejšie plány, napríklad 
známeho Čatlošovho memoranda (už po skončení vojny to potvrdil okrem iných tiež A. Mach)."'- 
V ďalšom vývoji nedospeli ani k priamej protinemeckej orientácii, ani k rozchodu s ľudáckym 
režimom. Pevne ich s ním zväzovalo úsilie zachovať dovtedajšiu formu a pokiaľ možno i obsah 
slovenskej štátnosti v kontrapozícii s domácim i zahraničným hnutím za obnovenie ČSR. Úsilie 
udržať si za každú cenu dosiahnuté mocenské a politické postavenie, ktorého bezprostredné 
ohrozenie videli práve v prudkom rozmachu protifašistického a národnooslobodzovacieho hnutia. 
Mali preto aj osobný záujem na jeho potlačení nasadením vlastných podriadených zložiek 
mocensko-represívneho aparátu. „Povolanie Nemcov na Slovensko" predstavovalo pre nich až 
krajnú alternatívu riešenia.111’

Na druhej strane ich v tejto otázke nepriamo podnecoval aj postoj samotného 
Nemecka. „Nespoľahlivosť a zboľševizovanie" hlavných článkov mocensko-represívneho 
aparátu prvej SR kládli totiž nacisti (z viacerých prameňov pomerne dobre informovaní 
o narastaní revolučnej situácie na Slovensku"") predovšetkým za vinu neschopnosti a 
kolísavosti ich vedúcich predstaviteľov v riadiacich štruktúrach. V politických, 
diplomatických a vojenských kruhoch sa postupne vykryštalizovalo rozhodnutie, ako to 
napísal 24. augusta 1944 v telegrame Zahraničnému úradu v Berlíne H. E. Ludin, 
„premiestniť niekoľko nemeckých jednotiek na slovenské územie“, a tak zamedziť 
„rýchlym a energickým zásahom ďalšiemu rozšíreniu partizánov“, pretože „slovenská
armáda a bezpečnostné orgány na to samy nestačia...... Súčasne sa Nemci rozhodli
skoncovať s ďalším zvažovaním využiteľnosti „kolísajúcich exponentov pre záujmy ríše“ 
a presadiť pri plánovanom „politickom preskupení“ na rozhodujúce mocensko-politické 
pozície energickejších, radikálnych stúpencov ľudácko-nacistickej spolupráce.

Slovenskej vláde sa vnútropolitická situácia čoraz zjavnejšie vymykala z rúk. 
Politickým predstaviteľom jednotlivých článkov vládnej moci a byrokracii exekutívneho 
aparátu dlho chýbala spoločná platforma pri riešení problému, aký postoj má prvá SR 
reprezentovať voči partizánskemu hnutiu z pozície dodržiavania tzv. haagskych zmlúv 
o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Radikálni stúpenci kolaborácie s Nemeckom 
v radoch HG, armády a ÚSB, forsírovali postup, podľa ktorého sa voči „banditom“ musia 
uplatňovať najtvrdšie represívne zásahy podľa stanného práva, prípadne dohodnúť priamo 
s nemeckým policajným atašé F. J. Goltzom „neformálny postup ich vydávania“ orgánom

100



SD, SIPO a gestapa."1'’ Až do konca augusta 1944 tento menšinový názor nenašiel oporu 
vo vláde ani u prezidenta Tisu. Operujúc medzinárodným právom presadili experti z 
ministerstva pravosúdia, MZV, Úradu predsedníctva vlády a MNO úzus, že aj partizánov 
je potrebné považovať za príslušníkov ozbrojenej moci protivníka."17 Predmetom porady 
na pôde MZV bola 21. augusta 1944 diskusia, ktorá vyústila do rozhodnutia o 
zaobchádzaní s partizánmi a inými osobami, zväčša parašutovánými na Slovensko „z 
nepriateľských vojnových lietadiel", podľa ich zaradenia ku dvom hlavným kategóriám:

1) skupiny osôb s právnym nárokom na zaobchádzanie ako s vojnovými zajatcami,
bez ohľadu na štátnu príslušnosť;

2) ostatné osoby bez tohto nároku, u ktorých nie sú splnené podmienky, že majú:
a) jednotné velenie so zodpovedným veliteľom na čele,
b) nosia zďaleka viditeľné označenie, prípadne aj istý zjavný druh rovnošaty,
c) nosia verejne zbraň,
d) správajú sa podľa zákonov a obyčajov vojny.11’"

Zabezpečenie tvrdého a rozhodného postupu proti partizánom a „demoralizácii 
slovenskej brannej moci" sa očakávalo najmä od gen. II. triedy Jozeľa Turanca. 
Vymenovanie tohto známeho germanoľila za hlavného veliteľa armády s rozsiahlymi 
plnými mocami dosiahli Nemci od slovenskej vlády 25. až 26. augusta 1944. Čatloš zostal 
činný len ako politický minister a prakticky zbavený výkonnej moci.1” Ešte rozsiahlejšie 
zmeny sa nacisti usilovali presadiť vo vedení bezpečnostného aparátu. Ich zámery oddialilo 
iba ďalšie vyostrenie situácie na Slovensku, na ktoré reagovali rozhodnutím o jeho 
neodkladnej okupácii. Dočasne od neho ustúpili po Turancovom menovaní. Z ich strany 
to bol taktický manéver. Okrem iného mal poskytnúť slovenským spojencom poslednú 
možnosť, aby konsolidovali vlastný mocensko-represívny aparát a nasadili ho po boku 
nemeckých okupačných síl proti odbojovému hnutiu. V nepredvídavej logike Nemcov i 
ľudákov sa tým mala upevniť vnútropolitická prestíž bratislavskej vlády."1’

Večer 26. augusta 1944 predniesol Mach upokojujúci prejav v rozhlase. V 
nasledujúcich dňoch bol publikovaný v periodickej tlači i opäť v rozhlase.’" Minister 
vnútra, s jemu vlastnou demagógiou, dementoval správy o chystanej okupácii Slovenska 
a súčasne viackrát naznačil aktuálnosť jej hrozby: „...ide o to, či si tu poriadok udržíme 
my Slováci, alebo máme dopustiť, aby tu za nás iný musel robiť poriadok. Priateľ i 
nepriateľ sa pozerá na nás, ako sa zachováme v týchto rozhodujúcich chvíľach,“ 
charakterizoval situáciu vlády i bezpečnostného aparátu. Vyhlásenie vernosti Slovenského 
štátu spojenectvu s treťou ríšou („...priateľstvo s ním bude tu nielen vecou cti, ale aj 
rozumu...“) prijímali nacisti s istou úľavou i zadosťučinením. Nebránilo im to však zaujať 
rezervovaný až nedôverčivý postoj k ubezpečeniam zo strany Macha i ďalších vedúcich 
činiteľov mocensko-represívneho aparátu, že sa už „...začali energické akcie nášho vojska 
a našich bezpečnostných orgánov na zneškodnenie zločineckých tlúp“."2 H. E. Ludin sa 
27. augusta vyjadril k tejto otázke diplomaticky: „Nepochybujem o úplne lojálnom 
zmýšľaní týchto mužov, pričom však zostáva otvorenou otázka, aké politické a mocenské 
sily za nimi momentálne skutočne stoja.“’"

Nemecký štátny minister v Čechách a na Morave K. H. Frank o deň neskôr vyjadril 
svoj názor v ďalekopise genplk. A. Jodlovi otvorenejšie a s neskrývanou obavou: 
„Slovenská branná moc, polícia a administratíva sympatizujú s povstalcami (! - .1. K.) a 
nie sú vnútorne ochotní klásť odpor (perzekvovať odbojové hnutie - J. K.). Vyhlásenia 
slovenskej vlády,...a rozhlasový prejav Šaňa Macha o totálnom bojovom nasadení 
Slovenska po boku Veľkonemeckej ríše považujem za bluf.“"4
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V čase, keď známymi udalosťami v Sklabinej, Ružomberku, Martine, v Březne a na 
iných miestach kulminovala vyhrotená situácia a mala prerásť do intervencie nemeckých 
vojsk s následným vyhlásením ozbrojeného povstania v nevýhodnom obrannom variante, 
sa mocensko-represívny aparát ľudáckeho režimu ocitol uprostred všeobecného rozkladu. 
Riadiace štruktúr)' bezpečnostného aparátu MV. župných a okresných úradoch boli natoľ
ko ochromené, že nedokázali už účinne zasiahnuť proti zjednotenému pohybu domácich 
odbojových síl, ba dokonca ani proti koncentrácii alibistických, defétistických, opozičných, 
otvorene protifašistických a proti ľudáckych prejavov vo svojom vlastnom prostredí. Situáciu 
príznačne zachytil pohronský župan K. Bulla v telefonátoch Machovi, resp. jeho
sekretariátu 28. augusta 1944 a o deň neskôr v správe pre ministra vnútra ÚŠB :....atmosféra
je veľmi dusná a... skleslá. Počet bezpečnostných orgánov (žandárov) je tak malý. že na 
ich ochranu sa vôbec nedá spoliehať... nič by nemohli pomôcť, keď i sami sú práve tak 
ohrození ako ostatné obyvateľstvo... Situácia je vôbec neprehľadná a každý s obavou 
očakáva, čo sa stane“.115 S podobnou bezmocnosťou reagovali na stále otvorenejšie 
vystupovanie partizánov aj mnohí ďalší príslušníci administratívno-správnych a 
bezpečnostných orgánov. Viacerí otvorene odmietli niesť zodpovednosť za ďalší vývoj.

Ľudácki režimisti na strednom a východnom Slovensku vidiac, že miestne zložky 
mocensko-represívncho aparátu zostali vývojom udalostí po 25. auguste neutralizované 
alebo „javia sklony vystupovať spoločne s rozvratníkmi“. vkladali posledné nádeje na 
zvrátenie situácie do energického zásahu zhora. V dňoch 26. až 28. augusta 1944 sa Mach 
a gen. Turanec osobne pokúsili prinútiť viaceré podriadené stupne, veliteľstvá armády a 
žandárstva, aby ihneď tvrdo a bezohľadne zakročili proti partizánom. Vykonanie 
príslušných rozkazov urgovali všetkými dostupnými spojovacími prostriedkami (napr. v 
Ružomberku) i osobnými intervenciami (v Trenčíne. Žiline). Ich ..rozhodný postup" mal 
však črty konania „generálov bez vojska“."7 Rýchly spád udalosti v Bratislave i na 
strednom Slovensku im už 28. augusta nedovolil priamo zasiahnuť v oblastiach, kde bol 
rozmach činnosti „protištátnych živlov, nepriateľských agentov a bánd" najintenzívnejší. 
Osobná ncstatočnosť (obavy zo zajatia) tu podľa môjho názoru nezohrala rozhodujúcu 
úlohu, a nie v prípade gen. .1. Turanca, ktorý' ako je všeobecne známe, boí zaistený na rozkaz 
plk. gšt. .1. Goliana hneď nasledujúci deň ráno neďaleko letiska Tri Duby...

Zlyhanie ďalších pokusov o aklivizáciu mocenských prostriedkov ľudáckeho režimu 
bolo jedným z dôležitých faktorov, ktoré urýchlili rozhodnutie predstaviteľov hitlerovského 
Nemecka o nasadení vlastných vojenských a bezpečnostných jednotiek proti partizánskemu 
hnutiu na Slovensku. Súčasne urýchlilo i formálny súhlas ľudákov s týmto „návrhom“,

. ako ho tlmočil .1. Tiso 28. augusta 1944 popoludní na porade s nemeckým vyslancom 
Ludinom a nemeckým generálom pri slovenskom MNO. šéfom nemeckej vojenskej misie 
generálom tankových vojsk Alfrédom von Hubicki. Na tejto porade Nemci dosiahli i súhlas 
s odzbrojením „nespoľahlivých slovenských vojenských oddielov“ (Východoslovenská 
armáda, jednotlivé posádky). Bezprostredne po nej nasledovala porada Ludin - Hubicki 
- Tiso - Mach - Turanec, na ktorej boli dohodnuté najbližšie opatrenia v súvislosti s 
okupáciou Slovenska a predbežné zásady vzájomného pomeru okupačných síl, slovenskej 
armády, bezpečnostných a administratívno-správnych orgánov."*

Ľudácki režimisti, rovnako politici, poprední činitelia armády i bezpečnostného 
aparátu, neprehodnotili svoje nereálne predstavy a ilúzie spájané s príchodom nemeckých 
okupačných síl ani po spomenutých dvoch poradách 28. augusta 1944 uskutočnených 
popoludní. Prejavilo sa to hneď v zápisnične prijatých uzneseniach narýchlo zvolaného 
zasadnutia vlády po 18. hodine toho istého dňa pod predsedníctvom Macha. Najzávažnejšie
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uznesenie z hľadiska nami skúmanej problematiky sa týkali vystupňovania krajne 
represívnych opatrení v boji proti rezistencii na Slovensku, ktorých výkonom boli poverené 
„bezpečnostné orgány a slovenské branné sily v spolupráci s nemeckými jednotkami podľa 
osobitnej medzištátnej slovensko-nemeckej zmluvy.“11'’ Ešte viacej od reality odtrhnuté boli 
plány bratislavskej vlády ohľadom práva disponovať s týmito mocenskými prostriedkami: 
„Nemecké jednotky, ktoré podľa tejto zmluvy prídu na Slovensko, budú podriadené pod 
velenie hlavného veliteľa slovenskej armády a zdržia sa na Slovensku dovtedy, kým to 
uzná za vhodné hlavný veliteľ slovenskej armády...“12"

Vláda schválila aj viaceré legislatívno-právne úpravy (napr. zákona č. 50/1944 SI. 
z. z 11. mája 1944 spomínaného už v úvodných pasážach IV. kapitoly), ktoré sledovali 
výraznejšie zapojenie justičného aparátu do perzekúcie odporcov režimu a rozhodla o 
príprave ďalších. Išlo v nich najmä o to, prispôsobiť „k dnešným potrebám možnosť 
suspendovat’... ustanovenia o odvolacom kárnom výbore, o zavedení trojčlenných senátov 
v stannom pokračovaní, a to osobitne pre osoby civilné"; vyhlásiť „celé územie štátu... za 
pole podľa zákona o obrane štátu“; preskúmať „možnosti sankcií proti príbuzným 
vojenských zbehov, ako aj civilných osôb, ktoré sa pridali k partizánom.“121

Dňa 9. augusta 1944 15. oddelenie prezídia MV v zmysle uznesenia vlády z 
predchádzajúceho dňa nariadilo podriadeným zložkám bezpečnostného aparátu úzko 
spolupracovať s nemeckými jednotkami po vstupe na územie Slovenska. Všetci okresní 
náčelníci. Policajné riaditeľstvá v Bratislave a Prešove, Štátny policajný úrad v Žiline 
i HVŽ v Štubnianskych Tepliciach dostali príkaz zabezpečiť a dozerať vo svojom obvode 
na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení: skrátenie záverečných hodín 
pohostinských zariadení, zákaz akéhokoľvek zhromažďovania obyvateľstva, zákaz jazdy 
autom pre verejnosť vo večerných hodinách, zákaz trampovania. zdržiavania sa v blízkosti 
lesov a vo voľnej prírode. Nariadenie o prísnej vlakovej kontrole mali zaisťovať na úseku 
Bratislava - Trnava polícia, na úseku Trnava - Žilina žandárstvo a od Žiliny na východ 
armáda. Minister vnútra oznámil všetkým ŽÚ a OÚ, že dňa 30. augusta 1944 sa s 
okamžitou platnosťou podriaďujú všetky žandárske útvary na Slovensku priamo MV v 
Bratislave.122 Skôr než mohlo dôjsť k akýmkoľvek pokusom uviesť príkazy MV do praxe, 
situáciu od základu zmenilo vypuknutie Povstania.

Vypuknutie SNP zavŕšilo dôležitú etapu vo vnútornom vývoji režimu prvej SR. 
Stalo sa medzníkom pre pôsobenie jeho mocensko-represívneho aparátu, ktoré v prvých 
ôsmich mesiacoch roku 1944 charakterizovalo rozširovanie bezprostrednej účasti riadiacich 
článkov na zostřovaní perzekúcie protifašistického odboja, tak v smere konkrétnych 
opatrení, ako aj v oblasti legislatívno-právnej. Úsilie o aktivizáciu exekutívy, vrátane 
pokusov o posilnenie vnútroštátnej potlačovacej ťunkcie armády, sa v lete 1944 skončilo 
neúspechom. Príčinou toho bol rozklad hlavných mocenských opôr režimu, ako súčasť 
prehlbovania jeho celkovej vnútropolitickej krízy. Zasiahol, hoci v obmedzenej miere, celú 
štruktúru mocensko-represívneho aparátu. Vláda, centrálne i stredné riadiace články stratili 
koncom augusta prehľad o situácii a pravidelné spojenie s podriadenými zložkami, z ktorých 
mnohé jednotky a jednotlivci im vypovedali poslušnosť. Väčšina príslušníkov slovenskej 
armády, žandárstva i finančnej stráže sa pridala k Povstaniu. V menšej miere to platilo o 
príslušníkoch polície, justičného a administratívno-správneho aparátu, výnimočné boli 
prípady medzi príslušníkmi ÚŠB. Vypuknutie SNP odhalilo nereálnosť plánov bratislavskej 
vlády i režimistov vo vedení mocensko-represívneho aparátu na jeho bezkonfiiktné 
začlenenie do spolupráce s nemeckými vojenskými a policajno-bezpečnostnými orgánmi 
pri likvidácii odbojového hnutia na Slovensku.
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zatknutím sa ukrýval na neznámom mieste. Zomrel krátko po oslobodení.

23 SNA, f. MV, k. 706, bez sign., Sekretariát MV; f. „S“ , S - 425 - 5/3, 6 a n.
2A Dudáš zaslal plány na zostrenie bezpečnostnej politiky v Šarišsko-zemplinskej župe 

A. Machovi a prezidentovi J. Tisoví 14., 24.1. a 24. 2. 1944. Ústredné orgány v Bratislave 
z nich akceptovali niektoré všeobecné zásady: venovať zvláštnu pozornosť personálnej 
stránke pri výbere osôb pre zodpovedné funkcie, skončiť s praxou prekladania ľudí na 
východ za trest; zosúladiť služobný poriadok pohraničnej finančnej stráže a žandárstva; 
sprísniť režim v civilných väzniciach; nekoncentrovať a neinternovať na území župy v 
pracovných táboroch asociálne živly, Židov, utečencov, vojenských zbehov a zajatcov. 
SNA, f. KPR, k. 6, 405-6- 1/117-129, 122/Kab. 1944.
Andrej Dudáš (18.11.1895 Stará Halič - 12. 9.1947 Aurolzmunster, Nemecko), právnik, 
štátny úradník. Študoval v rodisku, Rožňave, 1921 absolvoval Právnickú fakultu UK v 
Bratislave. 1924 JUDr. Po štúdiách pracovník slúžnovského úradu v Starej Haliči, 1921 
OÚ na Myjave, 1932 v Trnave, 1932 - 1939 okresný náčelník v Starej Ďale a Zlatých 
Moravciach. 14. 11.-31.12.1939 župan Šarišsko-zemplinskej župy, 1.1. - október 1940 
Nitrianskej a v októbri 1940 - januári 1945 opäť Šarišsko-zemplinskej župy v Prešove. 
Vo funkciách sa menil so Š. Haššikom. 1943 vládny radca. Člen radikálnej, mladoľudáckej 
frakcie v HSĽS.
Podporoval skupinu okolo J. Kirschbauma. 1943 - 1944 veľmi aktívne podnecoval a 
organizoval represívne akcie proti antifašistickému odboju a zvlášť partizánskemu hnutiu. 
Spolupracoval s ÚŠB, J. Dresslerom, E. Janečkom. Po vypuknutí SNP iniciatívne
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asistoval nemeckým okupačným orgánom pri jeho potláčaní a perzekúcii antifašistov. Od 
októbra - novembra 1944 stratil vedúci vplyv a moc menovaním vládnych poverencov. 
Naďalej však úzko spolupracoval s A. Sabolom-Palkom, najmä pri evakuácii osôb a 
materiálu z východného Slovenska pred postupujúcou ČA. V marci-apríli 1945 i neskôr 
v exile využil z nich svoje skúsenosti a styky počas zabezpečovania emigrantských 
ľudáckych kolónií v evakuačných strediskách a zajateckých táboroch Spojencov v 
Rakúsku a Nemecku.

25 Tamže ako poz. 23; GEBHART, J. - ŠIMOVČEK, J.: Partizáni v Československu 1941 
- 1945. Bratislava 1984, s. 188 - 190; PAŽUR, Š.: Protifašistický odboj na východnom 
Slovensku. Košice 1974, s. 118- 121, 190- 191.

26 SOBA b. Bystrica, f. OŽV Zvolen, k. 3, 287 dôv./1944; f. ŽP II., k. 6, 1033/1944 prez.
27 VHA Trnava, f. OS, MNO - KM, k. 1, 2/3, Abt. Z. - I/250 G Kds.
28 Tamže; SNA, f. KPR, k. 6, 405 - 6 - 1/93, 114, 1288/Kab. 1944, 9525/1944.
29 Tamže ako poz. 25; SNA, f. ÚPV, k. 106, 1234/1944.
30 Tamže; SNA, f. KPR, k. 6, 405-6- 1/113- 117.
51 Tamže; SNA, f. „S", S - 425 - 8.
32 SNA, f. NS, A - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský; D SNP, 3. zv„ c. d., s. 310- 313. 

Miestne ŽS boli už predtým doplnené o 2 - 6 žandárov na základe návrhov ÚŠB a HVŽ 
zo 14. - 17. 1. 1944.
SNA, f. „S“, S-425-5/6- 10.

33 VHA Trnava, f. „55", 55 - 63 - 7, 10/Taj. - 1944; PAŽUR, Š : c. d., s. 120 - 122; 
JABLONICKÝ, J.: Z ilegality do Povstania. Bratislava 1969, s. 232 - 240.
Š. Uhrovčik pôsobil do roku 1942 ako prednosta Štátneho policajného úradu vo Zvolene, 
potom na osobnom sekretariáte u Macha.

33 “...telefonické spojenie s podriadenými žandárskymi útvarmi je prakticky znemožnené, 
pretože armáda úplne blokuje... i vypína telefónne linky bezpečnostným orgánom! Najmä 
v noci je telefónne spojenie úplne prerušené!"
SNA, f. NS. A - 893, 901, k. 25, 28. Tn ľud 49/45, P. Starinský.

35 Bližšie pozri SI. z., č. 11, r. 1944. VI. nar. č. 36 z 10. 5. 1944; Slovák, 13.5.1944; D SNP, 
3.ZV., c. d., s. 318, 330-331, 333-334.

36 ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, Tn ľud 69/46, M. Lindner.
37 Rozmohli sa už od jesene 1943 potom, čo ÚŠB „zahájila intenzívne stopovanie“ 

po 17 Francúzoch a vyšetrovanie okolnosti ich „plánovité pripravovaného úteku“ 
13. 10. 1943.
SNA, f. NS, A - 941, k. 51, Tn ľud 8/46, A. Mach; VHA Trnava, f. „55“, 55 - 63 -7,10/Taj. 
1944.

38 Predseda OO HSĽS v Humennom Andrej Tomko uviedol na zasadnutí výboru ŽO HSĽS 
5. 6. 1944 v Prešove ako konečnú zámienku „odtransportovania internovaných srbských 
dôstojníkov“ urgencie okresného náčelníka po „známom vyslobodení eskortovaného 
partizánskeho vodcu (? - J. K.) z vlaku na ceste do Prešova pri Nižnom Hrabovci". 
SNA, f. KPR, k. 6, 405-6- 1/80,81, 1288/Kab. 1944.

39 Tamže, 943, 1283 a 1288/Kab. 1944.
30 Tamže, s. 74, 1288/Kab. 1944.
*' Tamže, s.118 - 124 a.

A. Dudáš sa staval negatívne ku všetkým plánom na zavedenie vojenskej správy v 
Šarišsko-zemplínskej župe počnúc prvým návrhom MNO vláde z 19. 1. 1944 zhruba až 
do konca mája. Nebol ochotný akceptovať z nich vyplývajúce oklieštenie vlastnej 
právomoci a rozhodovania, obzvlášť keď tie naopak skryto preferovali jeho osobní 
oponenti.Podrobnejšie KORČEK, J.: Represívne opatrenia..., c. d., s. 33, 39-40.

42 Bližšie pozri tamže, 405 - 6 - 1, 122/Kab. 1944, hl. s. 84 - 85. Jednoducho a veľmi vý
stižne pochopil problém podpredseda Okresnej organizácie HSĽS v Medzilaborciach 
Andrej Zábrecký: „Nútená evakuácia: Neodporúčam ju prevádzať. Ľud z dedín nepôjde.
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do hór a skór bude partizánčif, akoby odišiel. Majú skúsenosti zo svetovej vojny 
(1914 - 1918 - J. K ), že ten, ktorý sa ukryl v horách, mal zachránený život i majetok. 
Ostatní o majetok celkom prišli a nemal im to dodnes kto nahradiť.“

43 V procesoch NS a OĽS ich chceli využiť niektorí bývalí príslušníci ÚŠB ako dôkaz vlastnej 
„protifašistickej a protiľudáckej činnosti“ potvrdzujúci ich alibi. Ich svedectvá boli ťažko 
overiteľné, pretože väčšinu vyšších funkcionárov ÚŠB, ktorí aktívne spolupracovali so 
skupinami občianskeho odboja, Nemci v zime 1944 - 1945 odhalili a po väznení 
v koncentračných táboroch v Nemecku zlikvidovali.
SNA, f. NS, A - 892, 900, k. 25, 28, Tn ľud 49/45, P. Starinský; A - 1034, k. 112, Tn ľud 
45/46, F. J. Goltz; JABLONICKÝ, J.: Z ilegality do Povstania, c. d., s. 254 - 258.

44 Analýza ilegálne rozširovanej i oficiálnej dobovej tlače, letákov a periodických situačných 
správ pre ÚŠB mi potvrdila, že práve tieto udalosti našli najprenikavejšiu odozvu medzi 
ľudákmi i širšou verejnosťou na Slovensku: napr. správy o utvorení druhého frontu či 
obsadení Ríma Spojencami priniesli všetky verejné oznamovacie prostriedky veľmi 
pohotovo, operatívne, samozrejme patrične propagandisticky upravené.
Pozri Slovák, Gardista od 7. 7. 1944.

45 SNA, f. NS, A - 1026, k. 107, Tn ľud 41/46, T. Ištók.
46 Z retrospektívneho pohľadu už samotný spôsob postúpenia rozkazu z nemeckej na 

slovenskú stranu stál kdesi na rozhraní ich dovtedajšieho a poaugustového spojeneckého 
pomeru.
Pozri hughesogram Čatloša Malárovi z 3. 8. 1944. SNA, f. NS, A - 942, k. 51, Tn ľud 
6/46, J. Tiso; RAŠLA, A.: Tiso a Povstanie. Bratislava, 1947, s. 18.

47 VHA Trnava, pr. č. 6366/77. PIVOVARČI, J.: Vojenské prípravy SNP. Bratislava 1975, 
rkp., s. 125 a n.; PREČAN, V.: Nacistická politika a Tisúv režim v předvečer Povstání. 
III., IV. In: HaV, 39, 1990, č. 4, s. 12 - 15; č. 5, s. 17 - 20.

43 SNA, f. HŠZ- B, k. 1, bez sign.; tiež NaS, s. 147 - 151. Vykonávacie nariadenia okolo 
Nord Ukraine a podrobnejšie o obrane východného Slovenska pozri SNA, f. „S", S - 426
- 1 a 2.
Alfred von Hubicki (5. 2. 1887 Friedrichsdorf, Maďarsko - ?), generál Wehrmachtu. Od 
1905 príslušník rakúsko-uhorskej armády. Absolvent delostreleckej kadetnej školy, 1907
- 1911 Vojenskej akadémie. 1.11. 1907 рог., 1. 11. 1912 npor., 1. 7. 1915 kpt. Počas 
1. svetovej vojny dôstojník generálnych štábov, peších brigád a divízií (29., 57., 33.), 
juhozápadného frontu, skupiny armád arcivojvodu Eugena Savojského. Po skončení vojny 
vstúpil do nemeckej armády Reichsheer. 1918 - 1925 pracovník Štátneho úradu 
(vedeckého) pre vojenstvo. JUDr. 1.7. 1920 mjr., 1.10. 1923 pplk. 1925 - 1930 dôstojník 
vojenskej justície na generálnom inšpektoráte vojska. 22. 2. 1930 plk., 24. 12. 1935 
genmjr. 1936 - 1938 veliteľ rýchlej a 4. ľahkej divízie. Od februára 1940 velil 9. tankovej 
divízii. 1.8. 1940 genpor., 1. 10. 1942 gen. tankových vojsk. 1942- 1944 veliaci generál 
armádneho zboru Schelde a 89. armádneho zboru, veliaci generál pre obnovu štábu 
skupiny armád Mitte. Od 26. 7. 1944 vojenský atašé na nemeckom vyslanectve v 
Bratislave, vojenský poradca ministra NO F. Čatloša. Od 1. 8. 1944 šéf nemeckej 
vojenskej misie na Slovensku namiesto gen. F. Schliepera. Účastník väčšiny rokovaní 
na najvyššej úrovni o zabezpečení priebehu obsadzovania Slovenska nemeckými 
jednotkami v auguste - septembri 1944. Operačne riadil ofenzívny postup jednotiek 
Wehrmachtu a Waffen-SS na západnom a strednom Slovensku. Od 1.10.1944 v rezerve 
OKH. 31. 3. 1945 prepustený do zálohy.
Anton Pulanich (25. 5. 1884 Holíč — ? 1962 ?), dôstojník rakúsko-uhorskej, čs. a gene
rál slovenskej armády. Ľudovú školu vychodil v Skalici, 1895 - 1900 reálne gymnázium 
v Hodoníne, 1900 - 1903 kadetnú školu domobrany vo Viedni. Vyradený ako dôstojnícky 
zástupca. Slúžil v Olomouci a Šumperku. 1914-1918 bojoval v Rusku ako veliteľ roty 
a práporu. 1915 kpt. 1917-1918 bojoval na talianskom fronte. 1919 účastník bojov proti 
Maďarskej republike rád. 1920 mjr., 1923 pplk., 1933 plk. pech. V čs. armáde slúžil vo
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vojenských útvaroch vo funkciách veliteľa práporu a pluku v Slovenskej Ľupči, Vrútkach, 
Krompachoch, Levoči, Žiline, Čadci, Trenčíne, Parkáni. 1934- 1936 veliteľ pešieho pluku 
25 v Lučenci. 1936 preložený do výslužby zo zdravotných dôvodov. November 1938 - 
14. 3. 1939 zástupca náčelníka (podnáčelnik) vojenského štábu HV HG v Bratislave plk. 
A. Čunderlika. Spoluorganizátor výcviku a militarizácie HG. 25.3. 1939 reaktivovaný, 17. 
5. povýšený na gen. II triedy. Veliteľ 1. divízie v Trenčíne, od leta 1939 
v Spišskej Novej Vsi, s ktorou v rámci účasti slovenskej armády vo vojne proti Poľsku 
2.9. 1939 obsadil Javorinu. 1. 10. 1940-31. 12. 1943 na čele VPV v Banskej Bystrici, 
po ňom J. Turanec. 1941 vo vojne proti ZSSR veliteľ vzdušných zbraní a veliteľ zboru. 
1.1. 1942 gen. I. triedy. Do 1944 šéf vzdušného úradu a vojenskej správy, veliteľ 
pozemného vojska, náčelník Stráže obrany štátu. 1.1. - október 1944 generálny inšpektor 
slovenskej armády, generálny splnomocnenec pre otázky evakuácie. August - september 
1944 účastník rokovaní o obsadení Slovenska, odzbrojovania bratislavskej vojenskej 
posádky. V októbri 1944 sa vzdal funkcií na protest proti odzbrojeniu armády Nemcami 
a pôsobeniu okupačného režimu. 1944 - 1945 viac razy zakročil na veliteľstvách 
nemeckých jednotiek proti neľudskému zaobchádzaniu s civilným obyvateľstvom a 
odvliekaniu mužov do zajateckých a koncentračných táborov v Nemecku. 31. 3. 1945 
evakuoval pred frontom z Bratislavy do Rakúska. Po oslobodení sa vrátil späť na 
Slovensko. 31. 12. 1947 evidenčne prijatý do čs. armády ako gen. vo výslužbě.

49 Napr. 11.7.1944 sa vláda na svojom zasadnutí uzniesla zriadiť zajatecký tábor v Grinave 
pre „nepriateľských letcov soskočivšich alebo spadnuvších na území Slovenskej 
republiky“. Jeho vedením poverila MNO. Strážnu službu v ňom konali vojaci slovenskej 
armády.
SNA, f. ÚPV, k. 17,1434 - 1540/1944; f. NS, A-953, k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach. Dňom 
25.7. 1944 bol veliteľom tábora ustanovený npor. pech. Ján Šavel.
VHA Trnava, f. „55", 55 - 57 - 4.

50 D SNP, 3. zv„ c. d., s. 344.
51 SNA, f. KPR, k. 6, 405-6- 1/58-67, 1288/Kab. 1944.
59 Tamže, s. 50 - 55, 732/1944.
53 Tamže.

Kvantitatívne problémy možno ilustrovať neoverenými údajmi z citovaného zasadnutia. 
Uznesenie vlády stanovovalo doplniť žandársky zbor o 800 mužov, prijatých bolo dovtedy 
iba 80. K zosilneniu ŽS v celom pohraničí odvelili 40 žandárov. Z prisľúbenej dodávky 4 
000 automatických pištolí z Nemecka prišlo zatiaľ 260, pridelili ich však vojenským 
bojovým jednotkám. Spojovací prápor A V v Prešove disponoval 6 nákladnými autami, 
namiesto plánovaného počtu 60.

54 SNA, f. NS, A - 942, k. 51, Tn ľud 6/46, J. Tiso.
55 Tamže. Smernice VBV - SOŠ č. 18 012/Dôv. - SOŠ - 1944 z 5.8. podpísal Tatarko ako 

zástupca veliteľa. To rozširuje nezrovnalosti v údajoch o jeho prevzatí a vykonávaní 
funkcie šéfa VBV a CPO.
Pozri JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990, s. 144; D SNP, 5. z v., 
c. d., s. 556.

56 Oficiálne ich predostrelo nemecké vyslanectvo v Bratislave verbálnou nótou MZV SR zo 
4. 8. 1944.
D SNP, 3. zv„ c. d., s. 347.

57 OLEXA, L.: Kríza horthyovského fašizmu počas SNP. In: Sborník ÚD KSS, pobočky ÚD 
KSČ, Dokumenty, 5, 1963, č. 3, s. 125 - 127.

“ JABLONICKÝ, J.: Z ilegality do Povstania, c. d., s. 365. K A. Maléroví bližšie pozri napr.
Tenže: HaV, 39, 1990, č. 5, s. 106 - 125.

59 Tamže, s. 364 - 365; SNA, f. MV, k. 567, D1 - 41/34.
“ Podrobnejšie JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend, c. d., s. 74.
" VHA Trnava, f. Pozostalosť gen. F. Čatloša, k. 1 - 2.
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62 SNA, f. NS, A - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, P. Starinský.
63 Vojensky organizovaný a vycvičený zbor SOŠ vznikol z podnetu MNO podľa nariadenia 

s mocou zákona z 11. 11. 1943 a príkladu rovnomenného zboru z obdobia 
predmníchovskej ČSR (VI. n. č. 270 Sb. z. a n. o SOŠ z 23. 10. 1936 likvidované VI. nar. 
z 2. 5. 1939).
SNA, f. SSR, k. 167, 206436 - II/3 - 1943, 902/1943, 965/1943 preds.

64 ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, Tn ľud 61/47, Š. Tatarko.
MNO zriadilo Veliteľstvo Brannej výchovy v zmysle zákona č. 33/1943 dňom 1.5.1943. 
Jeho prvým veliteľom bol pplk. gšt. Viliam Kanák, NŠ stot. gšt. Ján Straka.
VHA Trnava, f. VPSb NO, k. 174, DR č. 24 z 18. 6. 1943.

65 Táto problematika dodnes nie je komplexnejšie spracovaná. Podľa údajov staršieho 
sondážneho výskumu celkový počet príslušníkov SOŠ dosahoval v apríli 1944 asi 3 200 
mužov. VBV - SOŠ podliehalo 13 oblastných a 56 okresných VBV s AJ v 63 mestách. 
PIVOVARČI J.: Vojenské prípravy SNP, c. d., s. 176 - 178, 294 - 295; Z dokumentov o 
slovenských ozbrojených silách v predvečer SNP. In: Sborník Ústavu dějin KSS, poboč
ky ÚD KSČ, 8, 1968, č. 2, s. 138 a n.

66 SNA, f. KPR, k. 6, 405 - 6 - 1/54-57; KOVÁČ, A. M.: Niektoré aspekty protifašistického 
odboja na severovýchodnom Slovensku. In: Vlastivedný zborník, 2. Martin 1975, s. 103 
- 106.

67 VHA Trnava, pr. č. 934. KOŠÁR, Š.: Spomienky spravodajského dôstojníka na SNP, s. 
27 a n., 37-38.

“ Podľa Čatloša od začiatku augusta 1944 mali Nemci pripravené v Košiciach 2 špeciálne 
protipartizánske prápory, ktoré v bojovej pohotovosti čakali len na rozkaz k presunu na 
Slovensko.
VHA Trnava, f. Pozostalosť gen. F. Čatloša, k. 4.
Jozef Turanec (7. 3. 1892 Sučany - 9. 3. 1957 Leopoldov), dôstojník čs. a generál 
slovenskej armády. 5 tried Ľudovej školy vychodil v Sučanoch, 1903 - 1912 klasické 
gymnázium v Ružomberku. Po maturite pracoval v hlavnej dielni Košicko-bohumínskej 
železnice vo Vrútkach. 9. 4. 1913 narukoval ako jednoročný dobrovoľník do rakúsko- 
uhorskej armády k 71. pešiemu pluku v Trenčíne. 1913 - 1914 po absolvovaní školy 
pre záložných dôstojníkov v Bratislave a Ostrihome ho zmobilizovali na východný front 
prvej svetovej vojny. Od augusta 1914 bojoval v Rusku a od októbra 1916 v Taliansku. 
Viackrát bol zranený. 1. 10. 1914 ppor., 18. 8. 1915 рог., 1.7. 1917 npor. Po skončení 
vojny odišiel do civilu. 23.3. 1919 vstúpil do čs. armády ako npor. v z. Máj až september 
1919 účastník bojov proti Maďarskej republike rád ako veliteľ práporu v okolí Revúcej, 
Jelšavy a Sirku. 1.11. 1921 kpt., dôstojník z povolania. 1923 - 1928 inštruktor na 
Vojenskej akadémii v Hraniciach, spravodajský dôstojník v Petržalke, Banskej Bystrici. 
Okrem viacerých vojenských škôl absolvoval aj osem semestrov na Právnickej fakulte 
UK v Bratislave. 1930 - 1938 slúžil u 9. a 10. delostreleckého pluku v Žiline. 1937 mjr. 
Sympatizant HSĽS. V čase mníchovskej krízy zabezpečoval dislokáciu žilinského pluku 
pri ochrane hraníc. 4. 11. 1938 až 20. 2. 1939 styčný dôstojník a člen delimitačnej 
komisie pre odovzdávanie južných hraníc Maďarsku. Pôsobil v Seredi, osobne 
podriadený gen. R. Viestovi. Od decembra 1938 a 3. 1. 1939 styčný dôstojník pre HG, 
vojenský poradca pre výcvik spolu s plk. A. Čunderlíkom a plk. A. Pulanichom, pobočník 
náčelníka vojenského štábu HV HG v Bratislave, vojenský poradca pre brannú výchovu. 
14. 3. až 30. 4. 1939 veliteľ 16. pešej divízie v Ružomberku. 1. 5. až 28. 9. 1939 veliteľ 
delostrelectva Hl. veliteľstva vojska. 17. 5. 1939 pplk. Po odchode
F. Čatloša do poľa v ťažení proti Poľsku jeho zástupca na MNO. 1. 10. 1939 až 15. 9.
1940 veliteľ delostrelectva Hl. veliteľstva vojska. 1.1. 1940 plk. 16. 9. 1940 až 15. 8.
1941 veliteľ prvej divízie v Trenčíne, ktorú 27.6. 1941 vyviedol na front počas útoku 
proti ZSSR. 15. 8. až 27. 11. 1941 prvý a 20. 4. až 24. 9. 1942 tretí veliteľ Rýchlej divízie 
na východnom fronte. Vystriedaný Š. Jurechom. 1.1. 1942 gen. II. triedy. 1. 1. až

109



Ján KORČEK

31. 12. 1943 šéf Vojenskej správy MNO v Bratislave. 1. 1. až 26. 8. 1944 na čele VPV 
v Banskej Bystrici. Germanofil, oddaný režimista. V lete, najmä v auguste 1944 
organizoval protipartizánske akcie a opatrenia v priestore Prašivej, Veľkej Fatry a 
Turčianskej kotliny. 26. 8. 1944 po nemeckom zásahu vládou menovaný za hlavného 
veliteľa vojska. Funkciu prevzal 28. 8. Po prílete z Trenčianskych Biskupíc na Tri Duby 
29. 8. 1944 zaistený na rozkaz J. Goliana. Odovzdaný na štáb 1. čs. partizánskej 
brigády J. V. Stalina na Prašivej. 13. 9.1944 ho spolu s F. Čatlošom eskortovali letecky 
z Troch Dubov do ZSSR, 15. 9. z Kyjeva do Moskvy. Až vo februári 1947 vydaný späť 
na Slovensko. 10. 12. 1947 Národným súdom odsúdený na trest smrti, 31. 5. 1949 
milosťou prezidenta pozmenený na 30 rokov väzenia. Zomrel počas výkonu trestu v 
Nápravno-výchovnom tábore č. 1 v Lepoldove.
Podrobnejšie KORČEK, J.: Veliteľ Rýchlej divízie. In: Historická revue, 6, 1995, č. 6, 
s. 20-21.

69 Tamže. K tomu pozri VHA Trnava pr. č. 70, s. 37 - 38; pr. č. 533, ČATLOŠ, F.: Osobné 
vyjadrenie k niektorým militantným problémom odboja a slovenského štátu; KORČEK,
J. : Veliteľ Rýchlej divízie. In: Historická revue, 6, 1995, č. 6, s. 20-21.

70 Charakteristický, no súčasne kuriózny je telegram č. 487 pplk. gšt. J. Goliana kabinetu 
MNO zo 16. 8. 1944. Ako náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska v ňom zdôvodňuje 
neúspešnosť akcie samými „objektívnymi príčinami" (vlastnosti terénu výhodné len pre 
partizánov, zastrašenosť obyvateľstva, nedostatočné počty miestnych žandárov 
a pod.).
VHA Trnava, f. OS, MNO - KM, k. 5, 3/14.

71 PREČAN, V.: SNP. Dokumenty. Bratislava 1965, s. 1142 a n.; D SNP, 3. zv., c. d., 
s. 347 - 354.

72 PAŽUR, Š.: c. d., s. 133.
73 D SNP, 3. zv„ c. d., s. 351 - 359, 365 - 367.
74 Tamže, s. 356.
75 Tamže, s. 356 - 358.

15. odd. MV v skrátenej forme informovalo o obsahu rozkazu svoje podriadené zložky 
v obežníku o zvýšenej pozornosti voči partizánom 26. 8. 1944.
D SNP, 3. zv., c.d., s. 360.

76 K dohode došlo v prítomnosti dvoch županov 21. 8. 1944 v Trenčíne.
D SNP, 3. zv., c. d., s. 357.

77 SNA, f. NS, A - 942, k. 50, Tn ľud 6/46, J. Tiso. Porovnaj D SNP, 3. zv., c. d., s. 354.
78 Tamže.
75 SNA, f. „S“, S-439- 1.

K. Bulla bol počas SNP takmer 2 mesiace väznený v Slovenskej Ľupči, od r. 1945 a 1948 
na dvakrát (...) tiež podľa rozsudkov retribučného súdnictva.

80 SNA, f. „S“, S - 425 - 8/39 - 53; SNA, f. NS, A - 893, 901, k. 25, 28, Tn ľud 49/45, 
P. Starinský.

81 Medzi režimistami navzájom, i medzi nimi a ich faktickými odporcami. Napr. 20. 8. 1944 
rokovali v B. Bystrici o „spoločnom postupe“ Dr. M. Sokol, gen. J. Turanec, pplk. J. Golian, 
Dr. K. Bulla, Dr. V. Čársky, pplk. J. Šida, pplk. J. Tlach.
SNA, f. „S“, S - 425 - 8/39 - 53. K tomu pozri JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend, 
c. d., s. 89 - 90.

87 SNA, f. NS, A - 1028, k. 108, Tn ľud 56/46, H. E. Ludin; SNP - D, c. d., s. 1112.
Nešlo tu o pokus vyzbrojiť HG, ako sa uvádza vo viacerých prácach! Napr. ŠTEFANSKÝ, 
V.: Armáda v SNP. Bratislava 1983, s. 56; Slovenský biografický slovník. 4. zv. Martin 
1990, s. 22.
Hans Elard Ludin (10.6.1905 Freiburg am Breisgau, Nemecko-9.12.1947 Bratislava), 
nemecký diplomat. Základnú školu vychodil vo Freiburgu, 1924 tu zmaturoval na 
humanistickom gymnáziu. Hneď vstúpil do armády, kde bol zaradený k 5. delostreleckému
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pluku v Ulme. 1927 рог. V mladosti patril k oduševneným obdivovateľom nacizmu. Už v 
roku 1923 sa zúčastnil Hitlerovho neúspešného pokusu o štátny prevrat - tzv. Mní
chovského puču.
Od 1929 člen NSDAP a jej úderných odddielov, kde dosiahol najvyššiu hodnosť SA- 
Obergruppenfúhrera. Od 1933 policajný prezident v Karlsruhe, vedúci skupín SA 
Juhozápad v Stuttgarte. Zúčastnil sa západného ťaženia nemeckej armády proti 
Francúzsku ako dôstojník delostrelectva. Po jeho kapitulácii velil do konca roku 1940 
okupačnej jednotke Wehrmachtu v Le Havre. 13. 1. 1941 až 31. 3. 1945 mimoriadny 
vyslanec a splnomocnený minister Nemecka v SR. Predstaviteľ a hlavný reprezentant 
nacistickej vojensko-politického a hospodárskeho ovládania Slovenského štátu, jej 
prevodová páka cez pôsobenie ostatných nemeckých orgánov a inštitúcií. Zástanca 
diplomatických, prevažne umiernených metód satelitizácie. Otec šiestich deti, z ktorých 
2 najmladšie sa narodili v Bratislave. Šéf beráterov. Vo vnútropolitickom zápase 
podporoval skupinu okolo J. Tisu. August 1944 až april 1945 aktívny pri organizovaní a 
nasadení nemeckých okupačných síl na Slovensku proti SNP, odzbrojení slovenskej 
armády. Spolutvorca nemeckého okupačného režimu, o. i. zásahmi do reorganizácie 
štátneho aparátu a do pôsobenia poslednej vlády Š. Tisu. Koncom marca 1945 odišiel 
s vedúcimi predstaviteľmi prvej SR pred príchodom frontu z Bratislavy do Rakúska. 
Zatknutý spojeneckými orgánmi vojenskej polície a vydaný čs. úradom na potrestanie. 
3. 12. 1947 ho Národný súd odsúdil v spoločnom procese s H. Hôflem na trest smrti. 
Popravený zastrelením.

83 SNP-D, c.d., s. 1112.
81 NaS, c. d„ s. 151 - 153.

Franz Karmasin (2. 9. 1901 Olomouc - 25. 6. 1970 Steinach, Nemecko), nacistický 
politik, Ing. Základnú školu a gymnázium vychodil v Olomouci, kde 1919 zmaturoval. Po 
absolvovaní poľnohospodárskeho oddelenia pražskej nemeckej vysokej školy technickej 
v Českom Těšíne pracoval krátko ako poľnohospodársky inžinier na Morave. Od 1926 
žil a pôsobil na Slovensku. Vodca nacionalistického a nacistického hnutia medzi 
nemeckou menšinou. Funkcionár nemeckých strán a spolkov, Zipser Deutsche Partei, 
celoslovenský tajomník Deutscher Kulturverbandu, zakladateľ a popredný aktivista 
Karpathendeutsche, neskôr Sudetendeutsche Partei na Slovensku. Od 1935 poslanec 
NZ za SdP, vedúci jej školského odboru a od 1937 zástupca vodcu Konrada Henleina. 
V októbri 1938 založil Deutsche Partei a stal sa vodcom strany. Budoval ju podľa vzoru 
nacistickej NSDAP. Od 26.10.1938 štátny tajomník pre záležitosti nemeckej národnostnej 
skupiny na Slovensku pri autonómnej vláde, po 14. 3. 1939 pri predsedníctve vlády SR. 
Iniciatívny počas rozbíjania druhej ČSR. 18. 12. 1938 až apríl 1945 poslanec 
autonómneho a Snemu SR. 30. 3. 1940 zvolený za doživotného vodcu nemeckej 
národnostnej skupiny na Slovensku. Zakladateľ ozbrojených zložiek DP - FS a 
Heimatschutz. Organizoval nábor príslušníkov nemeckej menšiny do SS. V júli 1943 
vymenovaný za SS-Hauptsturmfuhrera. Agent SD s krycím meno „S - 1“. 1939 - 1945 
významne prispieval k posilňovaniu pronacistických síl v ľudáckom tábore, 
spoluzabezpečoval ich kontakty s nacistickými predstaviteľmi a orgánmi v ríši. V apríli 
1945 emigroval spolu so slovenskou vládou do Rakúska, 1949 do Nemecka. Pôsobil pod 
krycím menom Franz Dibak. 22. 6. 1948 Národným súdom v Bratislave odsúdený v 
neprítomnosti na trest smrti. Od 1950 zakladateľ a aktivista organizácii sudetských a 
karpatských Nemcov v NSR. Okrem iného úradujúci predseda združenia Nemcov 
odsunutých z ČSR Witiko-Bund.

85 Podrobnejšie KOVÁČ, D.: Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871 - 1945). 
Bratislava 1991, s. 192 a n.

86 ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 51, 2661/1944.
87 Tamže, 3250/1944.
88 Tamže, 2833/1944; Dejiny SNP, 3. z v., c. d., s. 361.
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83 SNA, f. MV, к. 706, Sekretariát MV, D 1 - 29/1.
* Gardista, 30. 7. 1944; SNA, f. MV, k. 706, Sekretariát MV.
9’ SNA, f. MV, k.2360, A 1/1 - 2, 3118/1944.
92 SNA, f. NS, A - 953, k. 57, 58, Tn ľud 8/46, A. Mach; A - 893, k. 25, Tn ľud 49/45, 

P. Starinský.
93 SNA, f. NS, A - 953, k. 58, Tn ľud 8/46, A. Mach; D SNP 1944, 5. z v., c. d., s. 518 - 

519.
94 Gardista, 13. 8. 1944.
* SNA, f. PR Bratislava, k. 741, mat. 443/24; SNP - D , c. d., s. 317; D SNP 1944, 3. zv. 

c. d., s. 352.
ж SNP-D, c. d., s. 317.

Inštitúcia stanného súdu Slovenského štátu a protektorátu Čechy a Morava bola zásadne 
odlišná. Kým na Slovensku ľudáci poverili jeho výkonom justičný aparát, ktorý nepatril k 
oporám režimu, v prípade Protektorátu stálo za rozsudkami stanných súdov gestapo. 
Tieto pôsobili pri jeho riadiacich úradovniach v Prahe a Brne za priameho členstva 
vedúcich príslušníkov gestapa v ich senátoch.
Český antifašismus a odboj. Praha 1988, s. 434 - 436.

97 NaS, c.d., s. 154- 156.
98 Tamže.
99 S týmto hodnotením plne korešponduje Machova reakcia na výčitky veliteľa školy zbroj. 

Štefana Rabinu, že ako hlavný veliteľ pri posledných návštevách ani nepovažoval za 
potrebné prísť v gardistickej uniforme. Mach reagoval na výčitky upozornením, že „je 
mimochodom aj ministrom vnútra a podpredsedom vlády, že bolo príliš horúco, a preto 
bolo pohodlnejšie cestovať v civile ako v uniforme..." Po rozhovore vyslovovali rozčúlení 
gardistickí velitelia názor, „že Mach cestuje v civile preto, lebo sa bojí partizánov“. 
NaS, c. d., s. 156.

100 Bližšie pozri NaS, s. 114 - 116; A MV ČR Praha, f. „135“, 135 - 2 - 1, 135 - 2 - 2.
'°' V prípade A. Macha naviac veľmi vehementne a „hlučne“.

Pozri Slovák, Gardista z júla až augusta 1944. Porovnaj so svedeckými výpoveďami 
L. Novomeského a J. Čieteka-Smreka a s Machovou obhajobou pred NS.
Pred súdom národa. 2. a 4. zv. Bratislava 1947, s. 225 - 237, 246 - 268; SNA, f. NS, 
A - 929, k. 44, Tn ľud 6/46, J. Tiso, 8/46/645 - 650, A. Mach.

102 VHA Trnava, pr. č. 70, c. d., s. 80-81; pr. č. 533, V., c. d., s. 11. - 16; ŠTEFANSKÝ, 
V.: Generál Ferdinand Čatloš, c. d., s. 58 a n., 72 a n.
KORČEK, J.: Jozef Tiso a otázka „povolania Nemcov na Slovensko“ v auguste 1944. 
In: BYSTRICKÝ, V. - FANO, Š. (zost.): Pokus..., c. a., s. 237-241.

,M Bližšie pozri napr. SNA, f. NS, A - 1026, k. 107, Tn ľud 41/46, T. Ištók; SNP - D, c.d., 
s. 304 - 305, 336 - 337, 352; NaS, c.d., s. 159 - 160, 162 - 163, 166 a n.
Prednosta 2. spravodajského odd. AV 1 v Prešove s obavami monitoroval zmeny v 
dislokácii nemeckých armádnych jednotiek v blízkosti hraníc východného Slovenska. Vo 
vojnovom denníku z druhej polovice augusta 1944 uvádzal ako najsilnejšie jednotky 4 
pešie divízie 68., 96., 168., 254., 8. tankovú a 18. divíziu Waffen-SS.
BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 342.

,D5 NaS, c. d., s. 157, 164.
,06 SNA, f. „S", S - 425 - 5 a 6, ; SNA, f. NS, A - 1033, k. 112, Tn ľud 45/46, F. J. Goltz. 
,or Tamže, k. 51, Tn ľud 6/46, 12/7, J. Tiso, s. 10 - 15/51, 349/1/1944.
’°“ Tamže. Hlásenie J. Mračnu šéfovi ÚP z 11.11. 1944.

U osôb prvej kategórie účastníci porady prijali spoločný výklad, že tu ide o subjekty 
aktívneho vojnového stavu, čiže príslušníkov ozbrojenej moci štátov protihitlerovskej 
koalície. Ako kombatanti i nekombatanti „sú legitimované k nepriateľským činom či už 
priamo v boji, alebo len k účasti na vojnových operáciách. Tieto osoby sú chránené 
medzinárodným právom... keď padnú do rúk protivnej stránky, má táto s nimi 
zaobchádzať ako s vojnovými zajatcami... nepodliehajú vnútroštátnej trestnej jurisdikcii,
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teda ani stannému právu.“ Charakteristika ozbrojených osôb druhej kategorie vychádzala 
z premisy, že patria k subjektom pasívneho vojnového stavu. „Ich nepriateľské akty nie 
sú vojnovými činmi, ale deliktmi, podliehajúcimi vnútroštátnej trestnej jurisdikcii (prvá SR 
- J. K.)". Za jediné kritérium, či partizáni spadajú pod pojem „príslušníka nepriateľskej 
ozbrojenej moci“, ktorý má pri zajati právny nárok na zaobchádzanie ako s vojnovým 
zajatcom, právnici MZV označili už citované štyri podmienky podľa Článku 1. dodatku k 
IV. dohode o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny (1. a 2. haagska mierová konferencia 
z r. 1899 a 1907). Okrem porušovania haagskych konvencií niektorými povstaleckými 
jednotkami či zdemoralizovanými jednotlivcami mohol byť azda asi jedným z ventilov, 
ktorý otvoril od jesene 1944 stavidlá bezuzdnému likvidovaniu partizánov, resp. ich 
vydávaniu a trestaniu nemeckými komandami gestapa, SIPO a SD, i šalamúnsky záver 
z analyzovaného rokovania 21. 8. 1944. Osem dní pred vypuknutím SNP sa utiekal 
k advokátsko-alibistickému teoretizovaniu: „V dobe haagskych konvencií nebol ešte tak 
pravidelne užívaný spôsob vedenia vojny organizovanými partizánmi, ktorý sa vyvinul až 
v súčasnom konflikte. Pojem partizána je v novšom medzinárodnom práve diskutovaný 
a pokiaľ je známe, značný počet medzinárodných právnikov sa kloní k náhľadu, že 
partizáni sú organizovanou súčasťou ozbrojenej moci toho-ktorého vojnuvedúceho štátu.“ 
O statuse partizánov „vniknuvších na územie Slovenska", ktorí nespĺňajú všeobecne 
platné normy správania vo vojne, možno meritórne rozhodnúť „až neskoršie po 
preštudovaní novšej medzinárodnej literatúry"!

,M SNA, f. ÚPV, k. 17, 1619/1944; NaS, s. 168. Porovnaj RAŠLA, A.: c. d., s. 36 a n.
"° Tamže.

Gardista, 27. 8. a Slovák, 28. a 30. 8. 1944; VHA Trnava, pr. č. poz. 559, s. 13. 
m Tamže. Po zmene pôvodného konceptu vyznel Machov oficiálny prejav menej 

dvojzmyselne a alibisticky. Porovnaj SNA, f. NS, A - 954, k. 66, Tn ľud 8/46, A. Mach. 
m Nas, c. d., s. 169. 
m Nas, c. d., 173.
"5 D SNP 1944, 3. zv„ c. d., s. 367.
"s Tamže, s. 361 - 367; SNA, f. „S“, S - 425 - 6/143 - 153.
1,7 VHA Trnava, pr. č. 70, s. 38; SNP - D, c. d., s. 117- 119, 1144 - 1146.
"* NaS, c. d., s. 179 - 180; BA - MA Freiburg, f. MSg, A. Hubicki.
"s SNA, f. NS, A - 953, k. 58, Tn ľud 8/46, A. Mach; SNP - D, c. d., s. 346 - 347.

Okrem citovaného zápisu zo zasadnutia vlády (skôr ministerskej rady) 28. 8. 1944 doteraz 
známe dokumenty neposkytujú žiadne bližšie údaje viažuce sa k (zamýšľanej?) 
slovensko-nemeckej medzištátnej zmluve. Literatúra absenciu výskumu v danom smere 
ani len nezaregistrovala. Iba nejasné narážky obsahuje aj inak cenná materiálová štúdia 
PREČAN, V.: c. d., (V.). In: HaV, 39, 1990, č. 6, s. 6 - 10.

120 Tamže.
,2' SNP-D, c. d„ s. 347.
122 D SNP 1944, 3. zv„ c. d„ s. 368; SNA, f. „S“, S - 425 - 1/28, 151a - 30/8 - 1/1944.
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V. Modifikácie režimu prvej SR v rokoch 1944 - 1945

Posledný vývojový stupeň režimu prvej Slovenskej republiky predstavovala osem- 
mesačná etapa progresívnej agónie od septembra 1944 do mája 1945. Rozsahom trvania 
išlo o najkratšiu (do 8. mája 250 dní), ale kvalitatívne najvýraznejšiu zmenu modelu 
ľudáckeho režimu. Jeho novú formu i obsah určilo pôsobenie štyroch rozhodujúcich 
činiteľov neoddeliteľne spätých vzájomnými väzbami príčin a následkov: 1) spoločensko- 
politická kríza na Slovensku v rokoch 1943 - 1944, 2) nemecká okupácia, 3) Povstanie, 
4) záverečná fáza frontových bojov. Súhlasím s tvrdením, že podrobnejšie poznáme 
fungovanie okupačného aparátu nacistov, než vecne a bez zaujatosti analyzované vnútorné 
členenie, funkcie, úlohy a výsledky samotného politického režimu štátu, ktorý okupanti 
nielenže ponechali v chode, ale účinne zasahovali aj do jeho prestavby s cieľom reaktivovať 
ho a následne efektívnejšie využívať pre svoje potreby.' Z rôznych typológií okupačných 
režimov možno nájsť vo vzťahu k prvej SR viacero spoločných črt s Dánskom a 
Mussoliniho sociálnou republikou zo Saló, najmä čo sa týka cieľov okupácie; metód 
zaobchádzania s kolísajúcimi satelitmi či spojencami; smerov ingerencie okupanta do 
života národa; miery podrobenia; systému okupačnej správy; úloh, ktoré pri obsadení 
územia zohrala vojna; vzťahu územia k tretej ríši pred a po agresii a pod. K takýmto 
komparáciám2 možno naozaj zodpovedne pristúpiť až v budúcnosti, po prehĺbení výskumu 
a zobjektivizovaní charakteristiky „domácej stránky“ okupačného režimu.

Pomocou rozlíšenia na tri hlavné obdobia vývinu sa pokúsim načrtnúť jeho 
modifikácie ako využitie a spoľahnutie sa na osobitné formy kolaborácie (už osvedčené i 
nové!) alebo reorganizácie na jej pomoc. Ľudácki politickí činitelia i vodcovia exekutívy 
pritom uprednostňovali vlastné záujmy, ciele a postupy často odlišné od výkonných zložiek 
nemeckých okupačných síl. Avšak logika situácie koncom vojny v duchu nemeckého 
„mitgefangen - mitgehangen“ neúprosne zjednocovala Bratislavu a Berlín na báze doviesť 
spoločné vojnové úsilie do konca a zachovať, resp. predlžovať existenciu Slovenského štátu 
modifikovaním jeho režimu. Premietalo sa to do života celej spoločnosti. Nešlo iba o 
represívne zásahy proti povstalcom a antifašistickému hnutiu, ale aj o neustále stupňovanú 
manipuláciu so širokými vrstvami obyvateľstva, v rôznej intenzite sprevádzanú svojvoľnou 
perzekúciou alebo pseudolegálnymi bezpečnostnými opatreniami.

1. Rozklad a reorganizácia politického a mocensko-represívneho aparátu
po vypuknutí SNP

V prvom období od septembra 1944 bol po vypuknutí SNP zavŕšený rozklad 
rozhodujúcich zložiek dovtedajšieho mocenského systému, ktorý viac zasiahol štruktúru 
štátnych a menej straníckych orgánov HSĽS. Vláda, centrálne i stredné riadiace články 
mocensko-politického aparátu stratili aktuálny prehľad o situácii i pravidelné spojenie 
s podriadenými stupňami, z ktorých mnohé jednotky, ba aj jednotlivci im vypovedali 
poslušnosť. Väčšina príslušníkov slovenskej armády žandárstva a finančnej stráže prešla 
na stranu povstalcov a odboja. V menšej miere to platilo o členoch polície, justičného 
a administratívno-správneho aparátu, výnimočné boli prípady medzi príslušníkmi USB. 
Odhalila sa tým nereálnosť plánov vlády i režimistov vo vedení exekutívy na jej 
bezkonfliktně začlenenie do spolupráce s nemeckými vojenskými a policajno- 
bezpečnostnými orgánmi pri „bleskovej likvidácii pučistov, vraždiacich bánd a cudzích
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boľševických agentov“.’ Uznesenia vlády, príkazy ministerstiev a ústredných orgánov z 1. 
až 3. septembra 1944 môžu slúžiť ako názorný príklad dezorientácie a straty akcieschopnosti 
ľudáckeho vedenia. Namiesto konkrétnych úprav i rozhodnutí sa v dôležitej otázke podpory 
a spolupráce s nemeckými okupačnými jednotkami odvolávali na „obsah a intencie prejavu 
pána prezidenta republiky, predneseného do rozhlasu dňa 30. augusta 1944“ a ďalšieho z 
2. septembra. V zápisniciach sa opakovali body o schvaľovaní bezpečnostných zásahov 
„proti partizánom a osobám im nápomocným“; prvé nesmelé prosby na okupačné velenie 
o vydanie rozkazu, „aby nemecké jednotky nepodnikali kroky z ktorých by sa dalo 
usudzovať na vykonávanie administratívy nimi“; správy o pokusoch intervenovať u H. E. 
Ludina „vo veci vyvážania materiálu a ľudí do Nemecka a zásahov do civilnej správy“.4

Dobyvačný postup gen. Bergera a spol. nevyvolal, ale skôr vyhrotil vládnu krízu, 
.lej vnútropolitický dopad predstavovali navonok kádrové problémy; odstavenie premiéra 
Dr. Vojtecha Tuku v dôsledku dlhotrvajúcej choroby, útek gen. Ferdinanda Čatloša 
k povstalcom, nepreklenuteľný odpor radikálov voči ministrom: Jozefovi Sivákovi, 
Ing. Júliusovi Stanovi a Dr. Gejzovi Fritzovi, strata podpory Alexandra Macha z kruhov 
gardistickej lobby a vedenia policajno-bezpečnostného aparátu, oslabenie expertnej časti 
vládneho kabinetu a ministerskej rady (okrem iného zatknutí prof. Imrich Karvaš, 
gen. Jozef Turanec, „ubehlík“ Dr. Ing. Peter Zaťko). V kritickom období sa vedenia vlády 
ujal vodca a prezident Dr. Jozef Tiso. Odvtedy až do zániku prvej SR ho rešpektovali obe 
súperiace skupiny vnútri vládneho tábora ako nad nimi stojacu a zjednocujúcu autoritu. 
Preto napr. aj menovanie jeho osobného tajomníka Dr. Karola Murína za prostredníka vlády 
v komunikácii medzi slovenskými úradmi a nemeckým velením treba pokladať síce za 
dočasné, ale veľmi pragmatické a vonkoncom nie náhodné riešenie (Murínovu úlohu 
prevzalo 22. novembra 1944 MZV). Súvislosti okolo Tukovej demisie a zostavovania novej 
vlády Dr. Štefana Tisu z 5. septembra by si zaslúžili osobitný rozbor. Vzhľadom na 
limitovaný rozsah práce ho skoncentrujem aspoň do téz: Nemci akceptovali na vládnej 
úrovni pokračujúcu prevahu konzervatívno-klerikálneho zoskupenia J. Tisu5; (Berger) - 
Hôfle - Witiska- Ludin súčasne stupňovali tlak na spretrhanie väzieb vedenia exekutívy 
s predokupačným režimom.

Provizórium v tejto oblasti trvalo asi do polovice októbra 1944. Odvtedy proces 
obnovy režimu podľa hesla „Späť k 14. marcu 1939" prechádzal zo štádia oživovania k 
reorganizácii do novej štruktúry a bol podchytený už nielen cez energických „tisovcov“ 
a radikálne až avanturistické osobnosti ochotné ku kolaborácii, ale aj v legislatíve 
a v administratívno-byrokratickej mašinérii. Improvizácia a živelnosť, vynútené bojom 
proti povstalcom a dočasným rozdelením územia prvej SR na tri fakticky izolované časti'’, 
prevažovali predbežne od prvého vládneho vyhlásenia zo 6. septembra, do druhého zo 
4. októbra 1944. Príznačné pre prvé programové vyhlásenie bolo, že s ním premiér vystúpil 
iba v rozhlase a rozšírili ho v tlači, kým druhé, hodnotiace, odznelo už aj s formálnym 
rešpektovaním ústavných zvyklostí na 141. zasadnutí slovenského Snemu. Zákonodarná 
činnosť parlamentu pochopiteľne degenerovala na dodatočné schvaľovanie a niekedy iba 
na registrovanie desiatok vládnych nariadení a vyhlášok. Poslanci slúžili ako kuriéri 
a informátori sprostredkujúci spojenie medzi vládou a straníckym vedením (Anton Morav- 
čík, Dr. Andrej Šubík-Žarnov, František Hrušovský). Viacerí oslovení aktívni poslanci, 
nehovoriac už o odvolaných exčlenoch parlamentu (napr. Pavol Čarnogurský), takúto 
činnosť rezolútne odmietli...7

Štefan Tiso (v jednej osobe minister zahraničných vecí, pravosúdia a predseda vlády) 
v prvom vyhlásení vymedzil ciele a všeobecné zásady fungovania režimu: „Pôjdeme
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nekompromisne proti previnilcom a škodcom štátu. Pridržiavať sa budeme zákonov, ale... 
tam. kde život bude vyžadovať prísne opatrenia, budeme sa riadiť zásadou, že život je 
silnejší a dôležitejší ako... nevyhovujúca (právna-J. K.) norma. Za prvú úlohu pokladáme 
vybudovanie novej výkonnej moci štátu. Reorganizovaná bude armáda, žandárstvo, polícia 
a celá štátna bezpečnosť. Obnova slovenskej armády sa už začala. Všetky verné vojenské 
sily či z dôstojníctva, či z mužstva budú prísnym preskúmaním znovu začlenené do 
vojenských jednotiek... Podobná obnova sa uskutoční i v organizácii žandárstva a polície. 
Hlinkovej garde, ktorá zostala verná štátu, pripadne v tom vedúca úloha. Nemeckým 
vojenským jednotkám, ktoré očisťujú Slovensko od nepriateľa v dohode s vládou, 
poskytneme zo strany civilných úradov všetku potrebnú súčinnosť../‘"Oživenie vlastnej 
výkonnej moci do polovice októbra 1944 bolo možné dosiahnuť iba aktivovaním, 
vzájomným prelínaním poslania a ťunkcií rôznych polovojenských či branných organizácií 
štátu, strany i armády (HG, I IM, SPS. Domobrana, FS, Heimatschutz). K tomu sa režim 
dočasne uchyľoval aj v uplynulých zlomových mesiacoch rokov 1939-1940-1942. ako aj 
pred vypuknutím SNP.1' Ďalej tiež za cenu dodatočného legalizovania krokov nemeckých 
predstaviteľov, ktorí v postupe reorganizácie spočiatku jednoznačne dávali prednosť 
personálnej stránke (výberu „spoľahlivých vodcov“ často aj bez ohľadu na odbornosť) pred 
kompetenčnými a koncepčnými otázkami.

Napríklad menovanie Otomara Kubalu do čela HG 7. septembra si vyžiadalo ex post 
fakticky zrušenie funkcie náčelníka štábu a hlavného veliteľa HG (odstavením Dr. Karola 
Danihela a A. Macha) a zavedenie v zákone o HG i v jej vnútornom organizačnom 
poriadku neexistujúcej funkcie náčelníka HG. Tu musel zasiahnuť ako najvyššia 
inštancia osobne prezident Tiso. Podobne svojvoľné menovanie Kubalu za šéfa štátnej 
bezpečnosti gen. Bergerom časovo predchádzalo zmene vlády i oficiálnemu preneseniu 
pôsobnosti MV vo veciach policajných a bezpečnostných na MNO.” Rozporuplné 
rokovania s Nemcami (Hôfle. Witiska, Goltz, Nageler) viedli od ústneho potvrdenia 
nezvyčajnej funkcie ministrom Haššíkom k vydaniu menovacieho dekrétu 11. októbra 
1944, napriek vleklým sporom s Dr. Gejzom Zigom, prednostom, dočasne povereným 
viesť bezpečnostný odbor MNO." Radikálno-fašistická skupina využila Kubalovo 
postavenie v zápase s politicky vládnucim, tzv. umierneným krídlom HSCS tak, že strhla 
na seba vedúci vplyv v nižších článkoch výkonnej moci. Najaktívnejšou zložkou 
mocensko-represívneho aparátu prvej SR v prvom období okupačného režimu sa stalo 
3235 mužov HG (k 31. októbra) a predovšetkým jej ozbrojené útvary utvorené 21. 
septembra 1944 rozkazom H V HG z „aktivizovaných jednotiek“ - Pohotovostné oddiely 
HG. Okrem extrémistických a deklasovaných živlov z gardy združovali tiež časť 
zmobilizovaných štátnych úradníkov, členov SPS, junákov HM. Do ich organizovania 
sa zapojilo so skutočnou vervou aj vedenie HSĽS, a to agitačno-propagačnou a 
náborovou akciou generálneho sekretariátu, ktorú koncom septembra a začiatkom 
októbra viedol už nový generálny tajomník strany Dr. Pavol Opluštil. nahradzujúci Dr. 
Aladára Kočiša. Menej vpravo, v rámci ľudáckeho spektra, ako združenie ultraradikálov 
okolo časopisu Náš boj, súpereniu dvoch základných zoskupení udávalo vlastný tón. 
smer i obsah veľmi priebojné hnutie nrladoľudáckej generácie a jeho spiritus rector Dr. 
Ferdinand Ďurčanský.12

Odhliadnuc od Witiskovho aparátu, HG a HM sa tiež ochotne podieľali na odstránení 
monopolu ÚŠB ako tajnej politickej polície a ústredného riadiaceho článku v spravodajskej 
a štátnobezpečnostnej oblasti. Kubala a Alojz Macek fixovali úzku spoluprácu výnimočne 
(popri bežných operatívnych rozkazoch) i písomnou dohodou z 28. septembra 1944.'’
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Rovnako pri HV HG aj HV HM boli zriadené II. spravodajské oddelenia, ktoré sa pod 
vedením svojich prednostov Jána Slivku a Dr. Ladislava Jankoviča horlivo zapojili do 
perzekúcie všetkých účastníkov odboja, Židov, skutočných i domnelých odporcov režimu. 
Gardistickí vyšetrovatelia z centrály na Vlčkovej ulici č. 35 v Bratislave sa stali 
zlovestnými atrocitami symbolom teroru. Autorita a vplyv asi 160-členného aparátu USB 
poklesli na úroveň podporného výkonného orgánu HV HG, oslabenej a zastrašenej štátnej 
polície v mestách a obciach, prípadne nacistov. Rivalita medzi spravodajskými agentmi 
prepukla až do vzájomného udávania a zatýkania, osočovania pred Nemcami. 
Kompetenčný chaos utvrdzovalo neujasnené postavenie úradov verejnej správy (notárstva, 
okresné, župné úrady) a žandárskeho zboru.14 Jeho znovuvýstavbou „zhora“ (jadrom pre 
kontrapovstalecké HVŽ malo byť Okresné veliteľstvo v Bratislave) boli poverení od 
15. septembra bývalý veliteľ Vojenskej akadémie plk. Alojz Králik a zástupca prednostu 
KRIUS stot. Ľudovít Amrich. Prebiehala však veľmi pomaly pod opakovane 
zdôrazňovaným výstražným príkladom Dánska. Po prvých pokusoch Nemci upustili od 
odzbrojenia a zajatia všetkých žandárov iba vďaka poplašným varovaniam, že pri takomto 
postupe aj zvyšok žandárov prebehne k povstalcom.15

2. Dočasná stabilizácia, rozklad a zánik ľudáckeho režimu

Druhé obdobie vývoja okupačného režimu by som vymedzil približne od polovice 
októbra 1944 do konca marca 1945. Vyznačovalo sa nevyhraneným prechodom z prvého 
do tretieho obdobia. Charakteristické bolo dosiahnutím istého stupňa krátkodobej 
stabilizácie reorganizovaného mocenského systému. Tento mu umožnil ešte pred 
obsadením centra ozbrojeného odporu povstalcov prejsť jednak do fázy revanšu voči 
domácemu odbojovému hnutiu a čistiek v štátnom aparáte, jednak poskytnúť v širšej miere 
ľudácke sily a prostriedky Nemcom k sústredenej, ale trvalo ustupujúcej obrane pred 
útočiacimi vojskami protihitlerovskej koalície, ako aj k zavŕšeniu druhej etapy deportácií 
Židov zo Slovenska. Proklamovanie reštaurácie režimu bolo súčasťou starostlivo 
pripravovaného scenára známej manifestácie z 30. októbra 1944 v obsadenej Banskej 
Bystrici. Jej účastníci stotožnili spojenecký status quo ante s okupačným, ako prirodzenú 
daň „za obnovenie nemecko-slovenskej súdržnosti“. Nevďačnú úlohu jediného verejného 
rečníka zo slovenskej delegácie vzal na seba Jozef Tiso. „...vo vedomí, že proti cudzincom 
tu nasadzovaným sami nestačíme, požiadali sme Veľkonemeckú ríšu, aby nás chránila. A 
česť nášmu ochrancovi Adolfovi Hitlerovi, sláva jeho armáde, jeho všetkým 
spolupracovníkom, zbraniam SS. sláva tu prítomnému veliteľovi divízií, že nám prišli 
pomôcť... znovu nastoliť samostatný slovenský štát.“1'’

V polovici októbra sa dokončilo formovanie prvých „gardových“ útvarov obnovovanej 
armády, 1. a 2. pešieho pluku Domobrany. Symbolicky ocenili jednotlivcov a časť 
západoslovenských posádok za ich vernosť režimu, protipovstalecké postoje a aktivity od 
augusta 1944. Dňa 8. októbra vykonali vojaci vzorového práporu slávnostnú prísahu v 
Bratislave. Súčasne sa tu predstavil svojmu najvyššiemu veliteľovi, vodcovi a prezidentovi 
nový dôstojnícky zbor za účasti popredných ľudáckych a nacistických predstaviteľov 
zahraničných diplomatov, reprezentantov nemeckej armády a SS. Reálne sa teda položili 
základy na rozšírenú výstavbu armády (Domobrany), ako hlavného mocenského nástroja 
režimu. V porovnaní so slovenskou armádou poklesla z úrovne nemeckého satelita do 
postavenia „Ersatzmannschaftu“ okupačného systému. Hodnota jej bojového nasadenia 
nikdy nepřevážila pracovnú činnosť stavebných a technických jednotiek. Armádny, t. j.



Ján KORČEK

vojenský organizmus sa v dôsledku zdôrazňovania vnútroštátnej potlačovacej funkcie 
nezvratné profiloval do podoby širšej inštitúcie, brannej moci štátu, plánovito preberajúc 
od HG úlohu zjednocujúcej sily jeho mocensko-represívneho aparátu.1’

Rozhodovaním prezidenta, predsedu vlády a ministra Haššíka, pokrok v reorganizácii 
čiastočne podkopával spomínané výsadné postavenie POHG. Na základe málo objasnených 
polemík v rokovaniach ÚV a GS IISĽS, zverejnených výziev i vnútorných rozkazov 
hlavného veliteľa UM a SPS A. Maceka, dochádzalo v októbri až decembri 1944 k 
spätnému odčleňovaniu príslušníkov týchto organizácií z právomoci gardy. Ich ozbrojené 
pohotovostné, špeciálne jednotky a oddiely (P.I HM, PO HM, ŠJ SPS) už pôsobili 
v priamej súčinnosti s armádou, ÚŠB. žandárstvom a nemeckými, prevažne 
protipartizánskymi jednotkami. Menovanie plk. Timoteja lštóka za nového hlavného 
veliteľa žandárstva 18. októbra 1944 signalizovalo prechod od konsolidácie k 
akcieschopnosti pri „poštátňovaní“ bezpečnostného zboru. Jej vonkajším prejavom bolo 
obdobne zriadenie a nasadzovanie troch pohotovostných oddielov žandárstva. Prijatím 
navrátilcov z povstaleckého územia a zajatcov po preverovacom konaní, počet žandárov 
vzrástol z asi 1 100 na vyše 2 100 mužov. Oproti stavu z leta 1944 i plánovanému počtu 
3 300 mužov k 31. decembru dosiahol okolo 60 percent.'" Reintegrácia politickej polície 
a štátnobezpečnostnej služby mala za cieľ prinavrátiť USB niekdajšiu samostatnosť 
pomocou spresňujúcich vymedzení a rozšírení kompetencií (tajné smernice 
bezpečnostného odboru MNO z 30. októbra, 5. decembra. 1944 a 10. januára 1945). 
Účinnejšie než administratívnymi opatreniami ministra sa to však darilo prehlbovaním 
kontaktov s komandami SIPO. SD a gestapa...

Začiatkom decembra 1944 sa čistkou vo vedení ÚŠB odstránili „alibistické, svojím 
pomerom k ríši nevyhranené, a málo lojálne osoby“. Od januára do marca 1945 ich postupne 
preraďovali do služby v novovznikajúcich policajných úradoch (Banská Bystrica. Trenčín, 
Trnava, Nitra). Odvolaného prednostu Dr. Jozefa Beňušku bez ohľadu na „zásluhy“ v rokoch 
1942-1944 nahradil nekompromisne vystupujúci člen DP Dr. Pavol Denk.'1’ V oblasti 
štátnej moci a verejnej správy sa vláda pokúsila v duchu vodcovského princípu odstrániť 
pasívnu byrokratickú výkonnosť župných a okresných úradov vytvorením inštitúcie 
vládnych poverencov. Títo osobitní zmocnenci dostali mimoriadne právomoci ako styčný 
orgán pre spoluprácu s nemeckými vojenskými a policajno-bezpečnostnými zložkami pri 
potláčaní SNP. partizánskeho hnutia, riadení evakuácie z titulu hlavného evakuačného 
komisára vo zverenom obvode. Oproti hodnoteniam staršej literatúry vlastný výskum mi 
zatiaľ potvrdzuje, že ich činnosť nebola zďaleka iba formálna a ani výlučne prorežimistická. 
V období 4. októbra 1944 až 17. marca 1945 vláda vymenovala za poverencov Ladislava 
Knihu (pre oblasť Tatranskej župy), Antona Sabola-Palku (Šarišsko-zemplínska župa). Dr. 
Jána Ďurčanského (Pohronská a Nitrianska župa. v Banskej Bystrici ho po štvrťroku nahradil 
zástupca Dr. Peter Bukový) a Dr. Jozefa Bučcka (Trenčianska župa. neskôr vystriedal aj 
zatknutého L. Knihu). Dňa 19. februára 1945 boli obdobne vymenovaní štyria poverenci 
HG „pre výkon dôverníckej. kontrolnej a evakuačnej služby pri HV HG". Sídla mali v 
Žiline, Trenčíne, Trnave, Prievidzi a zodpovedali za 7 - 9 okresov (kpt. A. Sabol-Palko, 
Štefan .lakubóczy, Ambróz Jankovič, Vojtech Košovský).-’"

Naznačené vývojové trendy zastrešovala premyslená centralizácia exekutívy. 
Vyplynula zo spôsobu vedenia zápasu umiernení - radikáli a tlaku stupňovaného postupom 
frontu z východu na západ, ktorý m sa územie ovládané režimom stále zmenšovalo.’1 Od 
konca októbra do druhej polovice novembra boli úplne podriadené MNO a 24. októbra 
1944 fakticky začlenené do brannej moci so stanoveným poradím dôležitosti pre

118



povolávanie občanov: 1. Domobrana (armáda), 2. HG, 3. žandárstvo. 4. polícia, 5. finančná 
stráž (od januára 1945), 6. HM. Po dvojmesačnej svojvôli Nemcov a HG, bezpečnostný 
odbor MNO začal ráznejšie uplatňovať svoju právomoc, okrem zajateckých, aj nad 
preplnenými koncentračnými tábormi pre politických väzňov (Zaisťovací tábor Hava, 
väznice Krajských súdov), pre Židov (Sereď) a Cigánov (od 1.12. 1944 v Dubnici nad 
Váhom). Od 1. novembra 1944 Nemci síce formálne odovzdali ilavský „koncentrák“ do 
správy ÚŠB (začiatkom decembra obnovilo činnosť bývalé Vaškovo 14. oddelenie prezídia 
MV pod názvom „MNO - pracovná služba Židov „a pod vedením Dr. Pavla Maľu, 
bývalého zástupcu A. Vašeka), v skutočnosti však rozhodovanie zostávalo naďalej v rukách 
okupantov. Výnimku tvorila menšia časť obyvateľov zatknutých výlučne slovenskými 
orgánmi. Miestne Einsatzkomandá a Sonderkomandá na vlastnú zodpovednosť zaisťovali, 
väznili a v transportoch odvážali do ríše tisícky obyvateľov Slovenska, Židov a navzdory 
výhradám MZV (Dr. Štefan Polyak, Ing. Jozef Mračna) i štátnych príslušníkov cudzích 
krajín. Haššíkove málo účinné zákroky viedli v prvom štvrťroku 1945 aspoň k „po
voleniu" prešetrovať dôvody zaistenia slovenských občanov a zostavovaniu neúplných 
menoslovov deportovaných, slabému zlepšeniu zásobovania v niektorých väzniciach 
(šatstvom, liekmi, potravinami, lekárskou starostlivosťou, kurivom). O nehumánnych 
životných podmienkach väznených, násilnostiach a krutosti vlastných bezpečnostných 
orgánov, boli viackrát informovaní najvyšší ľudácki predstavitelia, vrátane prezidenta 
a predsedu vlády.”

Búrlivé nemecko-slovenské rokovania o ďalších projektoch účinnejšieho využitia 
slovenského administratívno-správneho aparátu a exekutívy koncom roku 1944 ukázali, 
že mobilizácia domácich zdrojov režimu narážala už na múr pasivity alibistického 
taktizovania a nezvratných príznakov rozkladu. Uvediem niekoľko príkladov na miestnej 
úrovni. Počúvanie „nepriateľského rozhlasu sa... vzdor zákazu natoľko rozmnožilo“, že 
MNO v dohode s GS IISĽS zasiahlo proti „šepkanej propagande“ presne ako v období po 
Stalingrade (policajným zhabaním alebo zaplombovaním rozhlasových prijímačov i 
vysielačov vytypovaným skupinám „nespoľahlivých osôb“, všetkým cudzincom okrem 
Nemcov a členov diplomatického zboru). Pri príležitosti menovania nového mešťanostu 
v Bardejove koncom novembra 1944 prítomný poslanec Snemu sa v kuloároch vyjadril: 
„...musíme dať za mešťanostu človeka, ktorý by vyhovoval aj boľševikom“. Počas zimných 
odvodov 1944-1945 starí členovia HSĽS v Trenčíne. Žiline a v Prešove presviedčali 
svojich súkmeňovcov, dlhoročných gardistov, aby sa radšej neprihlasovali do POHG, lebo 
„až prídu tamtí... z Moskvy a Londýna.... mohli by mať nepríjemnosti“. V situačných 
správach žandárskych staníc pre nadriadených zreteľne prevládali negatívne frázy typu 
„v uplynulých štrnástich dňoch neboli zistené ani pozorované žiadne závažné udalosti“. 
Pre odpor sudcov k zostavovaniu 5-členných senátov v štatariálnom pokračovaní muselo 
byť zloženie senátov stanných súdov znížené na troch členov. Okresní náčelníci, policajní 
a žandárski velitelia uvádzali väčšinu donucovacích alebo represívnych vyhlášok 
a nariadení pre verejnosť so zdôraznením, že sú vydávané na priamy rozkaz miestneho 
okupačného orgánu Nemcov.-’

Zabezpečenie priamych potrieb pre nemeckú obranu a vedenie frontových operácií 
sa stalo koncom roku 1944 prioritným kritériom pre aktuálnu modifikáciu kompetencií 
medzi nacistickými okupačnými orgánmi a mocensko-politickým aparátom prvej SR. 
Rozkazom zo 14. decembra 1944 A. Hitler vyhlásil Bratislavu a okolie za pevnosť (Die 
Festung Pressburg). Veliteľom pevnosti „s absolútnymi rozkazovacími právomocami pre 
všetky slovenské a nemecké orgány, inštitúcie a úrady v hlavnom meste“ (vojenské i
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civilné - J. K.), bol menovaný plk. Conrad von Ohlen. Za jej obranu bol osobne 
zodpovedný vodcovi tretej ríše v zastúpení nemeckého veliteľa na Slovensku gen. H. 
Hôfleho.11 Předsilvestrovské rokovania Hofleho. Ludina a Witisku s Jozefom i Štefanom 
Tisom v súvislosti s Kubalovým osamostatnením v rozhodovaní, a aj formálne menej 
závislej pôsobnosti sa skončili kompromisom. Dňa 2. januára 1945 bol ustanovený za 
prednostu bezpečnostného odboru MNO, kde sa jeho stálym zástupcom stal G. Zigo. 
Militarizácia neobmedzila pokračujúcu expanziu HG, iba viac posilnila jej vojenský 
charakter a disciplinovanosť (početný nárast mobilizáciami, organizovanie vyšších poľných 
jednotiek a dôstojníckeho zboru). Koncom marca 1945 dosiahla maximálne stavy 38 
POHG, 6 poľných rôt a 3 poľné prápory. Spolu vyše 5000, celkovo v HG asi 5900 mužov. 
Bez všestrannej podpory nemeckých okupačných i ríšskych zložiek v danom období by 
sa k takýmto výsledkom nikdy nedopracovala vlastnými silami a prostriedkami.25

Typickou črtou vývoja okupačného režimu boli politické čistky a previerky. V prvom 
období tvorili súčasť vnútroľudáckeho boja o moc a postupovali zhora nadol (zmeny vo 
vláde, centrálnych orgánoch štátu a HSĽS, najmä mocenských). V druhom období sa menili 
na sankcie proti „účastníkom puču (SNP - J. K.), jeho podporovateľom a osobám, ktoré 
prejavili otvorene i skryto nepriateľské zmýšľanie voči slovenskému štátu.“ Vyšetrovanie 
spoľahlivosti štátnych, verejných a napokon aj súkromných zamestnancov organizovali 
šéfovia jednotlivých rezortov, úradov a inštitúcií. Vládou menovaná Ústredná legitimačná 
komisia (Dr. Vincent Čerhelyi. poslanec Štefan Surovjak, hlavný prokurátor Dr. Štefan 
Lucký) nebola účinná pre odmietavý postoj jej predsedu. Na úrovni žúp a okresov sa 
presadili v legitimačných komisiách vládni poverenci, funkcionári HSĽS. HG. DP. FS a 
pod. Z príkazu predsedníctva Snemu im dodávali informácie (udania) aj poslanci. 
Najmiernejšou formou trestu bolo disciplinárne pokračovanie, najrozšírenejšou prepustenie 
zo zamestnania, najprísnejšou uväznenie bez vypočutia.2'1 Uvedené postupy mohol režim 
využívať o. i. preto, že sa mu podarilo výrazne zmeniť svoj pomer k justícii. Kým 
zostrovanie perzekúcie v oblasti legislatívno-právnej zachovávalo istú kontinuitu s 
vývinom pred SNP, v prvom období okupácie nepomerne stúpol počet a závažnosť 
politického zasahovania do činnosti súdov, prokuratúry a väzenskej správy.27 V druhom 
období sa odstránili chabé formálne zvyšky klasického systému rozdelenia moci na 
zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ktorý bol samozrejme postupne rozbitý už 
predchádzajúcimi modelmi totalitného režimu vládnucou štátostranou v rokoch 1939 - 
1944. Administratíva (prezident - vodca, vláda, ministerstvá, mocenský a správny aparát) 
získala najsilnejšie postavenie vďaka bezprostrednému kontaktu s Nemcami, na úkor 
legislatívy (Snem, Štátna rada) i súdnictva. V praxi mohla postupovať úplne nezávisle od 
nich, ba dokonca im aj diktovať, čo v menšej miere platilo o aparáte HSĽS.

Zákony vyhlasované od jesene 1944 sledovali viac legalizáciu okupačného bezprávia 
ako udržanie noriem a právneho stavu v spoločnosti. Ľudácka nomenklatúra, svoje takmer 
dvojmesačné nekontrolované rozhodovanie v súlade s nárokmi nemeckých okupantov, 
dodatočne „legalizovala“ prinútením predsedníctva Snemu presadiť medzi poslancami 
urýchlené prijatie a prerokovanie „likvidačného“ ústavného zákona z 27. októbra 1944. 
Prezident a vláda ním boli splnomocnení s neobmedzenou nariaďovacou právomocou 
meniť ústavné zákony za brannej pohotovosti štátu aj bez súhlasu Snemu, čo pri 
neexistujúcej kontrolnej a dohliadacej činnosti Štátnej rady znamenalo aj bez ohľadu na 
ústavu. Nasledujúce zákonodarstvo, od novembra do polovice marca 1945, sa stalo 
doménou tomu zodpovedajúcich vládnych nariadení a vyhlášok, pričom Snem vydal okrem 
finančného a rozpočtového zákona iba šesť ďalších nepodstatných zákonov.2* Jedným
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z posledných, skutočne významných aktov Snemu bolo jeho pracovné 147. zasadnutie 
23. januára 1945. Premiér na ňom predniesol tretie vládne vyhlásenie. V mene poslancov 
ho jednoznačne podporil a rozvinul podpredseda Snemu Dr. Karol Mederly. Jadro 
všetkých vystúpení spočívalo v odmietnutí nárokov zahraničného a domáceho odboja na 
obnovenie ČSR a v definovaní historického, prirodzeného aj medzinárodného práva 
Slovákov na sebaurčenie i štátnu samostatnosť, ale len v rámci existujúcej prvej SR. Z 
personálnych otázok sa pretriasali problémy zbavovania poslaneckých mandátov, 
rezignácie a nové menovania. Širšie čistky avizované predsedníctvom HSĽS sa do 
programu nedostali.2''

K stieraniu hraníc medzi súdnictvom a exekutívou prispievala samotná legislatíva, 
ľudácka kritika, nespokojnosť s prácou justície a napokon aj intervencie z najvyšších miest 
v Berlíne za sprísnenie už vynesených trestov (najznámejší prípad Dr. V. Šrobára a spol.). 
Zmena predpisov o urýchlenom pokračovaní štatariálnych a mimoriadnych súdov umožnila 
stihnúť revízie rozsudkov (napadnuté Nemcami) v rámci stanoveného ultimáta. Minister 
pravosúdiasi nechal potvrdiť svoj protiprávny postup vládnym nariadením, podľa ktorého 
bol oprávnený vydávať príkazy na revíziu všetkých rozsudkov vynesených po 
1. septembri 1944 vo vybraných trestných veciach. Význam udalostí Slovák zhrnul 
konštatovaním: „...najvyššie záujmy národné a štátne nedovolia viac hriešne skrývanie sa 
za sudcovskú nezávislosť“. Štefan Tiso v internej výzve tvrdo odsúdil inteligenciu a 
vysokých štátnych úradníkov odmietajúcich verejnú angažovanosť za režim, „...mnohí 
sudcovia a verejní žalobcovia... zodpovedné a pre štát veľavýznamné trestné prípady 
dali vybavovať mladším, často málo skúseným kolegom a keď nebolo možné zbaviť 
sa zodpovednosti..., predložili lekárske svedectvo o svojej práceneschopnosti.“ V závere 
apeloval „v osudovo ťažkých časoch... vynášať objektívne spravodlivé rozsudky, i keď 
by sa zdali byť subjektívne tvrdé, je to nevyhnutné aj z hľadiska trestnej prevencie 
a represie voči nepriateľom štátu, predovšetkým ak boli spáchané v súvislosti s tzv. 
slovenským pučom.“ Spôsob ako si Nemci predstavovali „uplatňovanie práva bez 
byrokratických prieťahov v súlade s národným cítením a blízke životu“ (t. j. okupačnej 
praxi - J. K.), sa ukázalo po vlne zatýkania od začiatku februára do druhej polovice marca 
1945, keď došlo k uväzneniu desiatok sudcov, prokurátorov, úradníkov väzenskej služby, 
dozorcov, policajtov, i členov ÚŠB, nespoľahlivých pre svoj alibizmus či skutočnú 
spoluprácu s odbojom.'1"

Z nových foriem a metód perzekúcie treba uviesť tieto: voľné používanie tzv. zostreného 
výsluchu, mučenie, permanentné razie - raz až dva razy týždenne; nútená účasť civilného 
obyvateľstva, študentov i mladistvých na opevňovacích prácach; mobilizácia do armády k 
12. januáru a 5. marcu 1945 za asistencie ÚŠB, polície a žandárstva; odvetné, retorzné 
opatrenia za akcie povstalcov, partizánov alebo oslobodzovacích vojsk, uskutočňované na 
zásadách reciprocity a uznávania kolektívnej viny (branie rukojemníkov, väznenie bez súdu, 
habanie majetku, vypaľovanie osád); verejné i tajné hromadné popravy, niekedy dodatočne 
kamuflované ako rozsudky smrti podľa stanného práva; odvliekanie zajatcov a väzňov." Časť 
exekutívy prvej SR tu zohrala úlohu nástroja štátneho terorizmu ako podriadená súčasť 
nemeckých okupačných orgánov, ale tiež pod vlastným nezávislým velením.

Aj vďaka pravidelnému dotovaniu zo štátnej pokladnice12 k najosvedčenejším oporám 
režimu patrili v prvom štvrťroku 1945 Domobrana, HG a ÚŠB. Napríklad len II. oddelenie 
HV HG uvádzalo v neúplnom štatistickom výkaze z 15. januára 1945 919 zatknutých. 
Väčšinu z nich gardisti odovzdali SD. V komentári prednostu I. odd. a neskoršieho 
vedúceho Kubalovho sekretariátu kpt. Jána Klocháňa sa ospravedlňujúco uvádzalo
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nedodanie súhrnných hlásení od OV a POHG.......všetky naše vidiecke veliteľstvá nie
menšou mierou museli zasahovať do očisťovania verejného života, aby sa vyhli rôznym 
nepríjemnostiam, boli nútené tieto práce v mnohých prípadoch previesť pod firmou 
nemeckých kamarátov, takže mnohokrát sa to ukazuje, ako by to bola práca našich 
nemeckých kamarátov. Túto... prácu štatisticky zachytiť nemožno... ďaleko presahuje viac 
piráce, než sa začalo evidenčne zachycovať...“ Začiatkom januára vydal Haššík tajný rozkaz 
ÚŠB. aby odovzdala SD a SIPO všetky osoby, ktoré už predtým pre nedostatok dôkazov 
o účasti v SNP a v partizánskych bojoch Nemci prepustili. V transportoch smrti ich 
odsunuli do vyhladzovacích táborov v ríši. Ten istý osud stihol viac než 300 politických 
väzňov sústredených vo väznici Krajského súdu v Bratislave a okrem nich aj vyše 200 z 
Leopoldova, Nitty' a Trenčína. Dňa 1. februára 1945 bez rozhodnutia vlády premiér na 
základe ústnej dohody s prezidentom, MNO. predstaviteľmi nemeckej bezpečnostnej 
polície a služby dal príkaz vydať ich gestapu, čo sa stalo 5. februára. Od polovice februára 
do konca marca boli deportovaní najmä do Mauthausenu. Naproti tomu väčšinu ostatných 
väzňov pred priblížením frontu rozmiestnili mimo dosahu bojov alebo prepustili na 
slobodu. Prvý transport odišiel 19. februára, posledný 31. marca 1945. Deň predtým, 30. 
marca bol ešte vypravený posledný transport 354 Židov zo Serede do Terezina, kam dorazil 
7. apríla 1945. Od 30. do 31. marca a v prvých dňoch apríla 1945 opúšťali Bratislavu 
prezident, členovia vlády, kľúčových ministerstiev, centrálnych úradov, predsedníctva 
Snemu, poslanci, vedenie HSĽS, HG a ďalší exponenti režimu spolu s aparátom Hôfleho, 
Ludina i Witisku. Ich cesta sa rýchlo menila z evakuácie na emigráciu. Viedla cez Holíč. 
Skalicu, Brodské a zberné stanice na Záhorí (Záhorská Bystrica, Stupava Zohor, 
Jakubovany) do Horného Rakúska."

Okupačný režim prechádzal v tomto čase do tretieho, záverečného obdobia vývinu. 
Dĺžkou trvania bolo približne zhodné s prvým obdobím. Obsahovo tvorilo politicky 
nepripravenú i nezvládnutú transformáciu prvej SR do povojnového usporiadania Európy 
práve pre zrieknutie sa pokusu odvrhnúť jej totalitný režim, ktorý stál a padal s nemeckým 
okupačným spojenectvom. Mnohé prejavy a následky modifikácie v apríli až máji 1945 boli 
neoddeliteľne späté svojimi koreňmi s predchádzajúcim obdobím. Uvediem aspoň 
využívanie jednotiek, dôstojníkov aj radových absolventov, dnes často spomínaných 
výcvikových kurzov a táborov pre vybraných príslušníkov HG. HM. SPS i Domobrany 
(Sekule, Malacky, Jakubov, Trenčianske Teplice. Kicnschlag-Prosečnice nad Sázavou, Třešť. 
Vizovice. Lešany. Benešov). Svedčilo o tom ich nasadzovanie na južnom úseku frontu proti 
Červenej armáde, spoluúčasť na zásahoch proti partizánom na Morave, akcie gardistov 
vedených Kubalom počas povstania v Prahe, pokusy o zostavenie slovenského pluku SS 
(kandidátmi na velenie boli pplk. Walter Domes a pplk. Michal Lokšík).14 Nedokonalé 
spojenie existovalo aj s ilegálnymi organizáciami ponechanými na Slovensku, ako Kysucká 
garda. Slovenská tajná ochrana. Tisové pluky, ktoré boli aktivované až pri prechode frontu. 
Praktické riešenie otázok evakuácie obyvateľstva, materiálnych hodnôt, štátnych orgánov, 
inštitúcii a pod. zamestnávalo ľudácke vedenie prinajmenšom posledný polrok. Vláda ešte 
6. novembra 1944 poverila Generálny sekretariát obrany štátu, aby usmerňoval evakuačnú 
činnosť. Avšak zapojili sa do nej doslova všetky zložky režimu. Koniec marca 1945 pôsobil 
ako prelomový medzník, lebo po dohode Štefana Tisu s Ludinom a velením nemeckých 
vojenských jednotiek z 15. marca 1945 musela nútená evakuácia prekonávať prirodzený 
odpor voči jej „preloženiu" zo západného Slovenska mimo štátnych hraníc. Pre evakuantov 
otvorili nemecké hranice, vo Weidhoffene bola zriadená Slovenská evakuačná komisia. 
Ministerstvo vnútra a GS HSĽS vybavili prominentné osoby zvláštnymi emigračnými
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legitimáciami. Napríklad mnohí vyšší dôstojníci Domobrany, HG, HM, žandárstva a SPS 
ich využili po opustení svojho mužstva pred zajatím v amerických okupačných pásmach 
koncom mája 1945 v Hornom Rakúsku, Bavorsku, v južných a severných Čechách. 15 

Určité „dobiehanie" režimu aj po prechode frontu, stelesňovalo pôsobenie neúplnej 
vlády Štefana Tisu, prezidenta, využívanie politicko-propagačného, reprezentatívneho, 
ale aj mocenského významu ozbrojených uniformovaných formácií tiež ustupujúcich do 
zahraničia. K takto chápanej kontinuite sa prihlásil verejne Jozef Tiso v prejave vysielanom 
27. apríla 1945 nemeckým rozhlasom „Alpensender“: „Štát slovenský jestvuje, lebo žije 
a pôsobí jeho prezident, vláda a ostatné orgány správy, majúc v rukách zákonmi Slovenskej 
republiky stanovenú moc... Tí, čo sa za vládcov predstavujú, sú iba uchvatiteľmi moci, 
boľševickou armádou nastolení..." Aspoň o formálnu riadiacu a organizačnú činnosť sa 
pokúšali MNO, velenie armády, žandárstva (na čele s plk. T. Ištókom ostentatívne 
povýšeným od 1. apríla 1945 na generálmajora) i HV HG. K združovaniu do samostatných 
slovenských kolónií motivovala emigrantov prirodzená snaha po utvorení improvizovaných 
spoločensko-samosprávnych celkov (Aurolzmúnster bei Ried, Krems- miinster, 
Glasenbach, Altmúnster, Gmunden a i.). Ich pozoruhodnou črtou bolo vyzdvihovanie 
bývalých vládnych poverencov, županov, či mešťanostov do postavení „richtárov, 
starešinov" a pod. (A. Sabol-Palko. Š. Schurmann, .1. Buček. A. Germuška). Symbolické 
pretrvávanie režimu v treťom období jeho vývoja končilo rušením zastupiteľských úradov 
prvej SR v zahraničí, podpísaním tzv. kapitulačnej dohody vlády z 5. mája 1945, zavŕšením 
oslobodenia ČSR, odzbrojením a internovaním zvyšku vojenských, gardistických a 
žandárskych útvarov ako aj vedúcich ľudáckych činiteľov v druhej polovici mája.“ 
Odovzdaním sa, resp. upadnutím do právomoci víťazov po skončení vojny, nadobudli štatút 
zajatcov, emigrantov, politických utečencov (refugees) alebo repatriantov. Rozklad, 
vytlačenie zo štátneho územia prvej SR a následný zánik trosiek niektorých štruktúr režimu 
v zahraničí vytvorili podhubie na organizovanie jeho bývalých predstaviteľov 
a prívržencov do hnutia ľudáckeho i neoľudáckeho exilu.”
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Porovnávacia tabuľka vojenských a gardistických hodností

Slovenská armáda Hlinková garda

Hodnosť Skratka Hodnosť Skratka

strelník strel. gardista gard.
slobodník slob. - -

desiatnik des. - -

čatník z povolania čtk. roj nik roj-
rotní k z povolania rtk. družiník druž.

zástavník z povolania zvk. skupinik skup.
rotnik - rotmajster rtk. rtm. nadskupinik -

zástavník - rotmajster zvk. rtm. prápomik -

dôstojnícky 
zástupca - rotmajster

d. zást. rtm. - -

dôstojnícky 
zástupca - ašpirant

d. zást. ašp. dôstojnícky čakateľ -

poručík por. zbrojník zbroj.
nadporučík npor. nadzbrojnik nzbroj.

stotnik stot. kapitán kpt.
major mjr. major, dozomik mjr., doz.

podplukovník PPlk. štábnik štb.
plukovník plk. brigádnik brig.

generál II. triedy gen. II. tr. diviznik div.
generál I. triedy gen. 1. tr. armádnik arm.
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Dislokácia a velenie HG (september 1944 - marec 1945)

Mesto (obec)
Krycie
meno Veliteľ OV HG Veliteľ POHG

Bánovce nad 
Bebravou

Šípka zbroj. Ignác Ďurmek zbroj. Ignác Ďurmek

Banská Bystrica zbroj. Jozef Kollár zbroj. Ján Lietavec
Banská Štiavnica Anton Auder Štefan Záhoranský
Bratislava HV HG Lipa - mjr. Otomar Kubala
Bratislava Gaštan zjbroj. Anton Mazán zbroj. František Markovič 

kpl. Tichomir Javor
Brezno Andrej Lupták zbroj. Juraj Laco
Bytča Jaseň Jozef Čajka Ladislav Malovecký
Čadca zbroj. Gejza Remešík zbroj. Gejza Remešík
Dolný Kubín zbroj. Kórei Kajfoš 

nzbroj. Emil Polčík
zbroj. Kornel Kajfoš

Dubnica nad
Váhom

Osika nzbroj. Alexander Sedláček

Gelnica Andrej Hricko
Giraltovce nzbroj. Štefan Dzurovčák
Hlohovec Jelša kpt. Karol Oravský kpt. Ján Jánoško
Hnúšťa Michal Lumnitzer
Holič Javor zbroj. Vojtech Remešík nzbroj. Ladislav Chrenko 

nzbroj. Viktor Nitsche
Hava Breza nzbroj. Pavol Poliak 

zbroj. Vojtech Remešík
nzbroj. Pavol Poliak 
zbroj. Jozef Strečok

Jablonka rtk. z pov. Jozef Papay 
nzbroj. Ján Šaliga

Kežmarok Jozef Tatiersky
Kremnica Egreš nzbroj. Jozef Makovinský Július Kopecký
Krupina Július Krajči
Kúty Hruška zbroj. Ladislav Biró
Kysucké Nové 
Mesto

zbroj. Michal Radimák

Lednické Rovne
Liptovský Sv. 
Mikuláš

nzbroj. Ján Kráľ nzbroj. Ján Kráľ

Lovinobaňa nzbroj. Michal Teplán
Malacky Bôr zbroj. Eugen Hollý 

zbroj. Ladislav Retzer
zbroj. Eugen Hollý 
nzbroj. Jozef Štukovský

Michalovce nzbroj. Dr. Andrej Kabina
Modra zbroj. Eduard Šebo
Nitra Buk Anton Malý Anton Malý

nzbroj. Ľudovít Fábry
nzbroj. Ferdinand Biščo
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Nová Baňa Viktor Šmatlik
Nová a Stará
Bystrica
Nové Mesto nad 
Váhom

Smrek por. Raffensberg 
zbroj. Jozef Červinka

kpt. Jozef Gašparík 
kpt. Jozef Červinka

Piešťany Jedľa nzbroj. Dr. Vojtech Bartók kpt. Štefan Klčo
Poprad nzbroj. Štefan Gálik nzbroj. František Martinko
Považská Bystrica Slivka nzbroj. Tichomír Javor 

nzbroj. Ľudovít Fiala
zbroj. Vojtech Hora 
nzbroj. Ľudovít Fiala

Prešov Jaseň II. kpt. Jozef Golský
Prievidza Trnka zbroj. Florián Surový zbroj. Florián Surový
Púchov Sosna zbroj. Alojz Flunčík zbroj. Štefan Karaffa
Ružomberok Ruža zbroj. Michal Blaško

Ľudovít Macuriak
Rudolf Korbačka

Senica Hrab zbroj. Gašpar Bublinec zbroj. Gašpar Bublinec
Skalica Dub Ján Vrablic

Imrich Lovecký
nzbroj. Ladislav Chrenko

Spišská Nová Ves Čerešňa
Spišská Stará Ves nzbroj. Alexander Vnuk
Šaštín Bez zbroj Žigmund Šušlik

zbroj. Jozef Hrčka
Terchová zbroj. Bohdan Blaho
Topoľčany Vrba nzbroj. Mikuláš Ceizel 

stot. Ladislav Ludvig
nzbroj. Mikuláš Ceizel

Trebišov zbroj. Jozef Groch
Trenčín Agát stot. Anton Martinček 

nzbroj. Jozef Čenianský
kpt. Štefan Jakubóczi
kpt Alexander Galie

Trenčianske
Teplice
Trnava Orech Teodor Galovič

nzbroj. Dr. Vendelín Šuran
nzbroj. Július Silnický 
nzbroj. Ján Bobok 
kpt. Ambróz Jankovič

Trstená Jabloň zbroj. Ján Šaliga nzbroj. Viktor Fitt 
zbroj. Vincent Javorský

Turčiansky Sv. 
Martin

Višňa zbroj. Július Silničky 
zbroj. Koloman Geraldíni

npor. Fabián 
nzbroj. Július Silnický 
nzbroj. Gabriel Baláž

Varín
Vranov Jozef Helmécy
Zlaté Moravce Lieska Vojtech Rakovský 

stot. Ľudovít Fábry
zbroj. Karol Martinec 
zbroj. Michal Grom 
kpt. Ľudovít Fábry

Zvolen Robert Kubíčka nzbroj. Gabriel Sopko
Žilina Topoľ kpt. Jozef Buček kpt. Štefan Jakubóczi

nzbroj. Ladislav Hoššoľ 
nzbroj. Pavol Mrázik
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Poznámky

1 KAMENEC, I.: Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945. 
In: BYSTRICKÝ, V. (zost.): Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava 1991, 
s. 21 -22, 15.

3 MADAJCZYK, C.: Hitlerovská okupácia vo svetle porovnávacích výskumov. In: HČ, 24, 
1976, č. 3, s. 340-343.

3 KORČEK, J.: K pôsobeniu mocensko-represivneho aparátu Slovenského štátu pred 
vypuknutím SNP (január až august 1944). In: Soudobé dějiny, 1, 1994, č. 6, s. 712 a n., 
719-723.

4 SNA, f. NS, A - 940, 912, k. 50, 36, Tn ľud 6/46/72, J. Tiso, 74/45, G. Fritz; Slovák, 
2. 9. 1944.

5 „Spojenecký" konsenzus by nemohol vzniknúť jednostranným podriadením sa slovenskej 
strany, ale ani jej zásadnou neústupčivosťou.
A MV ČR, f. „135“, 135 - 2 - 2, f. „144“ 144-7-115; PREČAN, V. (zost.): SNP. 
Dokumenty (SNP - D). Bratislava 1965, s. 428, 487 - 490; Tenže (zost.): SNP. Nemci 
a Slovensko. Dokumenty (NaS). Bratislava 1971, s. 201 -207, 214-215, 221 a n.; Slovák 
a Gardista, 6. 9. 1944; MURÍN, K.: Spomienky a svedectvo. Hamilton 1987, s. 62-71.

6 Na strednom Slovensku mocenské orgány a správny aparát prešli buď úplne na stranu 
SNP, režimisti z nich boli internovaní, alebo úradníctvo poslúchalo a pracovalo pre Banskú 
Bystricu i Bratislavu súčasne... Podľa rozkazu Hlavného veliteľstva nemeckej brannej 
moci z 5. 9. 1944 „výkonná moc... na východe ostáva nominálne slovenskému štátu, je 
však t. č. vzhľadom na súčasnú bojovú situáciu a hnutie bánd prenesená na hlavné 
veliteľstvo skupiny armád Nord Ukraine."
VARTÍKOVÁ, M. (zost.): Dejiny SNP 1944 (D SNP). 3. zv. Bratislava 1984, s. 377, 402, 
474-475, 478 -481; SNP - D, c.d., S. 215 -216, 394 -395, 789 - 795; NaS, c. d., 
s. 216, 789.

7 SNA, f. NS, A - 917, k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso; f. SSR, k. 45, 477/44 až 103/45 vš„ 
správy zo zasadnutí Snemu; Slovák, 7. 9. a 5. 10. 1944; Slovenská pravda, 8. 9. 1944. 
Pavol Čarnogurský (22. 1. 1908 Malá Franková - 27. 12. 1992 Bratislava), učiteľ, 
funkcionár HSĽS, publicista. Základnú školu a gymnázium absolvoval v Levoči, Učiteľský 
ústav v Spišskej Kapitule. Štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe 
nedokončil a musel ho v r. 1930 opustiť z politických dôvodov. Pôvodne učiteľ vo 
Vajnoroch. Od 1935 generálny tajomník Združenia katolíckej mládeže na Slovensku až 
do jeho včlenenia do HM. Trvalý spolupracovník redakcie denníka Slovák. Október 1938 
až marec 1939 prednosta odboru ľudového a meštianskeho školstva na ministerstve 
školstva v Bratislave. 18. 12. 1938 až jún 1944 poslanec autonómneho snemu a Snemu 
SR. Člen ich iniciatívneho, kultúrneho a rozpočtového výboru. Pri stanovení novej hranice 
medzi Poľskom a Slovenskom bol podpredsedom delimitačnej komisie. 12. až 14. 3. 1939 
náčelník hl. štábu HG. Stúpenec katolíckeho a propoľského smeru v HSĽS vedeného jeho 
krstným otcom K. Sidorom. 1939 -1940 poverený vládou zabezpečiť činnosť slovenského 
rozhlasu a STK. 1942 - 1944 odporca rasovej perzekúcie Židov a politických oponentov 
ľudáckeho režimu. Pomáhal a intervenoval za uväznených, o. i. G. Husáka, J. Ursínyho. 
V júni 1944 zbavený poslaneckého mandátu pre kritiku vládnej politiky. Odišiel z Bratslavy 
a žil v rodisku. 1944 - 1945 podporoval povstalcov a partizánov. Február až máj 1945 
dôstojník 1. čs. armádneho zboru na posádkovom veliteľstve v Košiciach. Potom redaktor 
Katolíckych novín a školský referent Ústrednej katolíckej kancelárie. 1945 - 1947 účastník 
politických rokovaní bývalých ľudákov s Demokratickou stranou, pokusov o vytvorenie 
Kresťanskorepublikánskej strany. Viackrát väznený - 1945, 1947 - 1948, 1951 - 1952, 
1976, pričom mu bezpečnostné orgány zhabali obsiahly a cenný súkromný archív. 14. 10. 
1948 Ľudovým súdom v Bratislave odsúdený na 18 mesiacov väzenia. Od 1953
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pracoval ako robotník (kotlár) v Kovoslužbě, 1960 - 1977 betonár v Doprastave. 
Dlhoročný aktivista disidentského hnutia proti komunistickému režimu, hl. v štruktúrach 
tzv. tajnej cirkvi, v publicistike. Udržiaval bohaté kontakty s viacerými slovenskými 
exilovými organizáciami v zahraničí. Od 1977 na dôchodku, zaoberal sa historiografiou.

" Tamže. Prejav mu štylisticky zostavil šéf ÚP T. J. Gašpar.
Štefan Tiso (18. 10. 1897 Veľká Bytča - 28. 3. 1959 Brno), sudca, ľudácky politik, bra- 
tanec J. Tisu. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, 1915 zmaturoval na gymnáziu v Tren
číne. Počas prvej svetovej vojny krátko bojoval na ruskom fronte, kde 1916 padol do 
zajatia. December 1918 až september 1920 členom čs. légii v Rusku. Od 1920 pracovník 
Mestského notárskeho úradu v Bratislave. 1920 - 1925 popri zamestnaní vyštudoval 
Právnickú fakultu UK. 1926 JUDr. 1928 - 1938 pracoval ako sudca na viacerých 
Krajských súdoch. Politicky sa neexponoval. 1938 - 1939 predseda Krajského súdu 
v Trenčíne, po vzniku prvej SR až do 4. septembra 1944 Hlavného súdu v Bratislave. 
Od decembra 1938 člen HSĽS. Stúpenec konzervativno-klerikálneho krídla v strane. 
5. augusta 1940 až apríl 1945 člen I. a II. Štátnej rady. Od 4. 11. 1941 zástupca predsedu 
Združenia štátnych a verejných zamestnancov a správca odboru justičnej správy. 
Predseda Ústredného súdu HSĽS dosadený J. Tisom. 5. 9.1944 až apríl 1945 predseda 
poslednej vlády SR. súčasne minister zahraničných vecí a pravosúdia. Jeden z 
rozhodujúcich tvorcov protipovstaleckej politiky ľudáckeho režimu opierajúcej sa o 
otvorenú kolaboráciu s nemeckými okupačnými silami. Presadzoval tvrdé potrestanie 
všetkých pracovníkov štátnych orgánov, ktorí sa zúčastnili SNP. Osobne podnecoval 
perzekúciu Židov, Čechov a tzv. čechoslovákov. Politickými zásahmi sprísňoval činnosť 
justicie. V mene vlády prerokúval a uzatváral s nacistickými predstaviteľmi všetky zásadné 
nemecko-slovenské dohody a zmluvy, v praktických dôsledkoch poškodzujúce 
hospodárstvo SR, spôsobujúce utrpenie a smrť príslušníkom antifašistickej rezistencie i 
civilnému obyvateľstvu. O. i. to bola dohoda o zásobovaní a financovaní nemeckých 
jednotiek - Militärvertrag z 9. 10. 1944, o vydaní slovenských politických väzňov oddielom 
SIPO a SD a ich odsune do koncentračných táborov v Nemecku z 1.2. 1945, dodatočná 
dohoda o nútenej evakuácii obyvateľstva a materiálnych hodnôt z prifrontového pásma 
z 15. 3. 1945. V novembri až decembri 1945 súčasne viackrát protestoval u J. 
Ribbentropa a H. Himmlera proti ich svojvoľnému nedodržiavaniu a prekračovaniu z 
nemeckej strany. Usiloval sa tým zmierňovať drancovanie a ničenie hospodárskeho a 
spoločenského života na Slovensku pod zámienkou vojnovej koristi, resp. vyrovnávania 
„dlhu za oslobodenie“. Intervenoval spolu s prezidentom i za prepustenie zajatých 
príslušníkov slovenskej armády. Koncom apríla 1945 evakuoval pred ČA do Rakúska. 
Hlavný signatár kapituiačného aktu vlády prvej SR v máji 1945 v Kremsmúnsteri. Do 
októbra 1945 internovaný v amerických zajateckých táboroch v Rakúsku a Nemecku. 27. 
10. vydaný čs. orgánom. 11. 11. 1947 Národným súdom odsúdený na 30 rokov väzenia 
a konfiškáciu štvrtiny majetku. Zomrel vo výkone trestu.

8 Pre komparáciu s predokupačným režimom bol naopak charakteristický negatívny 
výsledok pokusov o pribratie SPS do služby v armáde a HG v bezpečnostnom aparáte. 
SNA, f. ÚPV, k. 32/a, 3230/44; f. NS, A - 952, k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach' Porovnaj 
Korček, J. : c. d., s. 13-21, 28-30.

'° SNA, f. SSR, k. 204, II - 6/c - 326, 839/1944; f NS, k. 41, Tn ľud 50/47, Š. Haššik; 
SI. z., č. 33, r. 1944. Nar. s mocou zákona č. 137 zo 6. 9. 1944; Slovák, 28. 9. 1944. 
Otomar Kubala (26. 1. 1906 Lakšárska Nová Ves - 28. 8. 1946 Bratislava), učiteľ 
funkcionár HG. 1911 - 1916 navštevoval ľudovú školu v rodisku, 1916 - 1920 
meštianku v Senici a Trnave. 1920 - 1924 študoval na učiteľskom ústave v Modre. 1924 
- 1934 učiteľ v Kútoch, Smoleniciach, Uhorskej Novej Vsi. Od 1932 tajomník Združenia 
učiteľov - vojakov na Slovensku. 1934 - 1938 riaditeľ štátnej meštianskej školy vo 
Varine, 1939 - 40 v Rači a Bratislave. Od novembra 1938 člen HG, veliteľ miestnej 
organizácie vo Varine. Jún 1939 až 21. 5. 1940 referent HV HG v Bratislave. 1940
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redaktor, 1941 šéfredaktor novín Gardista. 30. 7. 1940 až 20.5. 1942 zástupca hl. 
veliteľa a náčelník štábu HG. V júni až auguste 1941 na východnom fronte ako npor. 
pech. v z., povýšený na stot. Od októbra vydavateľ časopisu Náš boj. Vodca 
ultraradikálnych elementov v garde. Presadzoval úzku spoluprácu s nacistami, zvlášť 
s poradcom V. Nagelerom. Po neúpešných pokusoch o palácový prevrat 1940 - 1942 
s cieľom odstaviť Tisovo krídlo od moci až do vypuknutia SNP iba čestný, od 7. 9. 1944 
opäť riadny náčelník štábu a fakticky hl. veliteľ HG. Súčasne šéf štátnej bezpečnosti, 
oficiálne menovaný 11. 10. 1944. 17. 11. 1944 mjr. pech. Od 2. 1. 1945 prednosta 
bezpečnostného odboru MNO. Organizátor úderných jednotiek proti povstalcom, o. i. 
POHG, diverzných a špionážnych skupín z príslušníkov HG, HM, SPS. V apríli 1945 
viedol ústup ozbrojených jednotiek pred ČA zo Slovenska do protektorátu a Rakúska. 
Pokúšal sa zostaviť slovenský pluk SS. V máji 1945 zatknutý pri Strakoniciach. 24. 8. 
1946 Národným súdom odsúdený na trest smrti. Popravený zastrelením.
Podrobnejšie KORČEK, J.: Kubala - temná sila na politickom nebi. In: Historická revue, 
7, 1996, č. 5, s. 28-30.

" SNA, f. NS, A-998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala; k. 99, 108, Tn ľud 21/46, G. Zigo, 
56/46/17, H. E. Ľudin; VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, DDR MNO č. 42 z 27.10.1944; 
k. 436, dôverné 1944, 16 3/17 41,478453/Dôv. 1a 1944; VHA Praha, sb. Slov. armáda, 
k. 62, i. č. 36/6 a 7.
Podlá Kubalovho dekrétu „V tejto funkcii Vám podliehajú pre výkon: ÚŠB, štátne policajné 
úrady, žandárstvo, KRIUS a HG... Jednotky Domobrany sú povinné v prípadoch, keď ide 
o bezpečnosť štátu, poskytnúť ozbrojené asistencie podľa požiadania."
Gejza Zigo (17. 4. 1905 Beluša - ?), právnik, štátny úradník. Ľudovú školu vychodil 
v rodisku, gymnázium v Trenčine a Žiline. 1929 ukončil Právnickú fakultu UK v Bratislave, 
JUDr. 1929 - 1932 policajný trestný sudca na OÚ v Galante a v Banskej Štiavnici. 1932 
- 1936 pracovník Krajinského úradu v Bratislave, OÚ v Dolnom Kubíne a Bánovciach 
nad Bebravou. 1936 - 1939 osobný referent Dr. Ľ. Černu na slovenskom personálnom 
odd. předsednictva ministerskej rady v Prahe. 16. 3. až september 1939 personálny 
referent na Úrade predsedníctva vlády. Ako záložný dôstojník narukoval 
k del. pluku 1 v Bratislave - povýšený na npor. del. v z. Október 1939 až august 1940 
pridelený k prezídiu MNO. 1940 - 1942 pracovník Ústredného hospodárskeho úradu 
a ÚP. Arizátor. 1.1. 1943 až september 1944 osobný referent pre štátnu políciu na 15. 
odd. prezídia MV a zástupca prednostu. September 1944 až 20. 12. 1944 prednosta 
bezpečnostného odboru MNO v služobnej hodnosti odborový radca. 1. 1. až apríl 1945 
zástupca prednostu a šéfa štátnej bezpečnosti O. Kubalu. 7. 5. 1947 Národným súdom 
odsúdený na 8 mesiacov odňatia slobody, 3 roky straty občianskych práv a konfiškáciu 
štvrtiny majetku.

12 BA Koblenz, R - 70 Slowakei, Nr. 331, fol. 1 - 23; SNA, f. HG, 604 - 102-1; f. HSĽS, 
609 - 368 - 2 až 5; f. NS, A - 998 - 1000, k. 91 - 92, Tn ľud 13/46, O. Kubala; A - 954, 
963, k. 58, 65, Tn ľud 6/46, J. Tiso; A MV ČR, f. „135“, 135 - 5 - 5, f. „144", 144 - 7 - 
115; Slovák, 23. a 28. 9. 1944; Náš boj, 1.10. a 15. 11. 1944.
Pavol Opluštil (27.11. 1895 Košolná - 15. 2. 1978 Trnava), veterinárny lekár, ľudácky 
politik. Ľudovú školu a gymnázium absolvoval vo Svätom Jure pri Bratislave. Veterinárnu 
medicínu vyštudoval na univerzitách v Budapešti a Brne, MVDr. Počas prvej ČSR 
pracovník a riaditeľ mestského bitúnku v Bratislave. Prednosta zverozdravotného odd. 
mestského magistrátu v Bratislave. Organizátor veterinárnej služby na Slovensku a jej 
stavovských inštitúcií. Od 30. rokov člen a funkcionár HSĽS: predseda mestskej, neskôr 
okresnej organizácie HSĽS Bratislava - mesto. Od 6. 10. 1938 predseda ŽO HSĽS 
Bratislavskej župy, oblastný veliteľ HG pre bratislavskú oblasť. 14.3.1939 až marec 1945 
poslanec a podpredseda Snemu SR, podpredseda zahraničného výboru a náhradný člen 
stáleho výboru. Predseda Slovpolu, Slovenského poľnohospodárskeho zväzu pre 
speňažovanie zvierat a živočíšnych výrobkov. Od septembra 1944 generálny tajomník
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HSĽS namiesto A. Kočiša. 18. 10. 1967 Národným súdom v Bratislave odsúdený na 8 
rokov väzenia. Po prepustení od r. 1953 veterinár v Trnave.

13 SNA, f. NS, A - 962, 1000, k. 65, 92, Tn ľud 6/46, J. Tiso, 13/46, O. Kubala; ŠOBA 
Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 30/48, A. Macek; BA Koblenz, R - 70 Slowakei, Nr. 331, 
fol. 34 - 35.

14 Tamže; SNA, f. „S“, S - 425 - 7 - 8; f. ÚŠB, 209 - 761 - 5, 209 - 767 - 12, 209 - 782
- 35; f. NS, A - 1001 - 1003, k. 93, Tn ľud 13/46/VII, O. Kubala; A MV ČR, f. „135“, 135 
-2 - 1 a 2.

,s SNA, f. NS, A - 1026 - 1027, k. 107, Tn ľud 41/46, T. Ištók; ŠOBA Bratislava, f. OĽS 
Bratislava, k. 51, ĽS XV 202/48, Ľ. Amrich; A MV ČR, f. „135“, 135-2-1; NaS, s. 239
- 241, 324, 582, 584; Gardista, 26. a 30. 9. 1944.

,e Slovák, 1.11. 1944; SNA, f. NS, A-941, k. 51, Tn ľud 6/46, J. Tiso.
17 K výstavbe tzv. Haššíkovej armády bližšie pozri KORČEK, J.: Domobrana. In: Armáda 

v dejinách Slovenska. II. z v. Bratislava 1993, s. 173 - 195.
,e Tamže, s. 82 a n.; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 30/48, A. Macek; SNA, f. NS, 

k. 41, Tn ľud 50/47/6, Š. Haššik; A- 1026, k. 107, Tn ľud 41 /46, T. Ištók; f. PV- bezp. 
odbor, k. 442, 23 117 - III/- 1945, 5348/1945; BA Koblenz, R - 70 Slowakei, Nr. 153, 
fol. 53-57 ; NaS, s. 602-609; Slovák, 1. a 15. 10., 3.,16. a 24. 11. 1944.
Timotej (Timotheus) Ištók (29. 8.1891 Velké Kostoľany-7. 3.1947 Bratislava), dôstojník 
četnictva a žandárstva, generál. Vyštudoval gymnázium, Učiteľský ústav a viaceré 
vojenské školy. Krátko pomocný stredoškolský profesor na gymnáziu (?) v Nižnej. Od 1912 
dôstojník rakúsko-uhorskej armády z povolania, kde dosiahol hodnosť npor. 1918 vstúpil 
do čs. armády a po 8 dňoch do četnickeho zboru. 1919 - 1923 veliteľ četníckeho oddielu 
v Šahách. 1920 kpt. 1923 - 1936 inštruktor, 1936 - 1938 riaditeľ četníckej školy v 
Bratislave. 1.1. 1937 mjr., veliteľ poľného četnictva v Kremnici. November 1938 až 30. 
6.1942 krajinský četnícky veliteľ na Slovensku, od 1939 hl. veliteľ žandárstva, pplk. V marci 
1939 aktívny pri rozbíjaní druhej ČSR, uvoľňoval zbrane pre HG. 1941 plk. Stúpenec 
radikálnej skupiny okolo V. Tuku a A. Macha.. Odvolaný z funkcie pre účasť na pokusoch 
o odstavenie vládnuceho krídla J. Tisu a spory s velením slovenskej armády. 1. 7. 1942 
až marec 1944 prednosta 16. odd. prezídia MV, ktoré riadilo pracovné tábory pre asociálne 
živly. Potom na dlhodobom liečení. 18. 10. 1944 až apríl 1945 opäť hl. veliteľ žandárstva. 
Spoluorganizoval s O. Kubalom, Š. Haššikom, vedúcimi funkcionármi HSĽS a HG 
perzekúciu antifašistického hnutia, povstalcov i civilného obyvateľstva. 1. 4. 1945 v čase 
ústupu zo Slovenska pred ČA povýšený na genmjr. Časť žandárskeho zboru pod jeho 
velením evakuovala do Rakúska. 8. 5. 1945 zatknutý americkými jednotkami, väznený vo 
viacerých zajateckých táboroch v ich okupačnom pásme v Nemecku. 27. 2. 1947 
Národným súdom odsúdený na trest smrti. Popravený zastrelením.

19 SNA, f. NS, k. 41, 93, Tn ľud 50/47/3, Š. Haššik, 13/46, O. Kubala; f. PV - bezp. odbor, 
k. 483, 146 - 1/45 - III/2 - d.; f. ÚŠB, 209 - 761 - 1 - 4,5; A MV ČR, f. „305", 305 - 840 
-2; SI. z., č. 2, 5 a 11, r. 1945. Vyhl. PV a MNO č. 3, 4, 10, 11, 33 - 36 z 3. 1.-1. 3. 
1945; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 19/48, P. Denk.
Pavol Denk (20.7.1906 Komárno - ? 1983 ?), sudca policajný úradník. Ľudovú školu a gymnázium 
vychodil v Komárne. Absolvent Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. JUDr. Počas prvej 
ČSR právny kondpient, pracovník okresných a krajských súdov vo viacerých mestách. 1934 až 
august 1944 okresný sudca, prednosta okresného súdu v Březne. Člen HSĽS a HG. 1941 sa prihlásil 
k nemeckej národnosti a vstúpil do DP. Horlivý režimista. udával slovenských i nemeckých 
antifašistov. 26. až 27. 8. 1944 podnikal zákroky proti prislušníkom slovenskej armády 
a žandárstva v Březne, podporujúcim vtedy už otvorene organizátorov Povstania. Utrpel ťažké 
zranenia pri vyprovokovanom likvidačnom zákroku partizánov z brigády Za slobodu Slovanov počas 
zaisťovania skupiny ľudáckych činiteľov vedených poslancom Františkom Slameňom. Od 
novembra 1944 posledný prednosta ÚŠB. organizoval a osobne sa zúčastňoval v úzkej spolupráci 
s jednotkami POHG, gestapa SIPO a SD krutej perzekúcie partizánov, účastníkov SNP i osôb
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podozrivých z podpory povstalcov, Židov. 1944-1945 riadil čistky v bezpečnostnom a justičnom 
aparáte prvej SR. Na jar 1945 pri evakuácii zo Slovenska nariadil zničiť časť kompromitujúcich 
spisov archívu ÚŠB. 1945 - 1948 pracovník kriminálneho odd. polície vo Viedni, agent 
zahraničných spravodajských služieb. 1948 emigroval do USA. 24. 6.1948 Ľudovým súdom v 
Bratislave odsúdený v neprítomnosti na 30 rokov väzenia.

» SNA, f. NS, A - 917, 940, 962, k. 38, 50, 65, Tn ľud 10/46, Š. Tiso, 6/46, J. Tiso; k. 92, 
Tn ľud 13/46, O. Kubala; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 6/48, A. Sabol-Palko; 
Gardista, 17. 1. 1944; Slovák, 12. 11. 1944, 22. 3. 1945; Pozri tiež NaS, c. d.
Anton Sabol-Palko (9. 2. 1904 Prešov - ? ), učiteľ, funkcionár HSĽS a HG. 
Meštiansku školu, gymnázium, aj Učiteľský ústav vyštudoval v rodisku. Za prvej ČSR 
učiteľ a riaditeľ meštianskej školy, mešťanosta Prešova. Člen sociálnodemokratickej 
strany, od novembra 1938 HSĽS a HG. December 1938 až august 1939 zástupca 
okresného veliteľa, do novembra 1940 okresný veliteľ HG v Prešove. November 1940 
až apríl 1945 kpt., župný inšpektor HG pre Šarišsko-zemplínsku župu. Udržiaval 
efektívnu spoluprácu gardy so štátnymi bezpečnostnými orgánmi v meste i celej župe. 
Urgoval zaistenie Čechov, čechoslovákov a komunistov v Have. Horlivo plnil všetky 
rasové opatrenia proti Židom. Viedol branný výcvik gardistov. Počas vojny proti Poľsku 
z nich zostavil ozbrojený útvar dobrovoľníkov a odoslal na front. Marec až september 
1942 člen deportačnej komisie pri OÚ a PR v Prešove pre odsun Židov. 1943 - 1945 
osobne denuncoval „nespoľahlivých“ žandárov a policajtov ministrovi vnútra Machovi, 
resp. šéfovi bezpečnosti Kubalovi. 6. 10. 1944 až január 1945 vládny poverenec v 
Prešove. Zakladateľ silných POHG v Prešove, Humennom a Sabinove. Február až apríl 
1945 vládou poverený výkonom štátnobezpečnostnej, dôverníckej, kontrolnej a 
evakuačnej služby pri HV HG pre okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, 
Turčiansky Svätý Martin, Dolný Kubin, Ružomberok, Liptovský Svätý Mikuláš a Žilina. 
Vo funkcii najvyššieho štátneho a verejného predstaviteľa na východnom Slovensku 
iniciatívne kolaboroval s nemeckým konzulom P. von Woinovichom, šéfom pobočky 
Abwehru pplk. H. Seidlom, V. Nagelerom a veliteľom SD v Prešove pplk. Raabom. 
Asistoval pri zaisťovaní povstalcov a odbojárov gestapom i SD, ich eskortovaní na 
spravodajské odd. HV HG do Bratislavy. Nariaďoval protipartizánske akcie zmiešaných 
slovensko-nemeckých oddielov, zabezpečoval odvody práceschopných mužov od 16 
do 60 rokov na zákopové práce pre nemeckú okupačnú armádu. Vydal na trestné 
stíhanie okresných náčelníkov a žandárov, ktorí sa zúčastnili Povstania. Zároveň 
úspešne intervenoval v prospech svojich známych, ale aj desiatok radových občanov 
zatknutých Nemcami. Pre „nespoľahlivé“ osoby zaviedol režim nútenej evakuácie pred 
frontom. V marci 1945 emigroval do Rakúska. 11.8.1945 zaistený v okupačnom pásme 
USA. 16. 1. 1947 po vydaní americkými vojenskými orgánmi do ČSR ho uväznili v 
Prahe a potom v Bratislave. 22. 5. 1948 Ľudovým súdom v Bratislave odsúdený na 
trest smrti povrazom, 1949 zmenený na doživotie a 1954 na 20 rokov. Ľudáckemu 
presvedčeniu zostal verný aj vo väzení. 1958 bol za propagovanie ideológie a 
schvaľovanie politiky HSĽS medzi odsúdencami slovenskej národnosti v Jáchymove 
odsúdený na súbežný trest 4 roky odňatia slobody. Po pracovnej stránke väzenskou 
správou hodnotený veľmi kladne. Prekračoval tvrdé normy, správal sa mimoriadne 
slušne a disciplinovane. Podmienečne prepustený 14. 5. 1963.

21 Rozsah územnej zvrchovanosti prvej SR sa rozkolísal v krivkách; oslobodenie 
povstalcami, oslobodenie nemecko-slovenskou okupačnou silou, nastolenie 
modifikovaného ľudáckeho režimu, prechod do operačného pásma nemeckej armády, 
oslobodenie sovietsko-rumunsko-československou (okupačnou) silou, prechod do 
operačného pásma ČA nastolenie sovietskej vojenskej správy, obnovovanie 
československého režimu.

22 SNA, f. NS, tamže ako poz. 20; k. 25, Tn ľud 49/45/28, P. Starinský; f. HG, k. 102,604-102-1; 
f. MZV, k. 966, 163/dôv./44, k. 134, 320/1944, 5806/1/1944 a i.; f. KPR, k. 7, 405-7-1,
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375/ 1945; f. MP, к. 128, 2062/45-5; VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, DDR č. 47 z 11. 
12. a č. 48 zo 6. 12. 1944; ŠOBA Bratislava, f. ŽB III., k. 51, 38 až 42/44; 
Ú. n„ 26, č. 61, 23. 12. 1944. Vyhl. MNO zo 14. 12. 1944.

23 SNA, f. NS, k. 50, 65, Tn ľud 6/46, J. Tiso; f. ÚŠB, 209 - 782 - 32; SNP - D, c. d„ 
s. 844-845, 850-858, 912-914 atď.; NaS, s. 383, 401 -403, 419-428, 435-448, 
452-456 atd'.; Vietor, M.: Závislosť a zánik tzv. Slovenského štátu. In: Právné-historické 
studie, 10, 1962, č. 8, s. 113, 122.

23 BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 143, fol. 25, 26, Br. B. Nr. 105/44 geh„ Nar. MNO č. 480 
893 Dôv.3a - 1944.

25 SNA, f. NS, A-998, 1003, k. 91, 93, Tn ľud 13/46/15, O. Kubala; k. 99, Tn ľud 21/46/3, 
G. Zigo; VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, DDR MNO č. 1 z 12. 1. a č. 2 z 19. 1. 1945; 
A MV ČR, f. „135“, 135-5-5; SNP-D, c. d., s. 927 - 930; SUŠKO, L.: Obsadenie 
Slovenska - posledná fáza nacistického ovládania Slovenska. In: Archeológia - História
- Geografia. Nitra 1991, s. 68-71.
Činnosťou POHG sa zo slovenských historikov doteraz osobitne nikto nezaoberal. Prvou 
lastovičkou bola diplomová práca KRASNOVSKÝ, B.: Vznik, existencia a zánik POHG. 
Bratislava 1994, rkp.

26 SNA, f. PV - bezp. odbor, k. 487, 323 - 1 / dôv./ 1946 - lll/K; f. MV, k. 564, 1611 
a 2946/ 1944 prez.; f. NS, A-913, 963, k. 36, 65, Tn ľud 74/45, G. Fritz, 6/46, J. Tiso; 
f. KPR, k. 7, 405-7- 1, 2388/44; VHA Trnava, f. „55“, 55 - 55 - 3.

27 Porovnaj tamže ako poz. 3, s. 705-711; KORČEK, J.: K niektorým otázkam mocensko- 
represívneho aparátu Slovenského štátu 1943 až august 1994. In: HaV, 41, 1992, č. 1, 
s. 63-69.

28 SI. z., č. 47, r. 1944. Ústavný zákon č. 200 z 27. 10. 1944, nasl. čiastky a r. 1945; SNA, 
f. NS, A - 913, 916, k. 36, 38, Tn ľud 74/45, G. Fritz, 10/46, Š. Tiso; JELÍNEK, Y.: The 
Parish Republic. New York - Londýn 1971, s. 115-116.

29 Gardista,19. a 25. 1. 1945; Slovák, 25. 1. 1945.
Klub poslancov HSĽS sa stotožnil v jadre s veľmi podobným vyhlásením na porade 
21. 2., ktorej predsedali generálny tajomník strany a podpredseda Snemu P. Opluštil 
a poslanec A. Moravčík. Posledné 148. zasadnutie Snemu sa uskutočnilo 22. 3. 1945. 

Gardista, 24. 2., 18. a 24. 3. 1945; SNA, f. SSR, k. 45, 103/45 vš.
30 SNA, f. NS, A - 916 - 918, k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso; f. HŠZ - B, k. 1, Prez. 63/45, 

k. 257,4242-4243/44, k. 258, Prez. 205 až 859/9b/44; f. MP, k. 128, 869/45-5; ŠOBA 
Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 79/48, P. Denk; SNP - D, c.d., s. 916 - 917; NaS, c.d., 
s. 403, 479 - 480, 492, 653; Slovák, 7. 11. 1944, 5. 1. 1945.

31 SNA, f. NS, A - 916, k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso; k. 41, Tn ľud 50/47/3, Š. Haššík; A - 
940-942, 953-964, k. 50-51, 65-66, Tn ľud 6/46, J. Tiso; A-998, 1003, k. 91,93, 
Tn ľud 14/46, O. Kubala; VHA Trnava, f. „55“, 55 - 55 - 2; ŠOBA B. Bystrica, f. ŽP II., 
k. 11, 3218/1944 prez.; Slovák, 12. 11., 24. 11., 31. 12. 1944, 11. 1. 1945; Porovnaj 
Korček, J.: c. d. v poz. 26, s. 54 - 63.

32 SI. z„ č. 1, r. 1945, s. 44-45.
Výdavky na bezpečnostný aparát boli prekvapivo znovu vedené pri MV, hoci tento bol 
od septembra 1944 celý pričlenený k MNO. Odzrkadľovalo to azda dočasnosť 
jestvujúceho riešenia tak, ako sa oficiálne všade uvádzalo „na dobu brannej povinnosti 
štátu." Výdavky na MNO boli úhrnom vyčíslené na 640 687 800 Ks, na MV 948 047 600 
Ks (policajné úrady 45 887 600 Ks, ÚŠB 3 060 000 Ks, KRIUS 649 000 Ks, žandárstvo 
130 470 700 Ks).

33 BA Koblenz, R-70 Slowakei, Nr. 341, fol. 110- 113, 152- 157; SNA, f. PV - bezp. 
odbor, k. 446, fasc. 03730/I; f. NS, A - 916 - 918, k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso, k. 41, 
Tn ľud 50/47/4, Š. Haššík; f. HŠZ - B, k. 260, zoznamy väzňov; A MV ČR, f. „425“, 425
- 379 - 2; ZAJACOVÁ, V.: Slováci v Mauthausene. Bratislava 1970; Pamäť ľudu. 1. z v. 
Bratislava 1989, s. 118-79, 205 - 206.
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34 SNA, f. NS, A-998-999, 1003, k. 91, 93-94, Tn ľud 13/46, O. Kubala; VHA Praha.f. 
SS - Pz. G. Sch. Pros., k. 1, fasc. 2/1; A MV ČR, f. „302", 302 - 82 - 5, 302 - 179 - 2; 
f. „305“, 305 - 840 - 2; f. „352", 352 - 39 - 1 a 2; f. „325", 325- 119-13; Pivcová, Z.: 
SS - Panzer - Grenadier - Schule Prosetschnitz - Kienschlag. Inventár fondu. Praha 
1991, rkp.
Michal Lokšík (12. 1. 1897 Viedeň - ?), dôstojník čs. a slovenskej armády. Základné 
a stredoškolské vzdelanie získal na Ľudovej škole a vojenskej kadetke vo Viedni. 
Dôstojník rakúsko-uhorskej armády. Počas prvej svetovej vojny bojoval na východnom 
a talianskom fronte. 1918-1923 dôstojník čs. armády, npor. Ako informátor zahraničnej 
rozviedky dezertoval pred odhalením do Rakúska. Žil tu až do jari 1939. Poskytol viaceré 
dôverné spravodajské údaje V. Tukovi, za čo mu potom po vzniku prvej SR on na revanš 
pomohol získať slovenské štátne občianstvo a reaktiváciu do slovenskej armády s 
uznanou hodnosťou mjr. pech. 1939-1941 štábny dôstojník na MNO, prednosta skupiny 
H (personálnej) na 2. spravodajskom oddelení. 1941 - 1942 Tuka vehementne 
presadzoval Lokšíka za šéfa ÚŠB, ale prezident odmietol dať súhlas k jeho menovaniu. 
V januári 1942 ho odvelili na východný front. Pplk., veliteľ 102. pešieho pluku Zaisťovacej 
divízie. Agilný organizátor protipartizánskych trestných operácií v Bielorusku a na 
Ukrajine. Rozkázal popraviť niekoľko partizánov i civilných osôb, vypáliť dediny a usadlosti 
podozrivé z podpory partizánskeho hnutia. V novembri 1942 na základe disciplinárneho 
vyšetrovania prepustený z armády a penzionovaný. 1943 - 1945 tajomník riaditeľstva 
zbrojovky Hermann Goring Werke v Dubnici nad Váhom (bývalé Škodové závody). Ako 
príslušník nemeckej národnosti horlivo spolupracoval s nacistickým vedením podniku. 
Dobrovoľne vstúpil do SS, kde mu priznali hodnosť SS-Standartenfuhrer. Udával osoby 
demokratického, protinacistického a protiľudáckeho zmýšľania. Na jar 1945 pred 
príchodom frontu emigroval do Rakúska a Nemecka. 25. 11. 1948 Ľudovým súdom v 
Bratislave odsúdený v neprítomnosti na trest smrti.

35 Tamže; SNA, f. NS, A - 941, 1026 - 1027, k. 51, 107, Tn ľud 6/46, J. Tiso, 41/46, 
T. Ištok; f. HSĽS, 609 - 368 - 2 až 5; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 51, ĽS XV 
202/48, Ľ. Amrich; Suško, L.: c. d., s. 74 a n.; A MV ČR, f. „509“, 509 - 1 - 4 a 5.

36 SNA, f. NS, tamže ako poz. 33; f. „S“, S - 424 - 3, S - 1 - 8; f. PV - bezp. odbor, k. 483, 
195 dôv. /45; f. PV-P, k. 2, 1557/46 prez.; BA Koblenz, R - 70 Slowakei, Nr. 341, fol. 
27-28, 43-44, 50-61 a i.

37 Slovenský politický exil v zápase za samostatné Slovensko. Bratislava 1996, hl. príspevky 
J. M. Kirschbauma, R. Letza, J. Bobáka, Š. Polakoviča; CHOVAN-REHÁK, J. - 
GRÁCOVÁ, G. - MARUNIAK, P. (zost.): Slovenský povojnový exil. Martin 1998; 
BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci. Bratislava 1993, 8. a 9. kapitola, hl. s. 
161 a n., 181 an.
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VI. Protipovstalecká aktivita ľudáckych a nemeckých 
okupačných síl (september — október 1944)

Rozhodujúca ťarcha bojovej, ako aj okupačno-správnej činnosti proti povstaleckým 
ozbrojeným silám pripadla na nemecké vojenské jednotky Wehrmachtu, Waffen-SS a 
policajno-bezpečnostné útvary SIPO a SD. Nasadenie ľudáckych ozbrojených útvarov 
prvej SR predstavovalo, čo do množstva i kvality, pomocnú, málo výkonnú, pritom však 
nezanedbateľnú súčasť. Udržanie slovenského priestoru ako spoľahlivého zázemia a neskôr 
dôležitého ústupového teritória bolo predpokladom pre vedenie bojovej činnosti skupín 
armád Mitte a Súd (resp. Sud Ukraine) na nemeckej strane východného frontu. Medzi nimi, 
ako severným a južným susedom, sa naše územie dostalo do operačného pásma skupiny 
armád Heeresgruppe Nord Ukraine (veliteľ genplk. Josef Harpe, náčelník štábu genmjr. 
Wolfdietrich von Xylander) ešte pred vypuknutím Slovenského národného povstania 
začiatkom augusta 1944. Po páde Rumunska a vypuknutí SNP hrozilo nemeckej obrane 
zrútenie v strategickom juhovýchodnom smere. Kritickú situáciu vyhrotila porážka Nord 
Ukraine od vojsk 1. bieloruského a 1. ukrajinského frontu ČA na severe i postup 1., 2., 3. 
ukrajinského frontu do Maďarska a Rumunska z juhu, po ktorých sa Slovensko stalo od 
druhej dekády septembra 1944 územím styku reorganizovaných skupín armád 
Heeresgruppe <A> (vytvorenej 20. 9. z Nord Ukraine) a Heeresgruppe Súd (zo Súd 
Ukraine, genplk. Johannnes Friessner).' Urýchlenie generálnej ofenzívy proti povstaleckým 
frontom (v polovici októbra) bezprostredne súviselo s pokusom M. Horthyho a spol. o 
kapituláciu Maďarska. Z nemeckého pohľadu to znamenalo vytvoriť predpoklady na 
dočasnú pacifikáciu, nastolenie teroristického režimu F. Szálasiho v Maďarsku, obsadenie 
Banskej Bystrice a prechod k budovaniu okupačného systému na Slovensku koncom 
októbra 1944.

1. Rýchla policajná akcia alebo frontové boje - od Bergera k Hôflemu

Pôvodný zámer nemeckej ozbrojenej intervencie v podstate nerátal s klasickou formou 
okupácie, ani s využitím rozloženého ľudáckeho mocenského aparátu v širšom rozsahu a už 
vonkoncom nie s dlhšie trvajúcimi frontovými bojmi. Nemci zamýšľali, že pôjde o 
krátkodobú, väčšiu trestnú expedíciu proti partizánom i na ochranu priemyselných závodov 
a prevádzok pracujúcich pre ríšske vojnové hospodárstvo. Nerozhodné konanie Wehrmachtu 
v otázke vojenského riešenia politickej krízy Slovenského štátu v lete 1944 využilo vedenie 
SS na pretlačenie vlastných jednotiek a osobností riadiacich obsadzovanie územia v prvej 
etape fakticky ešte stále spojeneckého partnera v rámci Osi. Išlo o obdobie 3l. augusta až 
19. septembra 1944, keď z poverenia H. Himmlera riadil obsadzovanie Slovenska 
Obergruppenfúhrer a generál Waffen-SS Gottlob Berger, šéf Hlavného úradu SS 
(Hauptamtscheiy Z titulu hlavného vojenského veliteľa sa stal najvyšším výkonným veliacim 
činiteľom (cez pobočníka, operačného dôstojníka SS-Hauptsturmfúhrera Dr. Waltera 
Eppenauera), ktorému bol podriadený Úrad nemeckého vojenského veliteľa pri slovenskom 
MNO (genpor. JUDr. Alfred von Hubicki). A nepriamo i Einsatzgruppe - H (šéf SS- 
Obersturmbannfuhrer JUDr. Josef Witiska, Befehlshaber der SIPO und des SD). ktorá bola 
zostavená a vyslaná na Slovensko pracovníkmi RSHA. Protipovstalecké aktivity EG-H patria 
v našej historiografii k relatívne dobre spracovaným otázkam.' Zhrniem ich preto do stručnej
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faktografie. Koncentrovali sa na boj proti účastníkom domáceho odboja, SNP, teror a 
represálie proti civilnému obyvateľstvu. Židom, Cigánom. Útvar EG-H, ako pohotovostná 
skupina S1PO a SD, spolupracoval so špeciálnymi protipartizánskymi jednotkami POHG i 
ÚŠB. Okrem centrály v Bratislave mala päť pohotovostných a osobitných oddielov - 
Einsatzkommandos, Sonderkommandos a Kommandos Zur besonderen Verwendung so 
sídlami štábov K ZBV 29 v Bratislave, SK ZBV 15 v Nitre, SK 7 a v Senici. EG 13 v 
Trenčíne, EK 14 v Nemeckom Právne, potom v Prievidzi, K ZBV 27 v Prešove a spolu s 
35 opornými bodmi Stutzpunktes a ich pobočkami v ďalších slovenských mestách. Celkový 
počet príslušníkov sa pohyboval medzi 500-800. Po zatlačení povstalcov do hôr postupovali 
uvedené jednotky oveľa nezávislejšie oproti vojenským útvarom. Oficiálny súhlas dalo 
danému trendu dňa 14. novembra 1944 samostatné menovanie J. Witisku za veliteľa 
bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby S1PO a SD na Slovensku 14.novembra 1944.4

V súlade s pôvodne plánovaným zameraním rýchlej bezpečnostnej intervencie medzi 
prvými nemeckými bojovými jednotkami prichádzali na Slovensko špeciálne 
protipartizánske útvary SS.5 Organizačne a veliteľský boli podriadené stíhaciemu zväzu 
Juhovýchod - SS Jagdverband Siidost (V - mjr. Benesch, sídlo štábu Viedeň, neskôr krátko 
Kroměříž) podliehajúcemu Frontstelle II Sudost vo Viedni (V - pplk. Fechner. V referátu 
pre Slovensko - kpt. Nowak). Prvá prišla do Bratislavy 30. septembra 1944 42-členná 
organizátorsko-výzvedná skupina stíhacieho oddielu Jagdeinsatz Slowakei (krycí názov 
Joseph, Sonder Einheit Josef, krycie označenie č. 232). Oddielu, ktorý sa do konca októbra 
rozrástol na štyri čaty, velil SS-Obersturmfúhrer PhDr. Walter Pawlovski (krycie meno 
Ryba, zástupca SS-Oberscharfúhrer Ing. Wemer Tutter)/’ Jeho zakladateľský káder sa 
formoval od 22. júla z príslušníkov často legendarizovanej divízie SS Brandenburg pre 
osobitné účely 800 (V - SS-Obersturmbannfuhrer Otto Skorzeny, VI S útvar RSHA; neskôr 
reorganizovaná na SS-Panzer Grenadier Division Brandenburg, Kampfgruppe Kuhlwein, 
v septembri 1944 pričlenená k tankovému zboru Gross Deutschland) a z tlmočníckych rôt 
v Prahe i vo Viedni. Mužstvo verbovali z Volksdeutschen z českého pohraničia a Slovenska 
(HG a SPS). Veliteľ jednotky Jozef v spolupráci s Otomarom Kubalom a beráterom pre 
HG SS-Obersturmbannfuhrerom Viktorom Nagelerom veľmi intenzívne organizoval v 
priebehu septembra výcvikové sústredenia pre POHG v Bratislave, Nitre a Holíči. V rámci 
stíhacieho zväzu boli vytvorené ešte dve zvláštne jednotky - Abwehrgruppe 218 s krycím 
názvom Plesnivec - Edelweiss (V - SS-Sturmbannfúhrer gróf Erwin Thun von Hohenstein, 
NŠ - SS-Hauptsturmfiihrer Kônig. asi 300 mužov) a Snehulienka - Schnee-wittchen (V - 
SS-Untersturmfúhrer Schindler, do 200 mužov). Na jar 1945 k nim pribudla jednotka 
Kysucká garda (V - SS-Hauptsturmfiihrer Rulce), podriadená Wehrkreiskommandu VIII. 
Abwehrstelle Vratislav. Najznámejšie protipartizánske akcie uvedených útvarov čiastočne 
spracovali domáci historici a publicisti, ale k získaniu ucelenejšieho obrazu o ich bojovej, 
spravodajskej, sabotážno-diverznej a výcvikovej činnosti bude potrebný ďalší doplňujúci 
výskum. Na tomto mieste chcem zdôrazniť, že okrem iných sa z nich formovali aj falošné 
provokatérske partizánske oddiely (Eigene alebo Einige Gegenbanden) zložené zo 
Slovákov, Čechov, Rusov, Nemcov, Poliakov. Ukrajincov, Srbov a príslušníkov ešte asi 
ôsmich národov. Pod vedením nemeckých dôstojníkov a poddôstojníkov mali za úlohu 
najprv vypátrať partizánov a ich podporovateľov z radov civilného obyvateľstva (pre 
následný úder vlastných protipartizánskych jednotiek). K ďalším úlohám patrila 
diskreditácia partizánskeho hnutia vykonávaná formou lúpeží, násilností a vrážd civilného 
obyvateľstva týmito „lžipartizánmi“, organizovanie výcvikových kurzov pre Wehrwolf 
a stovky podobných teroristických, sabotážnych a diverzných úderiek, ktoré sa mali
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aktivizovať v tyle Červenej armády po prechode frontu od jesene 1944 do jari 1945 
(Frontausklärungs-kommando, truppen. Vermässungs-kommando. truppen). Pre školenia 
a výcvik agentov-rezidentov uvoľnili zo slovenských ozbrojených zložiek najviac 
frekventantov HG, HM, SPS a Domobrana. Okrem inštruktorov z protipartizánskych 
jednotiek ich riadili experti gestapa, SIPO a SD v strediskách Varín. Párnica, Sekule. 
Malacky, Moravský Ján. Bratislava, Trenčín, Trenčianske Teplice.7 Z výkonných zložiek 
Abwehru patrila k najaktívnejším jednotka Edelweiss, ktorú jej veliteľ od septembra 
postupne formoval v Krasňanoch pri Varíne (SV Bratislava, od konca septembra 1944 
Kremnica s pôsobnosťou pre Horehronie a Turiec). Päť oddielov (nemecký asi 50 mužov, 
bývalých partizánov asi 25, kozácky asi 50, V - šikovateľ Berlizov. moslimský asi 50. V 
- šikovateľ Chán, slovenský asi 131 mužov, V - kpt. Ladislav Nižňanský) podniklo od 
septembra 1944 do apríla 1945 vyše 50 prepadov a trestných výprav proti partizánom i 
civilnému obyvateľstvu.“

Od prvých dní okupácie sa zapojili do protipovstaleckého ťaženia, pod rozhodujúcou 
kontrolou a vplyvom SS, ozbrojené útvary nacifikovaných príslušníkov nemeckej 
národnostnej menšiny na Slovensku. Ich materskou organizáciou boli Freiwillige 
Schutzstaffel der Deutsche Partei. Pokusy o bojové vystúpenie proti SNP koncom augusta 
a začiatkom septembra 1944 viedli k rozpadu najmilitantnejších organizácií v Handlovej, 
Prievidzi, v okolí Kremnice a inde. Zo zvyškov členskej základne tejto a ďalších 
fašistických organizácií (napr. Hitler- a Deutsche Jugend - HJ, D.I) sa budovali oddiely 
domobrany slovenských Volksdeutschen-Heimatschutz (HS). Vznikla rozkazom vodcu 
Nemeckej strany Ing. Franza Karmasina 25. júla 1944 v rámci FS. Do jej čela menoval 
veliteľa FS a krajinského vodcu HJ na Slovensku SS-Untersturmfúhrera Ferdinanda Kluga, 
ktorý padol 31. augusta v prvých bojoch s povstalcami pri Zlatých Moravciach. Velil tu 
200-člennému oddielu HS z Bratislavy Kampfgruppe Standartě Feldherrnhalle. ktorý 
vyrazil na pomoc svojim „súkmeňovcom“ na strednom Slovensku.1’ Dňa I. septembra 1944 
boli oddiely HS oficiálne začlenené do SS v duchu nemecko-slovenskej medzivládnej 
dohody zo 7. júna 1944 o splnení brannej povinnosti slovenských Nemcov vo Waffen-SS. 
Vykonávali hlavne strážnu, spravodajskú a informačnú službu, čím poskytovali nemeckým 
vojenským jednotkám značnú podporu. Nižší poddôstojnícky zbor sa regrutoval z 
mimoriadne aktívnej výcvikovej školy pre poddôstojníkov HG a HS v Bratislave (V - SS- 
HauptsturmfUhrer Walter Schmidt). Pre okupantov mala zvláštnu cenu najmä znalosť 
terénu a miestnych pomerov. Najpočetnejšie jednotky HS sa podarilo zorganizovať 
funkcionárom DP a poslancom Snemu SR Josefovi Steinhubelovi v Handlovej, 
Sigmundovi Keilovi na dolnom Spiši so sídlom štábu v Nižnom Medzeve a Matiasovi 
Nitschovi na hornom Spiši so sídlom štábu v Kežmarku. Ich nasadenie vyvrcholilo koncom 
septembra a v októbri 1944 v bojoch s povstaleckou 1. ČSA na Slovensku a s partizánmi, 
ale aj v bezpečnostno-perzekučných a teroristických akciách proti Židom, obyvateľom obcí 
Kaliště, Kľak, Ostrý Grúň a i. Presnejšie nezistený počet práporov HS vykonával 
zabezpečovacie práce priamo vo frontových rajónoch niektorých jednotiek nemeckých 
vojsk. Išlo väčšinou o stráženie objektov a stavebné ženijné práce.1"

Obsadzovanie západného a stredného Slovenska operačne riadil nemecký generál pri 
slovenskom MNO a šéf nemeckej vojenskej misie genpor. A. von Hubicki so svojím 
štábom sídliacim v Bratislave (NŠ - pplk. gšt. Uechtritz). Pod jeho velenie boli vyčlenené 
prvé sledy okupačných vojsk, ktoré 29. augusta 1944 začali s presunom na severné Považie. 
Teritoriálne samostatne (i z hľadiska veliteľskej kompetencie) prebiehala paciľikácia 
územia na východ od západnej hranice vtedajších okresov Poprad, Spišská Nová Ves
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a Gelnica. V tomto operačnom pásme Wehrmachtu poverilo Hlavné veliteľstvo skupiny 
armád Nord Ukraine úlohou odzbrojiť jednotky poľnej armády rozmiestnené na 
slovenskom i poľskom území armádnu skupinu - Armeegruppe Heinrici (V - genplk. 
Gotthard Heinrici, NŠ - plk. gšt. Carl Wagener, SV od 29. augusta v Sobranciach)." Jej 
vyčlenený, zosilnený úderný pluk - Sturm Regiment Panzer Armeeoberkommando 1 
prenikol 31. augusta 1944 od mesta Nowy Sacz cez Kežmarok k Popradu a spacifikoval 
západnú hranicu operačného pásma. Hlavný podiel na odzbrojení Východoslovenskej 
armády na prelome augusta až septembra mali: tankový zbor - XXIV. Panzer Korps (V 
-General der Panzer Truppe WaltherNehring, NŠ-plk. gšt. Berger, SV mestečko Dukla), 
XI. Armee Korps (V - genpor. Rudolf von Biinau, NŠ - plk. gšt. Schultze, SV - Lomná), 
ako rezerva armádnej skupiny pre zabezpečovaciu činnosť, skupina genmjr. Enno von 
Rintelena (okolo 5000 mužov nastúpilo z Prešova proti Veliteľstvu VA), zväz predsunutých 
úderných oddielov plk. Mathiasa (asi 1300 mužov plnilo úlohu obsadiť Dukliansky 
priesmyk, preniknúť k Bardejovu a odzbrojiť 1. pešiu divíziu) a skupina tylového 
armádneho priestoru Koruck 531 genmjr. Ernsta Bauera (nasadená z Užhorodu proti 2. 
pešej divízii VA) v známej akcii Kartoffelernte mit Prämie. XXIV. tankový zbor a 
predovšetkým jemu podriadené 1. a 8. Panzer Division (V - genmjr. Gottfried Frôhlich, 
tri pluky tankových granátnikov - 10., 8. a 28., 80. delostrelecký pluk) niesli v septembri 
až októbri 1944 hlavnú ťarchu bojov vo východných Karpatoch. Vynikajúce tempo postupu 
si trvale udržiavala najmä vysoko motorizovaná 1. Panzer Grenadier Division 
Grossdeutschland. ktorej niektoré jednotky prišli k nám z priestoru poľského Jašia. 
Predstavovali azda jediné, skutočne elitné formácie Wehrmachtu bojujúce na Slovensku. 
Po ich boku bojovalo striedavo v rámci XXIV. tankového a XI. armádneho zboru najviac 
útvarov z peších divízií - 68. (V - genpor. Paul Scheuerpflug, 3 pluky tankových 
granátnikov - 169., 188.. 196., 168. delostrelecký pluk), 75.. 96., 168. sliezsko-saskej (V 
- genpor. Werner Schmidt - Hammer, NŠ - pplk. Hilgert, plk. Anders), 208., 253.. 254. 
(V-genmjr. Wagener, NŠ-pplk. Oldenburg, 3 pluky tankových granátnikov -454., 474., 
484. a 254. delostrelecký pluk) a 357. sliezskej (V - genmjr. E. von Rintelen), 24. tankovej, 
1. Skijäger (V - plk. Steets, I. a 2. lyžiarsky pluk) a rámcovej Schatten Division Breslau. 
Pluk horskej pechoty - Jäger Regiment 228 húževnato blokoval východoslovenské 
priesmyky.Bojové skupiny pod velením plk. Conrada von Ohlena (V 82. náhradného 
pluku tankových granátnikov 178. pešej divízie) a plk. von Juncka (V 85. náhradného a 
výcvikového pluku tankových granátnikov) sa dostali ako prvé cez aktívny dotyk do zrážok 
s povstalcami. Prvú v počte asi 3 000 mužov, prepravili na Slovensko cez Vlársky priesmyk 
29. augusta 1944. Nasadená do bojov bola v smere Žilina - Vrútky. Tvorili ju náhradné i 
výcvikové jednotky z branného okruhu Čechy a Morava i zo Schutzzone na Záhorí. Druhá 
bojová skupina pochádzala z branného okruhu Vratislav (V - gen. Rudolf Koch-Erpach; 
ďalšie nasledujúce útvary sa regrutovali z nemeckých branných okruhov IX. Hannover a 
X. Hamburg) a prenikla na Slovensko od Ostravy cez Jablunkovský priesmyk na Čadcu 
s úlohou chrániť železničné trate, obsadiť Žilinu a Martin. Na zabezpečenie prísunového 
koridoru z horného Sliezska a na ochranu vojenských transportov nasadil vyšší veliteľ SS 
a polície pre Juhovýchod zosilnené tri policajné roty v priestore Čadca - Žilina. Obidve 
bojové skupiny sa zúčastnili päť dní trvajúcich rozhorčených bojov v Strečnianskej 
tiesňave. S podporou letectva a tankov prelomili povstaleckú obranu a 5. septembra 1944 
dobyli Vrútky. V ten istý deň po doplnení o štáb a dva prápory domobrany - 
Landes-Schiitzen (spolu neskôr asi 6 000 mužov) utvorili Panzergrenadier Division Nr. 
178. der Wehrmacht Tatra (V - genpor. Friedrich Wilhelm von Loeper, po ňom genmjr.
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Hans-Ulrich Back). Divízia pozostávala z dvoch peších plukov (Panzergrenadier- Ersatz 
Regiment 82 a 85), tankovej a delostreleckej skupiny. Rozvinula úspešnú útočnú činnosť 
v Turci, najmä na smere Vrútky - Martin - Kremnica. Po zatlačení povstalcov do hôr sa 
jej príslušníci zúčastňovali na protipartizánskych akciách."

K najaktívnejším jednotkám v prvej fáze nemeckého ťaženia proti SNP treba zaradiť 
bojovú skupinu - (Sonder) Kampfgruppe SS Schill (do 28. septembra bol náčelníkom 
veliteľského štábu Waffen-SS v Bratislave SS-Gruppenfuhrer gróf Karl Friedrich von Púck- 
ler-Burghaus. v pluku Panzer SS Regiment Schill SS-Sturmbannfuhrer Rudolf Otto Klotz 
ajehoNS SS-Hauptsturmfúhrer Wilhelm Narr) s maximálnym početným stavom do 3 000 
mužov. Z iniciatívy K. H. Franka jej utvorenie veliteľský a organizačne zabezpečil 26. 
augusta 1944 veliteľ Waffen-SS v Čechách a na Morave K. F. Puckler. Príčiny 
urýchleného presunu Schill cez Brno do Bratislavy 31. augusta až 1. septembra vysvetľuje 
jeho účasť na odzbrojovaní bratislavskej posádky slovenskej armády do rána 2. septembra, 
následný pacifikačný postup cez Trnavu, Nitru, obsadenie Topoľčian a týždeň trvajúce boje 
s povstalcami o Baťovany (do 9. septembra), neskôr Skačany, Osľany. Zemianske 
Kostoľany a Nováky, končiace obsadením Prievidze 14. septembra, Handlovej 18. 
septembra. Nemeckého Pravna a Kľačna 19. septembra.м V zostave úderného pluku I. 
tankovej armády Heinrici prenikla z južného Poľska cez Javorinu bojová skupina SS- 
Kampfgruppe Schäfer (V - SS-Sturmbannfúhrer, neskôr povýšený na SS-Standartenfúhrera, 
Ernst Schäfer)." Do 5. septembra postupne obsadila Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok, Levoču a Spišskú Novú Ves. Pri Bielom Potoku zviedla s povstalcami krvavé 
boje, podobne ako 3. septembra jednotky L nemeckého úderného pluku v priestore Pusté 
Pole-Telgárt, kde sa front stabilizoval do 21. septembra. Dňa 4. septembra 1944 prelomila 
hranicu na severnej Orave bojová skupina Volkmann (zosilnený motorizovaný prápor. V
- mjr. Otto Volkmann), ktorej útočný hrot smeroval na Trstenú - Tvrdošín a ich sklady 
PF1M a v druhej polovici septembra vyúsťoval do kraľovianskeho smeru."'

Na prekvapujúce medzery v poznaní základnej faktografie o pôsobení okupačných 
síl možno natrafiť hoci pri takej navonok vyčerpanej téme, akou sú boje pri Telgárte. 
Nekritické preberanie údajov zo sekundárneho prameňa (spravodajské materiály L ČSA 
na Slovensku a škpt. gšt. J. .1. Staneka) viedlo aj v novšej literatúre k uvádzaniu niekedy 
až komických údajov o protivníkovi.17 V prvej a druhej dekáde septembra 1944 tam 
nemohli bojovať nejestvujúce divízie SS. Železný kapitán zrejme chybne označil 208. a 
86. pešiu divíziu Wehrmachtu (V - genmjr. Albert von Rotberg, NŠ - plk. gšt. von Siebert. 
SV Spišská Sobota). Bojová cesta ich nižších jednotiek postupovala v smere južné Poľsko
- Kežmarok - Spiš - Liptovský Mikuláš - Poprad - Prešov - Vernár - Telgárt a 
Florehronie. Platí to o 201. pešom pluku (V - plk. Martin Lezius). 202. (V - plk. Kôrper), 
203. pešom pluku. 86. pluku poľného delostrelectva a protitankovom delostreleckom 
oddiele 17. S veľkou pravdepodobnosťou boli medzi nimi aj jednotky SS menšie než 
prápor, ale len ako podporné, čo by súhlasilo s výpoveďami zajatcov o doplňovaní z plukov 
divízií: 5. SS-Panzer Division Wiking, 11. SS-Freiwilligen - Panzergrenadier Division 
Nordland. i aktivovaním dobrovoľníkov - Volksdeutschen zo Spiša. Kežmarku a Popradu 
z radov FS. I IS, HJ a pod.'" Stanek a spol. skutočne narazili na jednotky celej divízie SS 
až počas generálnej ofenzívy 18. Horst Wesscl...

Nemienim uberať na význame bojovej činnosti L ČSA na Slovensku a partizánov 
konštatovaním, že zásadný vplyv na stabilizáciu východného i severného úseku 
povstaleckého frontu mala útočná aktivita ČA (spolu s I. Čs. armádnym zborom v ZSSR), 
ktorá prinútila skupinu armád Nord Ukraine stiahnuť skúsené frontové jednotky z územia
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prvej SR. Napríklad len medzi 8.-13. septembrom museli Nemci odsunúť vyše 12 400 
vojakov a dôstojníkov, vrátane asi 1 500 mužov úderného pluku 1. tankovej armády z 
priestoru Poprad - Telgárt. Celkový stav ich aktívnych bojových jednotiek dosahoval v 
prvých dňoch po vypuknutí SNP 20 000 mužov. Skoncovanie s pomalým postupom 
nemeckých vojsk v druhej dekáde septembra 1944 si vyžadovalo nasadzovanie ďalších 
okupačných síl a prostriedkov, zmenu taktiky v hlavnom velení i prechod k ochotnejšiemu 
využívaniu mocenských prostriedkov ľudáckeho režimu zo strany nového velenia. Dňa 16. 
septembra bola presunutá do Malaciek 708. Volks Grenadier Division. Jej útvary začali 
obsadzovať Považie medzi Trenčínom a Žilinou. Po príchode do Trnavy 20. septembra 
1944 obsadila 271. Volks Grenadier Division do konca mesiaca takmer celé Ponitrie. 19. 
septembra nahradil gen. Bergera Obergruppenfúhrer. generál polície a Waffen-SS Hermann 
Hôfle vo funkcii vyššieho vedúceho SS a polície a splnomocneného generála na Slovensku 
pre oslobodenie tejto krajiny (Hôhere SS und Polizeifúhrer in der Slowakei), t. j. veliteľa 
druhého sledu okupačných vojsk. Za plnenie rozkazov a výkon funkcie zodpovedal priamo 
Himmlerovi. Pod jeho velením uplatnili Nemci i na Slovensku svoju taktiku nasadzovania 
dobrovoľníckych útvarov Waffen-SS ako Feuerwehru v pásmach dotykov medzi 
jednotlivými hlavnými ohniskami rozhodujúcich frontových operácií na východnom, 
západnom a južnom úseku frontu, resp. v protipartizánskych operáciách (Partisanenkrieg). 
Hofle, vyzbrojený plnými mocami, sa v spolupráci s dôstojníkmi svojho štábu osobne 
podieľal na vypracovaní plánu generálneho útoku proti SNP, ako aj na jeho realizácii od 
18. septembra - 30. októbra 1944.14

2. Pohotovostné oddiely HG, HM a žandárstva, špeciálne jednotky SPS
a Domobrana do obsadenia Banskej Bystrice

Odhliadnuc od protipovstaleckej aktivity predstaviteľov prvej SR v oblasti politickej 
a organizačnej, priame nasadenie ozbrojených útvarov mocensko-represívneho aparátu 
ľudáckeho režimu limitovali bezprostredne po vypuknutí povstania dva základné faktory: 
hlboký rozklad celého mocenského systému a krajná zdržanlivosť gen. Bergera a spol. voči 
možnostiam i návrhom na jeho využitie pri okupácii. Z výnimočnej podpory Nemcov 
novodosadenému vedeniu HG na čele s Otomarom Kubalom pramenila verva, s akou sa 
garda prepracovala k postaveniu najagilnejšieho ozbrojeného útvaru režimu, ktorého 
jednotky boli zapájané v zmiešaných zostavách a niekedy i samostatne do frontových bojov 
proti povstaleckej armáde, partizánom, teroristickej a policajno-bezpečnostnej činnosti v 
septembri až októbri 1944. Vykonávali strážne, kasárenské, poriadkové, spravodajské 
služby, zaisťovanie, eskorty, vypočúvanie, vlakové kontroly, perzekúciu Židov a Cigánov, 
„trestné, odvetné a očisťovacie“ akcie proti partizánom i civilnému obyvateľstvu. Vynikli 
predovšetkým po páde Banskej Bystrice, spoluúčasťou na masových vraždách a 
popravách v Kľaku, Kremničke, Nemeckej a inde. V 1. rozkaze zo 7. septembra nariadil 
Kubala všeobecnú pohotovosť a nástup gardistov na miestnych veliteľstvách. Vyzval ich, 
aby konali tvrdo a bezohľadne pri „zneškodňovaní nepriateľov, vypojovaní slabochov, 
bojazlivcov a mäkkýšov“. Veliteľské opatrenia na vlastnú päsť zakázal, ale iba formálne, 
vzhľadom na povolené výnimky počas „neodkladného zaistenia štátu nebezpečných 
indivíduí“ a „úzkej spolupráce s nemeckými vojenskými činiteľmi príslušných posádok“, 
ktorým mali „poslúžiť potrebnými informáciami a použiť ich materiálnu pomoc“. Osobitne 
zdôraznil nutnosť koordinovať postup proti povstalcom s funkcionármi l-ISĽS, HM, 
žandárstvom a úradníkmi verejnej správy.211 Všetky písomné rozkazy (náčelníka HG,
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Veliteľstva Pohotovostných oddielov Lipa v Bratislave a denné hlásenia HV HG) boli 
podľa rozdeľovníka ihneď zasielané na nemecké veliteľstvá vojenských a bezpečnostných 
zložiek.2' Rozkaz N HG č. 3 z 12. septembra rozširoval podmienky a rozsah súčinnosti o 
nemeckú spravodajskú službu, DP i FS. Pod najvyššími trestnými následkami branného 
zákona zakazoval „samostatné akcie bez vedomia nemeckých vojenských úradov alebo 
nenariadené náčelníkom HG“. Všetky akcie jednotiek alebo jednotlivcov HG „musia sa 
prevádzať po dohode s príslušnými nemeckými vojenskými orgánmi“.- Garda preverovala 
aj stupeň oslabenosti žandárskych staníc a veliteľstiev i lojalitu voči režimu (asi 30 
percent príslušníkov žandárstva, ktorí sa nepridali k SNP). Reorganizácia a zdĺhavá 
znovuvýstavba tohto zboru, ktorú riadil od 15. septembra plk. Alojz Králik a od 18. 
novembra 1944 plk. Timotej lštók. dovolili len pri minimálnom rozsahu využívať jeho 
útvary proti odboju a povstalcom. Po ich ústupe do hôr plk. organizoval lštók 
nasadzovanie troch Pohotovostných oddielov žandárstva z Bratislavy, Trenčína a 
Banskej Bystrice (neskôr Hlohovca) do akcií proti partizánom spolu s POHG, 
prepadovými jednotkami SIPO a nemeckej armády.2' Vzostup členskej základne, 
doplnenie výzbroje a výstroja HG, významne podporila svojou prácou vláda Dr. Štefana 
Tisu. vedenie HSĽS i samotný vodca a prezident ThDr. Jozef Tiso. Z kompetenčných 
rozhodnutí to bolo menovanie O. Kubalu za šéfa štátnej bezpečnosti a prenesenie 
pôsobnosti ministerstva vnútra vo veciach policajných a bezpečnostných na MN0.2J 
Podľa denných hlásení náčelníka HG č. 1 a 46 dosiahol k 13. septembru početný stav 
gardistov v činnej službe 1015 mužov (napr. Bratislava 142, Považská Bystrica 120, 
Piešťany 110. Žilina 100) a k 28. októbru 3 270 mužov (Bratislava 499,1. poľný prápor 
350, Žilina 287, Piešťany 229, Nitra 206, Trnava 206. Trenčín 178, Nové Mesto nad 
Váhom 160, poľná rota v Banskej Bystrici 160).25

Militarizácia aktivovaných jednotiek, ktorá mala za cieľ okrem iného ich bojové 
využitie, dosiahla nový kvalitatívny stupeň utvorením Pohotovostných oddielov HG. 
Názov, krycie mená sídel POHG a OVHG (podľa abecedy - Agát až Vŕba) ustálil rozkaz 
N HG č. 11 z 21. septembra 1944. Úderné kádrové jednotky mali do 100, väčšie do 200 
členov. Veliteľský zbor tvorili záložní dôstojníci gardy, mužstvo, radikalizované a 
deklasované živly, príslušníci pohotovostných a špeciálnych jednotiek Hlinkovej mládeže. 
Slovenskej pracovnej služby, povstaleckí zbehovia a zajatci, obyvatelia zmobilizovaní 
vojenskými povolávacími lístkami a pod. Funkciu a zameranie oddielov VPO Lipa 
charakterizoval výchovným článkom rozkazu č. 22 zo 4. októbra: „Kamaráti! Ste 
politickým vojskom slovenského národa. Bdiete nad poriadkom a bezpečnosťou... 
Nahradzujete, keď treba a keď žandári zradili, týchto, stojíte na miestach policajtov a 
bezpečnostných orgánov, keď... z lenivosti, vypočítavosti a zo zradných úmyslov nekonajú 
svoju povinnosť... prichádzate do styku so Židmi, s nespoľahlivými elementmi. Zaisťujete 
ich, odvádzate ich, aby boli neškodnými.“21’ Po dobrovoľnom nábore do POHG vzrástla 
ich členská základňa a bojová sila mobilizováním povolancov zo zálohy do činnej služby 
i administratívnym preveľovaním celých jednotiek likvidovaných útvarov Stráže obrany 
štátu (zrušená výnosom MNO 475.910 dôv. 1/11 44 z 15. septembra). Brannej výchovy a 
Asistenčných jednotiek. Podľa rozhodnutia MNO prevzali PO od nich celý výstroj, výzbroj 
aj hnuteľný inventár a 22. septembra boli spolu so všetkými vojenskými útvarmi, úradmi 
a ústavmi vyhlásené za jednotky patriace slovenskej armáde v poli počnúc dňom I. 
septembra. Od 2. októbra 1944 prebiehalo systematickejšie a hromadnejšie prideľovanie 
príslušníkov SPS do POHG.27 Bojovú činnosť HG by som chcel podrobiť solídnej analýze 
v samostatnej štúdii. Naznačím aspoň jej všeobecný prierez.
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Protipovstaleckú aktivitu gardistických jednotiek zaznamenalo už prvé denné hlásenie 
náčelníka HG z 13. septembra o bojoch s partizánmi v oblasti Nitry, Považskej Bystrice a 
Žiliny. Z ďalších vážnejších ozbrojených stretnutí to boli akcie v okolí Nového Mesta nad 
Váhom, Starej Turej. Považskej Bystrice, Púchova, obcí Cetuna, Brezová, Súľov, 
Predmier, Zliechov, na hornej Orave atď. Okrem desiatok strážnych jednotiek HV HG 
vyslalo 3. októbra z Bratislavy do frontového pásma na strednom Slovensku I. poľný prápor 
HG pod velením nzbroj. Štefana Rabinu. Pozostával z troch stotín, ktoré 4. októbra 
porozdeľovali v Žiline do zostavy nemeckých vojsk, S1PO a SD. Jednotlivé roty a čaty sa 
zúčastnili bojov v Turci, v priestore Veľká Bytča - Budatín -Strečno. Kralovaný - Párnica 
- Dolný Kubín - Gombáš - Ružomberok - Rybárpole.2" Dňa 27. októbra odoslali do Banskej 
Bystrice z bratislavského POHG poľnú rotu pod velením nzbroj. Jozefa Nemsilu. Krycie 
meno roty Jozef (podľa veliteľa) občas zvádza k zámene s už spomenutou protipartizánskou 
jednotkou SS Joseph W. Pawlovského. Po nej bolo v novembri 1944 až marci 1945 
zostavených ešte ďalších 6 poľných rôt a dva poľné prápory. Naša historiografia síce 
torzovito spracovala ich perzekučnú činnosť proti partizánom, odbojovému hnutiu a 
civilnému obyvateľstvu, ale vojenské nasadenie na fronte proti oslobodzovacím jednotkám 
ČA a 1. ČSAZ zostalo nezaslúžene mimo jej pozornosti. Význam „bojovej spolupráce a 
spojeneckého účinkovania kamarátov z HG“ vysoko hodnotili dôstojníci nemeckej 
bezpečnostnej polície a služby i armádnych útvarov a útvarov SS.21'

Postupným reorganizováním rôznych polovojenských a branných organizácií 
Slovenského štátu, vládnucej HSCS a armády (HG. HM, SPS, Domobrana, FS, 
Heimatschutz) dochádzalo ku vzájomnému prelínaniu ich poslania a funkcií na platforme 
aktívnej kolaborácie s nemeckými okupačnými silami. Napríklad výraznú stratu 
akcieschopnosti žandárstva, polície i ÚŠB v bezpečnostnej a spravodajskej službe voči 
povstalcom kompenzovali HV HG a HV HM. okrem už spomínanej oblasti 
pohotovostných oddielov, aj širšou dohodou o kooperácii, ktorú podpísali 28. septembra 
O. Kubala a Alojz Macek. V praxi sa realizovala okrem iného rozvinutím veľmi intenzívnej 
súčinnosti gardistického a háemistického spravodajského oddelenia (prednostovia Ján 
Slivka a JUDr. Ladislav Jankovič) s ÚŠB a so spravodajsko-špionážnou sieťou SIPO, SD 
a gestapa. Agenti HM, tzv. hlásky, prenikali na povstalecké územie, kde získavali 
informácie o odbojovom hnutí a pôsobili tiež ako denuncianti. Šifrované rozkazy a pokyny 
na boj s partizánmi i vojakmi 1. ČSA dostávali cez vysielanie Slovenského rozhlasu z 
Bratislavy.'" Kategória junákov z HM pôsobila v zmiešaných ozbrojených Pohotovostných 
a Špeciálnych oddieloch HM a SPS, najčastejšie v rámci POHG. Do bojov proti povstalcom 
sa zapojili aj príslušníci SPS, avšak až od konca októbra 1944, keď ustúpili do hôr. 
Vytvárali tzv. ŠJ SPS na základe série rozkazov, ktoré vydal koncom septembra A. Macek 
ako hlavný veliteľ HM a SPS po dohode s MNO. V októbri absolvovali špeciálny výcvik 
v okolí Žiliny a v nasledujúcich mesiacoch chodili na prepady s legendárnymi 
protipartizánskymi jednotkami Joseph a Abwehrgruppe 218-Edelweiss. Ich členovia 
neskôr vytvorili samostatnú slovenskú rotu Edelweissu pod velením stot. Ladislava 
Nižňanského.'1 V prípade Domobrany (budovanej ako náhrada za stratu asi 90 percent 
početného stavu slovenskej armády spred 29. augusta) zastávam názor, že význam jej 
aktivity proti SNP bol menej dôležitý z aspektu rozšírenia podielu slovenských 
príslušníkov v jednotkách určených na priame bojové nasadenie. Istú výnimku tvorili 
kontrapovstalecké ozbrojené akcie vojska nitrianskej posádky a L pešieho pluku 
Domobrany na čele s pplk. Jánom Šmigovským odohrávajúce sa koncom augusta, v prvých 
dňoch septembra a v druhej polovici októbra 1944. Za závažnejší považujem aspekt
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„suchého boja“: 1) účasť väčšiny jej príslušníkov na zaisťovacích akciách, v strážnej, 
bezpečnostnej a hlavne pracovno-technickej službe pre okupantov; 2) nepriame oslabenie 
povstalcov odčerpaním zvyšku vojensky vycvičených síl pre doplňovanie 1. ČSA z 
prirodzených zdrojov a úloha zberného telesa pre prebehlíkov, zajatcov, dezertérov a pod.; 
3) marenie pomoci Spojencov využitím pěchotných, delostreleckých, či ženijných jednotiek 
proti ČA pri oslobodzovaní Slovenska alebo protilietadlovej obrany voči pôsobeniu anglo
amerických leteckých síl. Komplex viacerých príčin spôsobil, že k málo efektívnemu 
použitiu útvarov Domobrany vo frontových bojoch proti partizánom a 1. ČSA na Slovensku 
pristúpili Nemci až od druhej polovice októbra 1944. Slovenské jednotky začleňovali 
priamo do svojich bojových zostáv. V prípadoch, keď operovali samostatne, nikdy nepustili 
ich veliteľskú podriadenosť z rúk. Požiadavky nemeckých veliteľov na pridelenie 
podporného vojska koordinoval v najvyššej inštancii gen. H. Hôfle prostredníctvom 
vojenského atašé nemeckého vyslanectva pplk. Alfreda Elgera, ktorý bol ako poradca v 
operačnom styku s MNO vedeným Štefanom Haššíkom.'2

3. Wehrmacht a Waffen-SS v útoku

Výmena Berger - Hôfle priniesla do vedenia bojovej činnosti okupačných vojsk 
cieľavedomejší postup a zostavenie systematického plánu operácií, rešpektujúceho 
vojenskú silu, možnosti a schopnosti protivníka. Do prvej dekády októbra bolo z 
nemeckého pohľadu obsahom bojov plnenie dvoch zo štyroch hlavných operačných 
zámerov: spojenie a stála taktická súčinnosť divízie Tatra s bojovou skupinou SS-Schäfer 
a vytlačenie povstalcov po úpornej obrane z Turca v koordinovanom útoku s jednotkami 
Schillu." Po páde Martina 21. septembra sa uvedené útvary' spojili a využívajúc prestávku 
v ofenzíve podnikali „očisťovacie výpady proti bandám (partizánom - J. K.)“ v dolinách 
Malej a Veľkej Fatry. Dosiahnuté úspechy na fronte umožnili Nemcom zintenzívniť útočný 
tlak na Malý Šturec. Kremnicu, dolné a stredné Považie. Do konca septembra sa im 
podarilo i napriek húževnatému odporu povstalcov obsadiť Liptov, Oravu, Ponitrie a 
Turiec, zatlačiť povstalecké armádne jednotky i partizánov do horstiev Nízkych Tatier, 
Veľkej Fatry, Kremnických a Štiavnických vrchov. Ich taktika spočívala v rozvíjaní 
ustavičných útočných akcií, často i za cenu obmedzeného úspechu menších úderov na 
všetkých existujúcich smeroch postupu. Podľa memoárov J. Noska sa Hôfle sústredene 
držal zámeru: „nedať povstaleckej armáde čas a pokoj riadne sa zorganizovať, posilniť, 
precvičiť”; nedopustiť jej trvalejší prechod do protiofenzívy; „opotrebúvať naše jednotky 
a ich bojové vybavenie, techniku“; vyčerpávať zálohy.14

Hlbší rozbor problematiky materiáino-technickej prevahy okupačných vojsk v kvalite, 
počte zbraní, munície, bojovej techniky, a najmä ich využívaní (tanky, delostre-lectvo, 
samohybné delostrelectvo, letectvo, motorizácia) bude potrebné zahrnúť do budúceho 
výskumu. Príkladom môžu byť údaje o bojovom nasadení Luftwaffe. Na Slovensku 
využívali jej stíhačky, prieskumné lietadlá i bombardéry letiská Malacky - Nový Dvor a 
Piešťany, letecký a technicko-zabezpečovací personál využíval letiská Vajnory a Spišská 
Nová Ves. Po ich vyradení náletmi Spojencov nemecké frontové letecké jednotky operovali 
z materských základní v južnom Poľsku (Krakov) a severnom Maďarsku (Budapešť, Gyôr, 
Veszprém, Várpalota, Gôrgényoroszfalu, Csákvár, Szombathelyi, Pápá). V prevažnej 
väčšine išlo o lietadlá určené na podporu útočiacich pozemných vojsk z 26. a 27. 
Jagdgeschwader VIII. nemeckého leteckého zboru, Stukageschwader Immelmann, 
Schlachtgeschwader 77, Jagdgeschwader 52 a pravdepodobne i z 8. Jagddivision s
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veliteľstvom vo Viedni. Poznáme iba miesta a výsledky ich nasadenia, ale nie širšie 
takticko-operačné zámery a ciele určené pre vojnu s povstalcami i pre oslobodenie 
Slovenska. Ďalšie letecké útvary, ani ich veliteľský zbor, zatiaľ nie sú známe. Rovnako 
ani pozadie a význam zrušenia Nemeckej leteckej misie na Slovensku k 1. októbru 1944, 
ktorej úlohu prevzalo Luľtgaukommando XVII. abt. l/a LS so sídlom vo Viedni.’5

Uviaznutie v ťažkých bojoch na severnom a západnom úseku povstaleckého frontu 
znovu presvedčilo gen. Hófleho o nutnosti získať posily, resp. vystriedať aspoň časť 
nemeckých vojsk čerstvými jednotkami ešte pred začatím generálneho útoku proti 
zvolensko-banskobystrickému centrálnemu priestoru SNP. Bolo to nevyhnutné za účelom 
plného aktivizovania nového nástupného smeru od maďarských hraníc.’'' Po ústupe armády 
z Turca a partizánov z Rajeckej doliny útočné úsilie divízie Tatra a pluku Schill smerovalo 
k dobytiu priestoru Kremnice a k prelomeniu vstupu na stredné Pohronie pri Sv. Kríži 
(Žiari) nad Hronom, ktorý bol obsadený 3. októbra. Jednotky 178. divízie bojovali okrem 
toho ešte s partizánskymi brigádami vo Veľkej a Malej Fatre až do 4. októbra 1944. 
Riešenie nedostatku síl a urýchlenie rozhodujúcej ofenzívy bolo náplňou často citovanej 
porady uskutočnenej 5. októbra vo Viedni.’7 Napäté rokovania Himmler - Hôfle - K. H. 
Frank priniesli konkrétny výsledok, záväzný prísľub uvoľnenia ozbrojených útvarov na 
urýchlenú likvidáciu Povstania zo strany .1. Witisku, predsedu slovenskej vlády JUDr. Š. 
Tisu a prezidenta J. Tisu na porade s Himmlerom ešte v ten istý deň v Bratislave a 
pridelenie urgentné žiadaných nových jednotiek SS a Wehrmachtu. Hôfle zároveň 
prekvapujúco odmietol posilu ruského zväzu kozáckych dobrovoľníkov, známy pod 
názvom SS-Brigade Kamiňski, SS Sturm Brigade RONA (V - SS-Brigadefúhrer Bronislav 
Kamiňski), ktorý bol к 1. októbru 1944 reorganizovaný na 29. Waffen-Grenadier Division 
der SS (russische Nr. 1) (V - SS-Gruppenfúhrer Heinrich Jiirrs). Pritom formácia, po 
stiahnutí z nasadenia proti povstalcom vo Varšave, už bola pripravená k presunu na 
Slovensko vo vyčkávacom priestore medzi poľským Cieszynom a českým Tčšínom. Jej 
preloženie prebojovával gen. Berger už od 27. septembra 1944, sľubujúc utvoriť z kozákov 
o. i. „1000-členný, plne motorizovaný oddiel proti partizánskym bandám“. Hôflemu sa však 
aj cez Himmlera podarilo presadiť odmietnutie tejto ponuky. Informácie o zlej povesti 
zväzku, ktoré si dal vopred zistiť s pomocou vlastného štábu, sa ukázali plne opodstatnené. 
Demoralizovaná Kamiňského brigáda musela byť zakrátko rozpustená...”

Od 8. októbra 1944 boli prepravované do bojových pásiem útvary 14. Waffen- 
Grenadier Division der SS (Galizien Nr. 1) (V - SS-Brigadefuhrer, genmjr. polície a 
Waffen- SS Fritz Freitag, pred ním v rovnakej hodnosti Walter Schimana) zo Schutzzonew 
a 18. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier Division <Horst Wessel> (V - SS-Gruppenfúhrer, 
neskôr povýšený na Obergruppenfúhrera, August Wilhelm Trabandt, po ňom SS- 
Gruppenfuhrer Josef Witzthum, SS-Obergruppenfiihrer Georg Bochmann a SS- 
Standartenfúhrer Heinrich Andreas Petersen, NS - mjr. gšt. Dr. Gtinther H. Wind), 
dislokovanej v Maďarsku." Presun 18. divízie SS prebiehal v režime sprísneného stupňa 
utajenia. Skupinu Schill posilnil asi 900-čienný rozšírený prápor (či skôr stredná bojová 
skupina) 14. haličskej divízie, ktorá sa s ňou spojila v Žarnovici, potom, ako 29. septembra 
prišla železničným transportom do Zemianskych Kostolian a prebíjala sa cez Pílu. Velil 
jej bývalý dôstojník slovenskej armády - Volksdeutsche pplk. pech. Carl (Karol) Wildner. 
Kampfgruppe Wildner útočila na Sv. Kríž nad Hronom, zvádzala frontové boje o Vyhne, 
obsadzovala Banskú Štiavnicu, Banskú Belú a Kozelník. Vyznačovala sa vysokou 
pohyblivosťou, kvalitnými automatickými zbraňami proti pechote i ďalšej obrnenej 
technike, skúsenými nemeckými dôstojníkmi. Tieto jej výhody znižovala takmer úplná
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nevycvičenosť mužstva, keďže výcvik novoťormovanej divízie sa začal iba po 15. 
septembri. Vojaci nepoznali horský terén, ani taktiku a metody horského boja. O to väčší 
vojenský význam mala pre nich spravodajsko-prieskumná činnosť a ..sprievodcovské 
služby“ miestnych jednotiek Heimatschutzu a HG.11

Aktivitu na pomoc protipovstaleckým akciám zvýšil aj veliteľ Schutzzone genpor. 
Karl Barlen vo forme reorganizácie, vystrojovania a dozbrojovania pozemných i 
leteckých síl. Súčasťou cieľa dokončiť zaujatie východiskovej pozície pre pripravovanú 
generálnu ofenzívu bolo i dobytie Kremnice (7. novembra) a preskupenie Schill z Jalnej 
k Banskej Štiavnici (8. októbra). Údernou a stíhacou jednotkou tejto bojovej skupiny bol 
jej 1. prápor - Das 1. Bataillon der Kampťgruppe Schill (V - SS-Hauptsturmfuhrer. neskôr 
povýšený na Obersturmfuhrera Hans Kettgen), ktorý od nadviazania dotyku so 178. 
divíziou (23. septembra) vykonával pri Kľačne pozičnú útočnú činnosť, pacifikáciu a 
prieskum bojom po trase Osľany, Veľké Pole, Horné Hámre - Žarnovica - Dolné Hámre. 
Sv. Kríž nad Hronom. Pitelová, Jalná. Kremnica, Močiar, Banská Štiavnica, Sv. Antol, 
Žibritov, Krupina, až po nástup do záverečného útoku uskutočneného 20. októbra z 
Bábinej. Dôstojnícky zbor tvorili mladí muži vo veku 19 až 25 rokov. Prevažná časť 
mužstva mala bohaté skúsenosti z predchádzajúcej služby v elitných tankových divíziách, 
ako napr. 1. SS-Panzer Division Leibstandarte - SS-Adolf Hitler alebo 5. SS-Panzer 
Division Wiking.1- Hlavný tlak Nemci postupne preniesli na smer Banská Štiavnica - 
Krupina - Zvolen, s otvorením nového frontového úseku pri Krupine. 14. divízia SS 
Haličská nahradila do konca prvej októbrovej dekády divíziu Tatra, .lej 14 285 mužov 
držalo územie od Púchova po Štrbu vyvíjajúc i protipartizánsku zabezpečovaciu a bojovú 
činnosť na Orave, strednom Považí a v Turčianskej kotline. Štáb divízie sídlil v Žiline, 
veliteľstvá (Frei-willige Grenadier Regiment 29 až 31) 29. pešieho pluku v Kysuckom 
Novom Meste (V - plk. Dern), 30. pluku vo Veľkej Bytči, 31. pluku v Martine. 14. 
delostreleckého v Považskej Bystrici a prieskumného oddielu v Rajci. Výcvikovo-záložný 
pluk bol rozmiestnený v Čadci. Veľkú časť represívnych a odvetných akcií proti 
partizánom i civilnému obyvateľstvu, ktoré pamätníci a s nimi aj staršia historiografia 
pripisovali vlasovcom (vrátane vyvražďovania cigánskych osád), mali na svedomí 
príslušníci tejto divízie, zvlášť od druhej polovice októbra a po páde Banskej Bystrice.1’ 
Vyplnili aj medzeru vzniknutú po bojovej skupine Schäfer. ktorú redislokovali späť k jej 
kmeňovej 18. divízii SS. Tá sa z vyčkávacieho postavenia v Komárne presúvala v prvej 
polovici októbra do priestoru Lučenec - Rimavská Sobota - Jelšava, odkiaľ 19. októbra 
vyrazila do útoku proti SNP v sile asi 10 000 mužov. V oblasti Ružomberok - Martin 
vystriedala Schäfer neslávne známa trestanecká SS-Sturin Brigade Dirlewanger (V - SS- 
Obergruppenfúhrer Dr. Paul Oskar Dirlewanger. 5 500 mužov).11 Pozostávala z dvoch 
peších plukov, troch delostreleckých batérií a ďalších jednotiek. Pred použitím na 
Slovensku sa osvedčila v bojoch s povstalcami vo Varšave. Utrpela však ťažké straty. Z 
pôvodnej zostavy zostalo iba 7 percent vojakov a dôstojníkov. Po presune (10. až 15. 
októbra 1944) bolo jej hlavným operačným priestorom horné Považie a Turiec. 
Vyčlenením jednotiek dislokovaných v druhej dekáde októbra v Žiline utvorilo velenie 
14. divízie SS bojovú skupinu Wittenmayer (V - SS-Hauptsturmfuhrer Wittenmayer. okolo 
1300 mužov). Pri plnení prieskumno-bojových úloh postúpila do 16. októbra na Liptov, 
od 17. októbra útočila v úseku Kráľova Lehota - Malužiná, neskôr i cez Čertovicu. Druhú 
bojovú skupinu utvorila 86. pešia divízia Wehrmachtu a nasadila ju do útoku na smere 
Hranovnica - Vernár - Hrabušice - Pusté Pole. Veliteľstvo skupiny armád A posilnilo obe 
tieto skupiny dvoma výcvikovými strediskami, horským zo Zakopaného a ženijným z
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Kežmarku. Z doplňovacích útvarov pre mužstvo a poddôstojnícky zbor jednotiek a zväzkov 
Waľľen-SS nasadených do bojov na Slovensku narukovalo najviac mužov k haličskej 
divízii, bojovým skupinám Schill. Schäľer a k brigáde Dirlewangcr z výcvikového strediska 
Grafenwôhr, 10. náhradného práporu SS v Brne (SS-Panzer Grenadier Ausbildungs und 
Ersatz Bataillon 10), náhradného delostreleckého pluku v Prahe (SS-Artillerie Ausbildungs 
und Ersatz Regiment) a z iných formácií, kde ich odveľovali príslušné doplňovacie 
veliteľstvá vo Viedni (Ergänzungsamt der Waffen-SS, Ergänzungsstelle Donau XVII vo 
Viedni IX.; Ersatzkommando Siidost der Waffen-SS vo Viedni Xlll).45

4. Sústredenie síl na generálnu ofenzívu

Nemeckému hlavnému veleniu sa podarilo sústrediť rozhodujúcu prevahu na 
dôležitých úderných smeroch, ktorá s podpornými jednotkami predstavovala živú silu 48 
až 50 000 mužov, čo reprezentovalo hodnotu asi 5 divízií. Nasadenie bojových a 
zabezpečovacích nemeckých útvarov na Slovensku, vrátane obdobia generálnej ofenzívy, 
dosiahlo v súhrnnom počte 6 až 8 divízií. Odlišnosti pri uvádzaní číselných údajov na 
začiatku generálnej ofenzívy v prepočte na prápory (30 až 40 práporov pechoty. 36 až 42 
delostreleckých batérií) vyplývajú z ich niekedy ťažko rozoznalelného zaradenia k vyšším 
jednotkám, resp. nejednotného označovania za prvosledové a zaisťovacie (do 50 
práporov ). Nesmieme pritom obchádzať skutočnosť, že početné stavy všetkých nasadených 
okupačných vojsk boli v absolútnej väčšine pod normálom. Začiatkom tretej dekády 
októbra 1944 tylové zoskupenie bolo 3 až 4-krát silnejšie než frontovo nasadené útvary. 
V porovnaní s pôvodným stavom asi (10 000 mužov) sa strojnásobil súhrnný počet 
nemeckých jednotiek, útvarov a zväzkov chrániacich tylo. Treba zdôrazniť, že prevládali 
jednotky, ktoré sa používali maximálne na zaisťovacie účely, s akútnym nedostatkom 
zbraní, slabšou kvalitou mužstva a dôstojníckeho zboru (starí vojaci, školské a výcvikové 
jednotky mladíkov, slabo vycvičení odvedenci nižšej zdravotnej a i. klasifikácie a pod.).J'’ 
K nim patrila 101. ľahká pešia divízia (V -genmjr. Assmann. 2 pešie pluky - 228. a 229.,
85. delostrelecký pluk); 708. a 271. divízia (6018 a 7215 vojakov Volkssturmu). prvá 
rozmiestnená medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom, druhá od Nitry po Nemecké 
Pravno: 182. záložná divízia (okolie Levíc); 153. poľná výcviková divízia (Balážské 
Ďarmoty - Modrý Kameň). Rôzne zabezpečovacie práce vykonávali: 2 prápory 277. Volks 
Grenadier Division. 7 práporov nemeckej domobrany Landes-Schutzen, nižšie jednotky
86. a 167. pešej divízie (V -genpor. Mans-Kurt Mocker, 3 pluky tankových granátnikov 
- 315.. 331., 339. a 238. delostrelecký pluk) z armádnej skupiny Heinrich I. prápor HS 
zo 708. divízie, 2. a 3. prápor MS a 2 prápory leteckej pechoty z frekventantov leteckej 
školy zo 14. divízie SS, I prápor na trati Poprad - Ružomberok. 2 prápory na opevňovacích 
prácach v Schutzzonc. 1 prápor v Bratislave. 2 železničné stavebné roty a 1 ženijná rota 
pri Kraľovanoch a i. Jednotky, vyčlenené z uvedených divízií, preveľovali polom ako 
podporné k bojovým útvarom, ktorým pripadla úloha viesť generálnu ofenzívu. Napríklad 
708. divízia sa zapojila do frontových bojov od 20. októbra. 271. divízia zorganizovala a 
nasadila proti partizánom v pohorí Vtáčnik špeciálnu bojovú skupinu 271. Sonder Kampf 
Gruppe. Zintenzívnenie činnosti partizánskeho hnutia východne od Trenčína až po Žilinu, 
v oblasti Nového Mesta nad Váhom. Myjavy. Brezovej a na prechodoch cez Javorníky a 
Valašsko do protektorátu zabránilo odveleniu silnejších jednotiek zo vzdialenejšieho tyla 
do blízkosti frontu. Museli chrániť neustále ohrozované prísunové trasy a komunikácie, 
po ktorých sa okupačné vojská premiestňovali na bojiská . munícia i výstrojný materiál.
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Významnejšiu a skúsenejšiu vojensko-odbornú silu medzi tylovými útvarmi reprezentovali 
dve vyššie ženijné správy (porovnateľné s brigádnymi štábmi) - l lohere Pionier Fiihrung 
110 v Piešťanoch a 107 v Topoľčanoch a 9 zaisťovacích práporov PLO-Flakbatalion. 
Uvedeným ženijným útvarom podliehalo asi 8 práporov s hlavnou úlohou obnoviť spojenie 
na košicko-bohuminskej železničnej magistrále i na ďalších hlavných ťahoch (zvlášť v 
úseku Žilina - Ružomberok) a Festungspionierstab 33 v Bratislave. Priestor Štrba - Poprad 
uzavrel zaisťovací prápor a pancierový vlak armádnej skupiny Heinrich 
najpravdepodobnejšie „Panzerzug 62". Proti obrannému úseku povstalcov Vernár - 
Hrabušice - Stratená - Dobšiná sa zhromaždilo 1500 vojakov bojovej skupiny Л (taktiež 
z Heinrici).'"

O bojovom nasadení nemeckých pancierových vlakov nevieme doteraz takmer nič. 
pritom od konca júla 1944 do polovice februára 1945 vykonávali zaisťovaciu činnosť v 
karpatskom oblúku i na našom území. Použité boli o. i. pri odzbrojovaní VA. v pozičných 
bojoch s 1. ČSA i partizánmi. Využívali sieť železničných trati v priestore Košíc. Nízkych 
Beskýd. Západných Karpát. Slovenského rudohoria i Vysokých Tatier. Bližšie 
neidentifikovateľnú pancierovú súpravu zneškodnili povstalci napr. pri Kráľovej Lehote. 
Okrem spomínaných pancierových vlakov, resp. častí ich súprav, ktoré patrili do zväzku 
1. tankovej armády, zapojili sa do protipovstaleckých akcií, hlavne do frontových bojov 
s ČA na východnom, južnom a strednom Slovensku aj vlaky a niektoré pozemné jednotky 
zo zväzku 8. armády (V - gen. d. Infanterie Otto Wôhler). V dokumentoch vyšších 
vojenských útvarov Wehrmachtu figurujú od 28. septembra 1944 do apríla 1945 vo 
frontových zostavách iba so širším všeobecným priestorovým určením (východné a horné 
Maďarsko. Karpaty, priestor medzi riekami Tisa a Hron, Pohronie). Po začiatku generálnej 
ofenzívy podporili nástup nemeckých jednotiek z juhu (hlavne 18. divízie SS) bojovou i 
zabezpečovacou činnosťou armádne útvary 8. Jäger Division zo skupiny armád Siid. ktorá 
od septembra operovala v Karpatoch, severnom Maďarsku a pozdĺž hraníc so Slovenskom 
robila hlboké výpady na jeho územie.“

Ak abstrahujeme od FIG, HM a oddielov SPS, využili Nemci slovenské vojenské 
jednotky k bojovým účelom pred záverečným útokom na centrum SNP ešte menej než 
symbolicky, ako by bolo možné charakterizovať ich použitie v období 18. až 30. októbra 
a potom na fronte proti ČA pri oslobodzovaní Slovenska. Boli to s veľkými ťažkosťami 
aktivizované a vyzbrojené, neúplné pešie, spojovacie, ženijné, či pracovné prápory a roty 
1. a 2. pešieho pluku Domobrany (z Bratislavy, Nitry. Trenčína, Ružomberka. Žiliny), 
delostrelecká batéria i oddiel z Trnavy a Žiliny. So zámerne obmedzenou palebnou silou, 
v časovo kratších úsekoch nasadenia, sa zúčastnili bojov s vojakmi 1. ČSA a partizánmi 
pri Kraľovanoch. Banskej Štiavnici, Žarnovici. Zlatých Moravciach, Březne. Ružomberku. 
Čremošnom a inde. Početne silnejšie jednotky Domobrany pôsobili priamo v nemeckých 
bojových zostavách, resp. pod nemeckým výkonným velením v súčinnosti s útvarmi divízie 
Tatra, Schill, Edelweiss, 8. armády (V - genpor. Hans Kreysing), bojovej skupiny A 
a iných.“

Hlavnému veleniu nemeckých okupačných síl sa nepodarilo ukončiť manéver 
preskupenia vojsk pre nadchádzajúcu generálnu ofenzívu v stanovenom termíne. Napriek 
tomu dokázalo obkľučovací kruh okolo povstaleckého územia natoľko zúžiť, že po 
zosilnenom bombardovaní Banskej Bystrice, Liptovskej Osady. Brezna, letiska Tri Duby 
a ďalších dôležitých cieľov z 18. na 19. októbra 1944, gen. H. Hôfle a jeho štáb vydali 
rozkaz na postupný všeobecný útok pre všetky podriadené a zabezpečovacie útvary. 
Brigáda Dirlewanger, divízia Tatra, bojová skupina Schill a divízia Galizien vyrážali zo
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silných obranných postavení vybudovaných na západe, severozápade a severe, kým divízii 
líorsl Wessel pripadla úloha rozvinúť obehvatný manéver od juhu a juhovýchodu. V 
rýchlom tempe útočnej operácie, s využitím momentu pozičného prekvapenia, prevahy v 
motorizovaných jednotkách a ťažkých druhoch zbraní i výzbroje, boli Nemci rozhodnutí 
dokončiť obkľúčenie, zatlačiť ozbrojené sily povstalcov do najužšieho priestoru v oblasti 
Zvolen - Banská Bystrica. Tu ich cheli zničiť, prípadne prinútiť k tomu. aby v 
bezvýchodiskovej situácii prijali úplnú kapituláciu. Neoddeliteľnou súčasťou ich 
operačného zámeru bolo ovládnuť a spriechodniť komunikácie a centrá osídlenia 
povstaleckého územia, obnoviť kontrolu nad priemyselno-zbrojárskou výrobou a 
pacifikovať dobytú oblasť. Takticko-operačné ciele generálneho útoku nemecké velenie 
v podstate splnilo do konca októbra, resp. prvej polovice novembra 1944. Okupačné vojská 
nemali dostatok síl úplne pacifikovať celé územie Slovenska a neprejavili o to ani záujem. 
Nemecká taktika boja proti zvyškom povstaleckých síl od novembra - (nach Beendigung 
des Slowakci - Feldzuges) mala v zásade kvalitatívne odlišný charakter v porovnaní s 
obdobím september až október 1944. Podstatnú časť regulárnych vojenských jednotiek 
stiahli a proti početnému i organizačnému torzu vojenských aj partizánskych útvarov (asi 
sedmina z predchádzajúceho stavu 77 500 mužov a žien) nasadzovali policajné, 
bezpečnostné a iné komandá. Po zatlačení povstalcov do hôr kulminoval vývoj 
okupačného systému a funkcie nemeckých orgánov nadobúdali i formálne charakter úradov 
či inštitúcií, vytvorených špeciálne pre okupačnú správu obsadených krajín a zvlášť 
satelitov.5'1 Vzhľadom na limitovaný rozsah výskumu v nemeckých archívoch som musel 
zatiaľ vypustiť z relevantnej problematiky obdobie 10 dní frontových zrážok a ústupových 
manévrov do hôr medzi rozvinutím pravej plukovnej skupiny 18. divízie SS 19. októbra 
1944 (Horst Wessel bola hlavným faktorom operačného prekvapenia v útoku) a 
obsadením Banskej Bystrice divíziou Schill (27. októbra 1944) ako prvým útvarom 
protivníka . V budúcich štúdiách sa pokúsim dokázať, žc i napriek pomerne solídnej 
rozpracovanosti témy. zloženie a aktivitu nemeckých okupačných síl v záverečnej fáze 
neľútostných, viac ako dva mesiace trvajúcich frontových bojov treba podrobiť ďalšiemu 
dôkladnému výskumu: nehovoriac už o potrebe rozšíriť pramennú bázu nemeckých 
archívnych fondov predovšetkým od stupňa divízie nižšie.
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1 KORČEK, J. - BYSTRICKÝ, J.: Slovenské národné povstanie v európskej rezistencii. In: 
Vojenské obzory, H, 3, 1996, č. 1, s. 96-99; TESSIN, G : Verbände und Truppen der 
deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939 - 1945. 1. zv. Frankfurt 
am Main 1977, s, 8, 464 - 465; BA - MA Freiburg, f. RH 31 V, v. 7.
Josef Flarpe (21. 9. 1887 Buer, Nemecko - ?), generál Wehrmachtu. Od 1909 príslušník 
cisárskej nemeckej armády. 25. 3. 1909 por. 1914 - 1918 bojoval na frontoch v rôznych 
veliteľsko-štábnych funkciách (veliteľ roty pešieho pluku, zástupca veliteľa pešieho práporu, 
dôstojník štábov peších plukov, dôstojník generálneho štábu 2. divizie). 18. 4. 1915 npor., 
18. 4. 1918 kpt. 1919 - 1930 dôstojník veliteľstva štábu vojenského okruhu VI., štábu 6 
divízie, 16. pešieho pluku 1. 4. 1931 mjr. 1931 - 1934 spravodajský dôstojník, náčelník 
výcvikovo-školiaceho strediska pre vodičov ťažkej bojovej techniky v Zossene. 1. 8. 1934 
ppik. 1935 - 1939 veliteľ jazdeckého pluku 12 a 3. tankového pluku. 1.1.1937 plk. Od 1. 
6.1939 veliteľ 1. tankovej brigády. 1.8.1940 genmjr. 1940 - 1943 veliteľ školy pre tankové 
jednotky, veliteľ 12. tankovej divizie a veliaci generál XXXXI. tankového zboru. 15. 1. 1942 
genpor., 1.6. 1942 generál tankových vojsk. Od 4. 11. 1943 veliteľ 9. armády. 20. 4. 1944 
genplk. Od 18. 5. 1944 veliteľ 4. tankovej armády. 21.(?)7. až 27. 9. 1944 hlavný veliteľ 
skupiny armád Nord potom Sud Ukraine, 28. 9. 1944 až 16. 1. 1945 skupiny armád A. Od 
9. 3. 1945 veliteľ 5. tankovej armády. 17. 4. 1945 až 14. 4. 1948 internovaný ako vojnový 
zajatec v okupačných zónach západných Spojencov.
Wolfdietrich rytier von Xylander (9 4. 1903 Mnichov, Nemecko - 15. 2. 1945 Struppen 
/ Pirna, Nemecko), generál Wehrmachtu. Od 1921 príslušník nemeckej armády. 1.12. 
1924 por., 1.2.1928 npor. 1933 - 1935 vyštudoval Vojenskú akadémiu. 1.6.1934 kpt., 
1936 - 1939 dôstojník generálneho štábu pozemného vojska. 1.3.1939 mjr. 1939 - 1942 
spravodajský dôstojník generálneho štábu 30. pešej divizie, náčelník generálneho štábu 
Ll. armádneho zboru. 1.12.1940 ppik., 1. 1.1942 plk. Od 1.9.1943 náčelník generálneho 
štábu 17. armády. 1.1. 1944 genmjr. 21. 7. až 19. 9. 1944 náčelník generálneho štábu 
skupiny armád Nord, potom Súd Ukraine, od 20.9. 1944 skupiny armád A. 1. 12. 1944 
genpor. Od 25. 1. 1945 náčelník generálneho štábu skupiny armád Mitte. Zahynul počas 
bojov na fronte pri leteckej havárii veliteľského špeciálu.

2 Gottlob Berger (16.7.1896 Gerstetten, Nemecko-5.1.1975 Stuttgart, Nemecko), generál 
SS. Pôvodne učiteľ. Po frontových bojoch v prvej svetovej vojne dosiahol hodnosť npor. s 
funkčným zaradením veliteľa pluku. V 20. rokoch čestný vodca SA vo Wurtembergu, kde 
mu bol predstaveným neskorší vyslanec na Slovensku H. E. Ludin. Od 1931 člen NSDAP, 
od 1933 SS. 1940 SS-Obergruppenfuhrer a generál Waffen-SS, šéf Ftlavného úradu SS- 
Flauptamtu. Iniciátor a jeden z vedúcich organizátorov odvodov zahraničných dobrovoľníkov 
nemeckej i nenemeckej národnosti do jednotiek SS. Na Slovensku po prvý raz 13. až 14. 
3. 1941. Presadil odvelenie V. Nagelera do Bratislavy za poradcu HG. 1942 opäť navštívil 
Slovensko v súvislosti s náborom karpatských Nemcov a príslušníkov HG do Waffen-SS. 
31. 8. - 19. 9. 1944 prvý veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Slovensku. Kalkuloval s 
porážkou povstalcov do štyroch dní... Pre pomalé a neefektívne vedenie bojových operácií 
zbavený velenia, nahradil ho H. Hófle. 1949 odsúdený na 11. norimberskom procese za 
vojnové zločiny na 25 rokov väzenia. 31. 1. 1951 prepustený. V 50. a 60. rokoch popredný 
aktivista viacerých neonacistických spolkov v Nemecku. 1951 jeden zo zakladateľov 
Spoločenstva vzájomnej pomoci (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit - HIAG), 
organizácie bývalých veteránov Waffen-SS.

3 ŠKORVÁNEK, S.: Nacistický okupačný systém na Slovensku v období od vypuknutia SNP. 
In: Zborník M SNP, č. 13, 1988, s. 53 - 70; HALAJ, D (zost ): Fašistické represálie na 
Slovensku. Banská Bystrica 1990; SLÁDEK, O.: Ve znameni smrtihlava. Praha 1990; 
JOŽÁK. J. a kol.: Za obnovu státu Čechů a Slováků 1938 - 1945. Praha 1992;
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BYSTRICKÝ, V. - FANO, Š. (zost.): Slovensko na konci druhej svetovej vojny. Bratislava 
1994; TAKÁČ, L, (zost.): SNP v pamäti národa. Banská Bystrica 1994.

4 Tamže; SNA, f. NS, A - 998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala; k. 109, 112, Tn ľud 42/46, 
45/46, H. Hofle, F. J. Goltz; A MV ČR, f. „135", 135 - 2 - 2; f. „144", 144 - 7 - 115; f. „305", 
305-840-2; „316“, 316-130-2; VHA Praha, sb. Slov. armáda, k. 62, i.č. 36/6 a 7. 
Josef Witiska (5. 7. 1894 Jihlava - 16. 10. 1946), právnik, funkcionár nacistickej 
bezpečnostnej polície a služby. Základnú školu a gymnázium vyštudoval v Jihlave, 
Právnickú fakultu na bližšie nezistenej univerzite v Rakúsku. 1922 JUDr. 1920 - 1938 
pracovník policajnej služby v Rakúsku. Od 1. 3. 1938 príslušník SS, vedúci funkcionár 
gestapa vo Viedni. 5. 6. 1941 až 19. 2. 1943 pracovník SIPO a SD v Protektoráte Čechy 
a Morava. Od 1942 člen NSDAP. 1942 - 1943 zástupca šéfa riadiacej úradovne gestapa 
v Prahe, SS-Sturmbannfuhrer. Počas heydrichiády predseda pražského stanného súdu. 
20. 2. 1943 až 9. 9. 1944 veliteľ ŠOPO a SD pre okupačnú oblasť Ľvova (Lemberg). 31. 
8. (10. 9.) - november 1944 šéf Einsatzgruppe - H v Bratislave v hodnosti hlavného 
vládneho radcu a SS-Obersturmbannfuhrera. Velenie prevzal 1. až 2. 9. 1944. Podliehal 
priamo RSFIA v Berlíne a osobne jeho šéfovi Ernstovi Kaltenbrunnerovi. Spolu s G. 
Bergerom a H. Hôflem hl. predstaviteľ okupačnej moci. Od 20. 9. dočasný náčelník štábu, 
neskôr politický referent hl. vojenského veliteľa nemeckých okupačných vojsk. 14. 11. 
1944 až apríl 1945 veliteľ SIPO a SD na Slovensku. Vybudoval širokú spravodajskú sieť 
a organizovanú štruktúru pohotovostných oddielov nemeckej bezpečnostnej polície a 
bezpečnostnej služby, prepadových skupín a protipartizánskych jednotiek. Osobne riadil 
a organizoval perzekúciu antifašistického odboja, povstalcov, partizánov, civilného 
obyvateľstva, Židov. Vydával rozkazy i dodatočné schválenia na prenasledovanie, 
vyšetrovanie, zaisťovanie vo väzniciach, zabezpečoval ich deportácie do koncentračných 
táborov v Nemecku. Bol oprávnený formálne povoľovať popravy bez súdu i utajované 
teroristické akcie a masové vraždy. Bezprostredne spolupracoval s K. H. Frankom, Š. 
Haššikom, T. Ištókom, F. Karmasinom, O. Kubalom a im podriadenými represívnymi 
zložkami. V januári 1945 povýšený na SS-Standartenfúhrera za zásluhy pri potláčaní 
SNP. Začiatkom apríla 1945 ustúpil so svojimi oddielmi pred ČA do protektorátu a 
Rakúska. 1945 - 1946 sa ukrýval v Rakúsku a Nemecku. V októbri 1946 vydaný čs. 
úradom. Spáchal samovraždu otrávením vo vlaku cestou z Burghausenu do Plzne.

5 Nie celkom presné údaje o nich vo vzťahu k slovenským reáliám obsahuje tiež 
medzinárodnou kritikou veľmi vysoko a pozitívne hodnotená práca MUŇOZ, A. J.: 
Forgotten legions. Boulder 1991.

' Walter Pawlovski, v dokumentoch uvádzaný tiež ako Werner, Josef Pawlowski, či 
Pawlofski (14. 12. 1913 Horní Benešov - ?), príslušník SS. Volksdeutsche. Absolvent 
Filozofickej fakulty nemeckej univerzity v Prahe. PhDr. Od r. 1937 tam pôsobil ako 
knihovník v seminári pre východoeurópske krajiny. 1938 člen NSDAP. V organizácii 
Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps-NSKK dosiahol hodnosť SS-Rottenfúhrer. 1. 4. 
1943 SS-Sturmfúhrer, 1944 SS-Obersturmfuhrer. Patril k najagilnejším veliteľom 
Stíhacej skupiny Slovensko v Bratislave a na západnom Slovensku. Jeho zástupca W. 
Tutter mal rovnaký pôvod. Pochádzal z Prahy, kde absolvoval ČVUT.
SNA, f. NS, A-998-999, 1003, k. 91, 93, Tn ľud 13/46, O. Kubala; A MV ČR, f. „302“, 
302 - 179 - 2, f. „316“, 316 - 130 - 2, f. „325“, 325-39- 1 a 2, 325 - 119 - 13.

7 Tamže; A MV ČR, f. „302“, 302 - 82 - 5, 675/Taj. zprav. 1945; SNA, f. HSĽS, k. 368, 
609 - 368 - 3; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36, ĽS 30/48, A. Macek, ĽS 29/48, 
W. Tutter; Fašistické represálie..., c. d., s. 48 - 52, 146; JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez 
legiend. Bratislava 1990, s. 218; Český antifašismus a odboj. Praha 1988, s. 383, 439; 
SKORZENY, O.: Mé velitelské operace. Praha 1994, s. 32, 112 - 115, 149- 150, 167, 
216, 234.

8 Thun von Hohenstein, inteligentný polyglot s výzorom Dona Quijota, bol Volksdeutsche 
rodom z Liberca. Jeho náčelník štábu bol tiež sudetský Nemec.
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A M SNP, f. IX, k. 4, A/1, pr. č. 255/64. Protokol o výsluchu mjr. E. von Thun Hohen- 
stein zo 4. 12. 1944; ŠUFLIARSKY, J.: Akcia Edelweiss. Bratislava 1963; KOVÁČIK, O.: 
Edelweiss. 1. - 16. In : Bojovník, 34, 1989, č. 14 - 20, s. 6 - 7.

s ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 438/48, K. Hauskrecht; JABLONICKÝ, J.: c. d., 
s. 217-218, 268, 312.

10 SNA,f. 116 - F. Karmasin, 116-11 -4, 116 - 24 - 3 až.5, 116-25-2, 116-31 -1 
atď.; f. NS, k. 119, Tn ľud 17/47, F. Karmasin; KOVÁČ, D.: Nemecko a nemecká menšina 
na Slovensku (1871 - 1945). Bratislava 1991, s. 192 - 200.
Sigmund Keil (25. 6. 1887 Švedlár - 26. 6. 1946 Bratislava), politický predák strán 
nemeckej menšiny, podnikateľ. Po štúdiách prevzal vedenie rodinného podniku vo Šved- 
lári. Riaditeľ a majiteľ drevárensko-priemyselných závodov, člen desiatich správnych rád 
slovenských i nemeckých účastinných obchodno-priemyselných spoločnosti. 1918- 1938 
funkcionár Deutsche Kulturverband, člen Karpathendeutsche Partei, spolupracovník F. 
Karmasina. 1935 signatár dohody o spoločnom postupe KdP s henleinovskou 
Sudetendeutsche Partei. Hlásateľ veľkonemeckého nacionalizmu. 1935 - 1938 senátor 
NZ. Od 1938 krajinský inšpektor DP, zástupca jej vodcu Karmasina 29. 3. 1940 až marec 
1945 poslanec Snemu, člen imunitného výboru. Udržiaval úzke kontakty s nacistickými 
policajno-bezpečnostnými i spravodajskými orgánmi pri udávaní a prenasledovaní 
odporcov ľudáckeho režimu a kolaborácie s Nemeckom. Po vypuknutí SNP zorganizoval 
silné oddiely Heimatschutzu proti partizánom z príslušníkov nemeckej menšiny vo svojom 
poslaneckom obdvode. Rozvíjal úzku spoluprácu s jednotkami SIPO, SD a gestapa. 
Osobne vyšetroval zaistených povstalcov a dával ich deportovať do koncentračných 
táborov v Nemecku, kde mnohi z nich zahynuli. 22. 6. 1946 Národným súdom odsúdený 
na trest smrti, popravený.

" Do zmeny vo veleni 15. 8.1944 operovala ako Armeegruppe Raus-V-genplk. Erhard Raus. 
BA - MA Freiburg, f. RH 31 V, v. 7; Tessin, G.: c. d., 1. z v., s. 12; 2. zv. Frankfurt am 
Main 1965, s. 5, 7; PREČAN, V. (zost.): SNP. Nemci a Slovensko. Dokumenty (NaS). 
Bratislava 1971, s. 132, 494 -495. Porovnaj BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 342. 
Gotthard Heinrici (25. 12. 1886 Gumbinen. Nemecko - ?), generál Wehrmachtu. Od 
1905 dôstojník nemeckej armády, 15. 2. 1905 por., 17. 2. 1914 npor. 1914 - 1918 
dôstojník a člen generálnych štábov od stupňa 83. pešej brigády, XXIV. záložného zboru, 
115. pešej divízie, cez 8. armádu, až po náčelníka generálnych štábov 203. pešej divízie 
a branného okruhu I. 18. 6. 1915 kpt. 1920 dôstojník generálneho štábu 1. divízie. 1924 
veliteľ roty pešieho pluku 13. 1.2. 1926 mjr., 1. 8. 1930 pplk.. veliteľ práporu pešieho 
pluku 3. 1.3. 1933 plk. 1. 3. 1936 genmjr. 1937 - 1938 veliteľ 16. pešej divízie. 1. 3. 
1938 genpor. 1.6. 1940 generál pozemného vojska. 1940 - 1941 veliaci generál VII., 
XII. a XXXXIII. armádneho zboru. 1942 - 1944 veliteľ 4. armády. 1.1. 1943 genplk. 19. 
8. 1944 veliteľ 1. tankovej armády, neskôr armádnej skupiny Heinrici. 20. 3. 1945 hlavný 
veliteľ skupiny armád Visia. 29. 4. 1945 z tejto funkcie odvolaný pre rozpory s Hitlerom.

12 BA-MA Freiburg, f. RH 21 - 1/v. 495; f. RH 24 - 24/v. 472, foť 135; f. RH 24-11/v. 110 
- 112; NaS, s. 191, 495, 500 - 528 a_i.; TESSIN. G.: c. d.. 1. zv., s. 167. 3. zv.. s. 99 - 
100. K problematike VA bližšie pozri PAŽUR. Š. (zost.): Východoslovenská armáda a odboj. 
Banská Bystrica 1990, hl. s. 13-15, 41 -50; JABLONICKÝ. J.: c. d., s. 147, 290-306. 
S autorovým tvrdením v poz. 99 na s. 303 nemožno celkom súhlasiť už len na základe 
NaS. Ani on, ani literatúra, ktorej oponoval, nerozlišovali medzi zánikom Malárovej armády 
ako najsilnejším operačným zväzom slovenskej branej moci schopným samostatnej akcie 
a postupným odzbrojovaním, resp. internovaním jej nižších jednotiek a vojakov, kto-ré 
pochopiteľne trvalo dlhšie.
Enno von Rintelen (6. 11. 1891 Štetín, Poľsko - ?), generál Wehrmachtu. Od 1911 
podôstojnik cisárskej nemeckej armády. 27. 1. 1912 por. 1914 - 1918 slúžil v rôznych veli
teľských funkciách na stupni peších a domobraneckých jednotiek, roty, práporu, brigády 
a divízie. 18. 9. 1915 npor., 18. 10.1918 kpt. 1918- 1932 dôstojník a veliteľ generálnych
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štábov: II. armádneho zboru, II. vojenského okruhu, 6. divízie, 2. jazdeckej divízie, 
pozemného vojska III. 1.4.1934 mjr., 1.12.1933 pplk. 1934 - ? veliteľ práporu pešieho pluku 
48. 1. 10. 1935 plk. Vojenskej akadémie Wehrmachtu. Od 1939 v zahraničnej službe 
vojenskej diplomacie. 1. 10. 1936 až 31. 8. 1943 vojenský atašé na nemeckom 
velVyslanectve v Ríme, v novembri 1937 až apríli 1939 súčasne na vyslanectve v Tirane. 
1. 6. 1939 genmjr. Od 20. 4. 1940 nemecký generál pri Hlavnom stane talianskych vojsk. 
1.6.1941 genpor., 1.7. 1942 generál pozemných vojsk. Od 1.9.1943 vo veliteľskej rezerve 
nemeckého hlavného stanu. Bol poverovaný osobitnými diplomatickými úlohami, i velením 
úderných frontových jednotiek, o. i. v auguste až októbri 1944 pri odzbrojováni VA a potláčaní 
SNP. 31.12. 1944 prepustený do zálohy. 26.7. 1946-20.2. 1947 v americkom zajatí.

3 BOSÁK, P.: Z bojových operácií na fronte SNP. Bratislava 1979 (c. d. I.), s. 18 a n., 37
- 42, 76 - 77; ŠTEFANSKÝ, V: Armáda v SNP. Bratislava 1983, s. 66 - 67, 77 - 79, 88 
a n.; Dejiny SNP 1944. 5. zv. Bratislava 1984; JOŽÁK, J. a kol.: c. d.; NaS, s. 190, 504
- 505; BOSÁK, P.: Bojové operácie v SNP a letecká pomoc ZSSR (c. d. II.). In: FREMAL, 
K.: Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu na strednom Slovensku v 
rokoch 1944 - 1945. Martin 1989, s. 139 a n.
Štáb, výcvikové a náhradné jednotky 178. tankovej divízie (presné časové určenie zmeny 
názvu z Panzer na Panzergrenadier niekedy v auguste 1944 zatiaľ chýba) patrili do 
pôsobnosti veliteľa náhradného vojska a boli dislokované v brannom okruhu VIII - 
Vratislav. Časti divízie sa presúvali na Slovensko postupne od 31.8.1944. Bojovú činnosť 
začala na smere Vrútky - Martin - Kremnica. Plnú bojaschopnosť po výcviku jednotiek 
dosiahla až v druhej polovici októbra, keď sa významne zapojila do frontových operácii 
generálnej ofenzívy. Okrem už uvedených názvov, zaužívaných v domácej literatúre, 
niesla v období apríl 1943 až december 1944 tiež označenia 178. Reserve a 178. 
Panzer-Feldausbildungs Division Tatra. Po reorganizácii pokračovala v bojovej činnosti 
na Slovensku pod novým označením 232. Panzer Division (Tatra) od decembra 1944 až 
do konca marca 1945. V Tessinovom schematizme figuruje v rámci Ersatztruppen 
tankových vojsk medzi útvarmi rýchleho nasadenia a tankových granátnikov.
NaS, s. 532, 554; Tessin, G. : c.d., 1. zv., s. 155, 172, 2. zv., s. 108. 
Friedrich-Wilhelm von Loeper (3. 8. 1888 Prieborn, Nemecko -7.10.1983 ?), generál 
Wehrmachtu. Od 1906 dôstojník nemeckej armády. 22. 3. 1906 por. hraničného pluku 
1, 1911 - 1913 zástupca veliteľa práporu a pluku. 8. 11. 1914 npor. 18. 12. 1915 kpt. Od 
1916 bojoval na frontoch 1. svetovej vojny. 1916 - 1917 ako zástupca veliteľa hraničného 
pluku 1, veliteľ roty a práporu tohto pluku. 1918 dôstojník na ministerstve vojny. 1921 - 
1929 dôstojník štábu jazdeckého pluku 13. veliteľ jazdeckého oddielu. 1.2.1929 mjr. 1929
- 1931 inštruktor a učiteľ jazdeckej vojenskej školy. 1.4. 1933 pplk., 1.4. 1934 plk. 1935
- 1937 veliteľ pešieho pluku 64 a streleckého pluku 4 1.8 1938 genmjr. 1938 - 1939 
veliteľ 1. ľahkej a 81. pešej divízie. 1. 9. 1940 genpor. Od 5. 10. 1940 veliteľ 10. pešej 
divízie. 1.5.1942 veliteľ 178. tankovej divízie, od augusta až septembra 1944 178. divízie 
tankových granátnikov Tatra. 9. 10. 1944 ho nahradil genmjr. H. U. Back. Od januára 
1945 velil divízii Ludwig vo frontových bojoch na Odre. Júl 1945 až júl 1947 vojnový 
zajatec v britskom okupačnom pásme.
Hans-UIrich Back (26. 8. 1896 Saabrucken, Nemecko - ?), generál Wehrmachtu. 4. 8. 
1914 vstúpil ako dobrovoľník do tureckej armády. Zakrátko sa vrátil do vlasti a reak-tivoval 
do cisárskej nemeckej armády. 30. 7. 1915 por. pešieho pluku 74. Počas prvej svetovej 
vojny bojoval na fronte ako veliteľ čaty, roty a štábny dôstojník peších plukov. 1920 npor. 
1921 - 1935 dôstojník polície v Hannoveri. 20. 6. 1921 npor. polície, 30. 6. 1926 kpt., 1933 
pplk. polície. 15.10.1935 prestúpil späť do armády s uznaním hodnosti kpt. 1935 - 1938 
veliteľ roty pešieho pluku 60. 1. 1. 1936 mjr. 1938 - 1940 veliteľ strelecké-ho pluku 2 a 
304. 1. 3. 1939 pplk. 1. 1. 1942 plk. 1942 - 1943 veliteľ 11. brigády tanko-vých 
granátnikov, štábny dôstojník OKH, veliteľ rýchlej, neskôr tankovej skupiny vojsk XVII., 
dôstojník štábu 16. tankovej divízie. 1.2. až september 1944 genmjr. a veliteľ 16. tankové
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divízie. Od 11. 9. 1944 zástupca veliteľa tankovej skupiny vojsk X. 9. 10. až 31. 12. 1944 
veliteľ 178. divízie tankových granátnikov Tatra, od 1.1. 1945 reorganizovanej na 232. 
tankovú divíziu. 28. 3. 1945 zaistený Spojencami. Rýchlo prepustený, osudu vojnového 
zajatca sa vyhol.
Werner Schmidt-Hammer (26. 9. 1894 Hartmannsdorf, Nemecko — 7.1.1962 ?), generál 
Wehrmachtu. 8. 8. 1914 vstúpil ako dobrovoľník do cisárskej nemeckej armády. 1914 - 
1918 slúžil v pešom pluku 105, 24. 21. 10. 1915 por. 1920 - 1935 zastával rôzne 
veliteľsko-štábne funkcie v pešom pluku 10 a 31 v Plauen (veliteľ roty, práporu, zástupca 
NŠ). 1. 4. 1925 npor., 1. 10. 1929 kpt. ,1.8. 1938 pplk. Od jesene 1939 (?) veliteľ 
granátnického pluku 417. 1.8. 1941 plk. Od 1. 12.1943 genmjr., veliteľ 168. pešej divízie. 
1. 6. 1944 genpor. V máji 1945 padol do ruského zajatia.

14 NaS, s. 136 - 139,174 - 176,225 - 226, 252, 282 - 287, 302 - 305, 313-315, 532, 536; 
VENOHR, W.: Ako to videli oni. In: Bojovník. 19. 1.. 2. 2. 1969; Aufstand in der Tatra. 
Kônigstein TS 1979; SLÁDEK, O.: c. d., s. 44-48,
Veliteľ pluku a bojovej skupiny SS-Schill R. O. Klotz bol do týchto funkcií vybraný z postu 
náčelníka Učebnej skupiny II na SS škole tankovej pechoty v Prosečnici nad Sázavou- 
Kienschlagu, kde pôsobil v prvom polroku 1944. Školili sa tu budúci záložní velitelia v 
tankistickej teórii a praxi, ale tiež ríšski a nerišski Volksdeutschen i dobrovoľníci iných 
národností (Ukrajinci, Rusi, Estónci, Litovci, Slováci. Taliani, Angličania, Valóni, Francúzi, 
Maďari, Rumuni) v špeciálnych diverzno-spravodajských kurzoch. Časť frekventantov 
školy spolu s náhradným plukom tankovej pechoty 10 dala v septembri až októbri 1944 
základ SS-Pz. Gr. Rgt. Schill
VHA Praha, f. SS - Pz. Gr. Sch. Pros., k. 1, fasc. 1/1, 2/1; f. SS-Ausb. Btl. Z.В V., k. 2, 
fasc. 6/2; PIVCOVÁ, Z.: SS-Panzer-Grenadier-Schule Prosetschnitz - Kienschlag. 
Inventár fondu. Praha 1991, rkp.

15 BA - MA Freiburg, f. RH 21 - 1/v. 495.
E. Schäfera zaraďujú nemeckí historici k najskúsenejším a najúspešnejším veliteľom 18. 
divízie SS. Patril k viacnásobným držiteľom najprestížnejších vojenských vyznamenaní 
tretej ríše
TIEKE, W. - REBSTOCK, F.: ...im letzten Aufgebot 1944 - 1945: Die Geschichte der 
18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division-Horst Wessel. 1. z v. Regensburg 1994, s. 
61 - 80 (nasadenie bojovej skupiny Schäfer 31. 8.- 10. 10. 1944), KRÄTSCHMER. E. 
G.: Die Ritterkreuzträger Der Waffen-SS. Prussisch Oldendorf 1982.

'6 Bosák, P.: c. d. I., s. 53 a n., 66 a n., c.d. II., s. 141 - 145; ŠTEFANSKÝ, V.; c. d., s. 103
- 113; PREČAN, V. (zost).: SNP. Dokumenty (SNP - D). Bratislava 1965, s. 1135; 
NOSKO, J.: Takto bojovala povstalecká armáda. Bratislava 1994, s. 117.
86., 108., 178. divízia SS, keď Waffen-SS dosiahli koncom vojny maximálny stav 13 
armádnych zborov a 38 divízií1 Navyše všetky hodnosti uvádzané u dôstojníkov i mužstva 
používal Wehrmacht a nie SS.
TAKÁČ, L.: Nezabudnite na Telgárt. Banská Bystrica 1992, napr. s. 17,124- 127,155 -159. 
Čs. spravodajské zdroje dali k dispozícii MNO v Londýne ešte skreslenejšie, sfabulované 
údaje o nemeckých ozbrojených silách nasadených proti SNP. V 1. fáze bojov do polo
vice septembra 1944 uvádzali 20. SS divíziu Estland. 18. SS divíziu Horst Wessel, 108. 
tankovú a 306. pešiu divíziu. Na začiatku generálnej ofenzívy identifikovali 5 divízii SS
- Tatra, Das Reich, Horst Wessel, Prinz Eugen. Estland, Brigádu Dirlewanger, 60. 
motorizovanú a 17. pešiu divíziu.
VHA Praha. f. HV-VB- Londýn, k. 30, fasc. 27/1, H. V. 6500/zprav. 1944.

,a Tamže; Porovnaj NOSKO, J.: c. d., napr. s. 86-87, 91.
19 SNA, f. NS, A - 1028 - 1029, k. 108 - 109, Tn ľud 42/46, H. Hôfle; SNP - D, s. 1082 

-1110; BA Koblenz. R 70 Slowakei, Nr. 198, fol. 96 - 97; ŠKORVÁNEK. S : c. d., s. 56
- 57; VENOHR, W.: c. d . s. 372 - 377; WEGNER. B : Hitlers Politische Soldaten: Die 
Waffen-SS 1933 - 1945. 4 vydanie Paderborn 1990, s. 277 - 282.
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Hermann Hofle (12. 9. 1898 Augsburg, Nemecko - 9. 12. 1947 Bratislava), nemecký 
generál polície a Waffen-SS. Základnú a strednú školu vychodil v Augsburgu, zmaturoval 
na humanistickom gymnáziu v benediktinskom kláštore sv. Štefana. Počas základnej 
prezenčnej služby sa rozhodol pre dôstojnícku kariéru. 1. 9. 1916 ppor 8. kráľovského 
pešieho pluku bavorského. 1917 - 1934 dôstojník nemeckej armády. 1917-1918 bojoval 
na južnom fronte, por. poľného leteckého oddielu von Manna. Po skončení prvej svetovej 
vojny slúžil v rôznych vojenských jednotkách a útvaroch, ktorým velil F. X. von Epp vďaka 
osobnej známosti s týmto nacistom nakloneným generálom (napr. ako jeho pobočník u 
19. pešieho pluku). Osobný priateľ E. Rôhma a H. Himmlera. Aktivista paramilitaristického 
spolku Reichskriegsflagge v Mníchove, ktorý viedol stot. Rohm do r. 1923. Patril ku skupine 
zakladateľov SA. 1930 prevelený k 7. motorizovanému oddielu v Mníchove. 1932 si urobil 
štátnicu diplomovaného tlmočníka zo španielčiny. Jún 1932 - ? absolvoval vojenskú 
akadémiu v Berlíne. 1933 kpt. 31. 7. 1934 - 1937 veliteľ automobilových oddielov v 
nacistickom motorizovanom zbore (Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps - NSKK). 1934 
SA-Standartenfúhrer. Od 1937 člen NSDAP a fakticky jej platený zamestnanec. 1937 - 
1939 vojenský poradca a inštruktor pre výcvik jednotiek Frankovej armády v Španielsku. 
1939 - 1943 inšpektor pre výcvik NSKK v Mnichove a Berlíne. 1. 7. 1943 na vyžiadanie 
Himmlera prevzatý do SS ako skupinový náčelník SS a genpor. poriadkovej polície. 19. 
9.1944 až apríl 1945 hlavný veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Slovensku. Dosadený 
namiesto G. Bergera. Vypracoval a realizoval plán generálneho útoku proti SNP. ktorý 
začiatkom októbra 1944 prerokoval vo Viedni s H. Himmlerom a K. H. Frankom. Disponujúc 
plnými mocami odstavil v rozhodovaní aj nemecké vyslanectvo, nemeckého generála pri 
slovenskom MNO a nemeckú vojenskú misiu v Bratislave. Zástanca likvidácie povstaleckej 
1. čs. armády na Slovensku vojenskou silou vo frontových bojoch a zvyšku povstalcov a 
partizánov následnými trestnými akciami policajno-bezpečnostných jednotiek. 30.10.1944 
jeden z hlavných účastníkov slávnostného vyznamenávania nemeckých a slovenských 
formácii nasadených na potlačenie SNP. 1944 - 1945 viackrát rokoval s H. E. Ľudinom 
a J. Tisom o reforme slovenskej štátnej správy, župného zriadenia a ozbrojených zložiek 
Domobrany, HG, žandárstva a polície s cieľom posilniť mocensko-represivny aparát, 
sústrediť exekutívu v rukách radikálov a extrémistov proti antifašistickému odboju. Riadil 
ústup a evakuáciu nemeckých a slovenských vojenských jednotiek pred príchodom ČA 
do Rakúska a Protektorátu. 3. 12. 1947 Národným súdom odsúdený na trest smrti. 
Popravený zastrelením.

20 SNA, f. NS, A-999- 1000, k. 91 -92, Tn ľud 13/46, O. Kubala.
21 BA Koblenz, napr. R 70 Slowakei, Nr. 331, fol. 1 - 98.
22 Tamže, fol. 4; SNA, f. NS, A - 1000, k. 92, Tn ľud 13/46, O. Kubala; VHA Praha, sb. 

Slov. armáda, k. 62, i. č. 36/6 a 7.
22 Tamže; A - 946, 1026, k. 53, 107, Tn ľud 6/46, 41/46, J. Tiso, T. Ištók.
2‘ Podrobnejšie KORČEK, J.: Modifikácie režimu Slovenskej republiky. In: Slovensko na 

konci.... c. d., s. 24 - 25.
25 SNA, f. NS, A - 962-963, 1000 - 1001, k. 65, 92, Tn ľud 6/46, 13/46, J. Tiso, O. Kubala.
26 Tamže; Tiež BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 331, fol. 22 - 42.
27 Tamže; Rozkazy V PO Lipa č. 15, 16, 20, 23, 26; D SNP, 2. zv., c. d., s. 52 - 59. K 

organizácii HV HG, vzniku a činnosti POHG bližšie pozri KRASNOVSKÝ, B.: Vznik, 
existencia a zánik POHG. Bratislava 1994, diplomová práca, rkp., 1.-3. kapitola.

28 ŠOBA Banská Bystrica, f. OĽS Krupina, T ľud 2/17 a 19/45; f. OĽS Banská Bystrica, T 
ľud 29, 36, 48, 49, 57. 132 a 139/47; SEDLÁKOVÄ, M.: Krycie meno Jozef. Bratisla-va 
1958.

и VHA Trnava, f. „55", k. 53, 55, nesprac. mať; A MV ČR, f. „135“, 135-2-2, 135-5-5, f. 
„144", 144-7- 115; Náš boj, 1. 10. a 15. 11. 1944; KRASNOVSKÝ, B.: c. d.. 4. kapitola.

30 ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36, ĽS 30/48, A. Macek; Bližšie KORČEK, J.: 
Modifikácie režimu..., c. d., s. 25-27. Porovnaj JOŠTIAK, J. - JANKOVIČ, L.: Dva životy
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jeden osud. Bratislava 1996, s. 130 - 147; JANKOVIČ. L.: Slovenská politická emigrácia 
v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a v Taliansku (1945 - 1948). In: Slovenský politický exil 
v zápase za samostatné Slovensko. Bratislava 1996, s. 161 - 183, hl. 162 a n., 170 a n.

31 Tamže; KORČEK, J.: Domobrana. In : Armáda v dejinách Slovenska. 2. zv. Bratislava 1993, 
s. 182 - 183; V službách militantnej politiky. In: Historická revue. 4, 1993, č. 10, s. 18 - 
20.

32 Bližšie pozri KORČEK, J.: Domobrana, c. d., s 173 - 195.
33 Táto fáza bojov patri k najlepšie spracovaným (Priekopa, Ostro, Malý Šturec, Biely Potok, 

Čremošné, Gaderská a Blatnická dolina).
Napr. BOSÁK, P.: c. d. I , s. 78- 121, 167- 195, c. d II., s. 144 a n.; ŠTEFANSKÝ, V.: 
c. d.. 149-159, 179-204; D SNP, 2. zv., c. d., s. 266-288, 303-307, 374 a n.; GIAČ, 
M. (zost.): Turčianske obce v odboji (1938 - 1945). Martin 1989 a desiatky d'alšich prác 
a časopiseckých štúdii najmä v zborníkoch Múzea SNP. HČ, HaV 
K okolnostiam nástupu H. Hofleho do funkcie pozri priebeh rokovaní G. Bergera a H. E. 
Ludina v Hitlerovom hlavnom stane okolo 20. 9. 1944 - BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr 
198, fol. 96- 97.

34 NOSKO, J.: c. d., s. 123.
35 Okrem už cit. literatúry pozri RAJLICH, J. - SEHNAL. J.: Slovenšti letci 1939 - 1945. 

Kolín 1991; STANISLAV, J.: Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť v 
SNP Bratislava 1996; STANISLAV, J. - RAJNINEC, J.: Slovenské letectvo v rokoch 1939 
- 1944. Banská Bystrica 1994, rkp.; KUBICA, B.: Letectvo v SNP. Bratislava 1994; BA 
Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 143, fol. 4.

36 Vykonštruovanou tézou o „neúspechu prvého generálneho útoku fašistov" sa usilovala 
marxistická historiografia zvýrazniť hrdinstvo povstaleckej obrany a znížiť výsledky bojovej 
činnosti okupačných vojsk. Ich rozhodujúca ofenzíva bola v skutočnosti iba jedna. t. zn., 
že sa nemusela „pre krach prvej opakovať“ ! Dočasný pokles nemeckej bojovei aktivity 
bol skôr spôsobený časovou korekciou pôvodného plánu operácie nielen v dôsledku 
odporu povstalcov, ale tiež pomalšieho tempa nemeckého manévru preskupovania 
jednotiek.
Porovnaj napr. D SNP, 2. zv., c. d., s. 291 a i.

37 SNP - D, c. d., s. 1090 - 1096; VHA Praha, f. SS - Pz. Gr. Ausb. u. E. Btl. 10, fasc. 
20/10.

33 B. Kamiňski, dôstojník pizarovsko-cortézovského typu. stál pri všetkých premenách 
zväzu, od organizácie RONA (Russkaja Osvoboditeľnaja Narodnaja Armija) k brigáde, 
rozšírenej v roku 1944 na 29. divíziu SS. Jeho kozákom nemecké velenie osobitne 
povolilo mať pri sebe kočujúcich rodinných príslušníkov, dokonca s dobytkom ! Od 30. 
7. do polovice augusta 1944 sa mnohí z nich presúvali vo voienských transportoch z 
Horného Sliezska a ZSSR cez Slovensko do tylových priestorov za frontovými líniami. 
Pritom sa viac ráz pokúšali získať na našom územi utečenecký azyl. Spravodajské 
oddelenie slovenského MNO zaznamenalo pred vypuknutím SNP prechod štyroch 
takýchto transportov cez Čadcu smerom na Košice. Spolu v nich bolo 3400 osôb, z toho 
asi 2300 žien a deti (civilní emigranti z Haliče. Krakova, SS-mani z okolia Minská a 
Brianska, Ukra-jinci, Rusi, Bielorusi, záporožski kozáci, Volksdeutschen zo ZSSR). Prúdy 
utečencov z Ukrajiny smerovali do zberného tábora v Košiciach a cez Karpatské 
priesmyky do Maďarska, pripadne ešte ďalej na juh.
VHA Trnava, f. „55",„ 55 - 52 - 4; BA - MA Freiburg, f. RH 31 V, v. 7.
B. Kamiňského dal SS-Gruppenfúhrer Erich von dem Bach-Zelewski odsúdiť na trest smrti 
zastrelením za finančné machinácie, opakované lúpeže a koristnícke rekvirácie. Kamuflačné 
tvrdenia nacistickej propagandy a niektorých povojnových memoárov boli prekrútením 
skutočnosti. Nebol totiž popravený za to, že sa dopustil krádeži a vrážd civilného obyva
teľstva, ale pretože lúpil „do vlastného vrecka“ namiesto toho, aby tak robil v prospech ríše, 
Wehrmachtu a SS ako ostatní. Kamiňského nástupca H. Júrrs musel 5. 10. 1944 odisť
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z Bratislavy bez stretnutia s Hôflem, s ktorým chcel prerokovať odchod, resp, ubytovanie 
svojej divízie na Slovensku. Kozácky zväz bol už o niekoľko týždňov rozpustený 
pravdepodobne pre veľmi zlú disciplinu a, odhliadnuc od vrážd stoviek Varšavanov, mizivé 
výsledky v bojovej činnosti. Jeho žoldnieri boli rozptýlení do viacerých, predovšetkým 
vlasovovských jednotiek i do 30. Waffen-Grenadier Division der SS (russische Nr. 2) (V - 
SS-Obersturmbannfuhrer und Oberstleutnant der Schútz-Polizei Hans Siegling).
RUDNÝ, Z.: Brygada RONA. In: Wojskowy Przeglad Historyczny, 42, 1997, č. 1 — 2, s. 224 
- 245, hl. 234 a n„ 243; SNP - D, s. 1091 - 1092: GRUNBERG, K.: SS Hitlerova černá 
garda. Praha 1981, s. 344; TESSIN, G.: c. d., 4. zv., s. 280. Podrobnejšie MICHAELIS, R.: 
Die russische Volksbefreiungsarmee RONA 1941 - 1944. Erlangen 1992.

39 14. divízia bola sformovaná na základe rozkazu H. Himmlera z 30.7. 1943. Jadro jej 
mužstva i dôstojníckeho zboru tvorili Volksdeutschen z Generálneho Gouvernementu, 
Ukrajinci a podkarpatskí Rusi. Po ťažkej porážke (22. 7. 1944) v kotle pri mestách Brody 
a Tarnopol, kde kryla ústup svojho kmeňového 13. armádneho zboru 4. nemeckej 
tankovej armády, bol pôvodný stav Galizien zdecimovaný z takmer 14 000 mužov na 
3000. V priebehu niekoľkých týždňov (intenzívne od 1.9. 1944) musel celý zväzok prejsť 
komplexnou reorganizáciou a doplnením. 14. divízia so 14. výcvikovým a náhradným 
granátnickým plukom Waffen-SS (V - plk. Marx) v obnovenej sile asi 15 000 mužov boli 
preložené z vojenského výcvikového priestoru Neuhammer do Schutzzone rozkazom 
Hlavného veliteľského úradu SS 28. 9. 1944. Avšak už predtým zosilnený prápor divízie, 
urýchlene presunutý do Bratislavy po rozkaze H. Himmlera z 22. 9., nasadili do bojov 
proti povstalcom.
VHA Praha, f. SS - Ausb. Btl. Z.B.V., k. 1, fasc. 5/1, k. 3, fasc 10/1, 11/3; f. MNO- Londýn, 
k. 125, 105/1/125; NaS, 312 - 313, 289, 549; TESSIN, G.: c. d., 3. zv., s. 313 - 315; 
Podrobnejšie HEIKE, W. D.: Sie wollten die Freiheit. Die Geschichte der ukrainischen 
Division 1943 - 1945. Dornheim 1973; PIVCOVÁ, Z.: SS-Ausbildungs-Bataillon zur 
Besonderer Verwendung (SS-Freiwilligen-Division Galizien). Inventár fondu. Praha 1991, 
rkp.

* Príslušníci zväzku pochádzali z radov menšinových Nemcov v Rumunsku a Maďarsku, 
v menšej miere aj z ríšskych Nemcov. Po zdrvujúcich porážkach na východnom fronte 
a bojovom nasadení v protipartizánskej vojne v Chorvátsku prebiehalo doplňovanie 18. 
divízie o Volksdeutschen v Maďarsku s obrovskými problémami, tak isto ako jej železničný 
presun na Slovensko a stmeľovací výcvik. Zdržanie išlo na vrub bombardovania 
transportov Spojencami, dezercií mužstva a v neposlednom rade udalosti okolo Szálasiho 
prevratu a následných pohybov okupačných vojsk v Maďarsku. Údernú silu divízie tvorili: 
3 pluky - SS-Panzer Grenadier Regiment 39 (V - H. A. Petersen, V 1. práporu - SS- 
Hauptsturmfúhrer Ernst Hoyer, V 2. pr. SS-Hauptsturmfuhrer Fritz Herwegh, V 3. pr. SS- 
Sturmbannfúhrer Josef Schumacher), SS-Panzer Grenadier Regiment 40 (V - E. Schäfer,
V 1. pr. SS-Sturmbannfúhrer Julius Riepe, V 2. pr. SS-Sturmbannfúhrer Herbert Teufel,
V 3. pr. SS-Sturmbannfúhrer Kurt Prochaska), SS-Panzer-Artillerie Regiment 18 (V - SS- 
Standartenfuhrer Hans Blume. V 1. oddielu SS- Sturmbannfúhrer Karl Hoff-man, V 2. odd. 
SS-Hauptsturmfuhrer Heinrich Kohler, V 3. odd. SS-Hauptsturmfuhrer Herbert Zedder a
V 4. odd. SS-Sturmbannfuhrer Alfred Forster) a zabezpečovacie, resp.divízne jednotky, 
ženijný a poľný náhradný prápor. 7 oddielov (Panzer. Panzer Aufklärung, Panzer Jäger, 
Flak, Nachrichten, Infanterie-Sturm a Sanitär Abteilungen). K 20. 9. 1944 dosiahla 14. 
divízia početný stav 16 538 mužov.
VHA Praha, f. 18. SS - Fr. Pz. Gr. Div. HW, k. 1, fasc. 1/1 až 5/1, 7/1, k. 4, fasc. 16/4; 
NaS, c.d., s. 347, 354 - 355, 387; Tessin, G. : c. d., 1. zv., s. 398.
Podrobnejšie TIEKE, W. - REBSTOCK, F.: c. d., 1. zv., hl. s. 219 - 222; 2. zv., 
Regensburg 1995, s. 69 - 71.
Velitelia 14. a 18. divízie SS, ako aj veľká časť podriadených veliteľov nižších jednotiek 
boli pôvodne vysokými policajnými dôstojníkmi. V r. 1940 - 1942 v súvislosti s utváraním
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SS-policajných (poľných) divízií v rámci Waffen-SS prestúpili do ich dôstojníckeho, resp. 
generálskeho zboru.
Wegner, B. : c.d., s. 233, 197, 205 a i.

41 VHA Praha, sb. Slov. armáda, k. 62. i. č. 36/6 a 36/7; CHŇOUPEK, B.: Banderovci. 
Bratislava 1989, s. 218 - 276. Autorovi pri umelecko-historickej rekonštrukcii vzniku a 
pôsobenia divízie Galizien poskytli pramene a pomoc aj vojenskí historici z bývalého VHÚ 
- OVDS v Bratislave.
14. divízia SS po splnení úloh v rámci generálnej ofenzívy proti SNP zostala na Slovensku 
až do oslobodenia. Bojovala, vykonávala výcvik, prešla reorganizáciou a doplnením v 
Žiline. Ako súčasť jej „ukrajinizácie“ velenie prevzal v novembri 1944 plk. bývalej poľskej 
armády Pawel Szandruk, rýchlo povýšený na SS-Gruppenfúhrera, aby sa hodnosťou 
vyrovnal genmjr. A. A. Vlasovovi. 15. 1. 1945 sa zmenilo jej označenie na 14. Waffen- 
Grenadier Division der SS Galizien (ukrainische Nr. 1). Znižovanie početného stavu išlo 
výrazne na konto dezertérov, prebehlíkov k banderovcom a UPA. Hlavné sily divízie 
ustúpili 26.1. cez Bratislavu do dolného Štajerská, ďalšie prechádzali do Rakúska cez 
rieku Moravu od 6.2. a posledné ešte počas ústupových bojov s ČA koncom marca 1945. 
Tamže; BA - MA Freiburg, f. RH 2, v. 336, foť 20, 61 a n : TESSIN, G.: c. d., 3. zv., s. 
313-315; BIHL, W.: Ukrainer als Teil der Streitskräfte des Deutschen Reiches imZweiten 
Weltkrieg. In; Osterreichische Osthefte, 1987, č. 1, s. 28 - 55: LEDWOCH, J.: Waffen - 
SS. Militaria. 6. z v Varšava 1994.

42 VHA Praha, f. SS-Pz. Gr. Ausb. u. E. Btl. 10, fasc. 20/10; Slovák, 1.3. 1945; VENOHR, 
W.: c. d . s.408 - 418; Pozri tiež KUETMANN, K. G.: Die Waffen SS. Eine 
Dokumentation. Osnabrúck 1965; LEDWOCH, J.: Waffen-SS. Jednostki pancerne. 
Militaria, 1. zv. Varšava 1993.

43 JOŽÁK, J. a kol.: c. d.; CHŇOUPEK, B.: c. d. , s. 232-274; TESSIN, G.: c. d., 1. zv., s. 
397; DYMYTRYSHYN, B.: The Nazis and the SS Volunteer Division Galicia. In: American 
Slavic and East European Review, 15. 1956, s. 1 - 10.
Ťažšie dostupné memoáre, zborníky a ročenky vydávané organizáciami bývalých 
príslušníkov Galizien v emigrácii, hlavne v USA a Kanade, slovenskí historici zatiaľ 
nevyužili (o. i. gen. P. Szandruk. plk. E. Pobiguščij, J. Tys - Krojmaluk).

44 Išlo prevažne o nemeckých občanov, ktorí sa dopustili kriminálnych zločinov a rôznych 
majetkových deliktov, vrátane recidivistov. Prepustili ich z vaznic i koncentračných táborov 
a odpustili im zvyšok trestov pod podmienkou zaradenia do služby v SS na exponovaných 
frontových úsekoch. Zakladateľský káder bol vytvorený z iniciatívy G. Bergera z bývalých 
pytliakov. V brigáde slúžila viac ako tretina vojakov i dôstojníkov Wehrmachtu a Waffen- 
SS, pre ktorých „krst frontovým ohňom" znamenal odpustenie zvyšku alebo zahladenie 
vojenských trestov od tých najťažších, až po menšie disciplinárne priestupky. 1940 - 44 
sa jednotka rozrástla zo zvláštneho úderného práporu na pluk a brigádu. Aktívne sa 
podieľala na pacifikácii okupovaných oblasti v Poľsku i Bielorusku formou 
protipartizánskych akcii a masového teroru voči civilnému obyvateľstvu. Vstúpili do nej 
stovky dobrovoľníkov ruskej národnosti a etnických Nemcov z obsadeného územia ZSSR. 
V zime 1944 bola brigáda doplnená a zreorganizovaná na 36. Waffen Grenadier Division 
der SS. Vo februári 1945 prevzal velenie SS-Brigadefúhrer a genmjr. Waffen-SS Heinz 
Schmedes. V prvom štvrťroku 1945 sa 36. divízia zúčastnila frontových bojov na 
juhozápadnom Slovensku a v severnom Maďarsku (okolie Komárna). Väčšina jej 
príslušníkov zahynula počas bitky o Berlín v krvavých bojoch o prístupy k hlavnému mestu 
Nemecka. Zvyšky, ktoré padli do zajatia, postrieľali alebo ubili bodákmi rozhorčení vojaci 
ČA.
AUERBACH, H.: Die Einheit Dirlewanger. In; Vierteljahreshefte fúr Zeitgeschichte, 10, 
1962. s. 250-263; NaS, c. d., s. 559, 1092; GRÚNBERG. K.: c.d., s. 374-375; TIEKE. 
W. - REBSTOCK, F.: c d., 1. zv. , s. 83 a n.
Paul Oskar Dirlewanger (26. 9. 1895 Wurzburg, Nemecko — 19. 6. 1945 Altshausen,
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Nemecko), dôstojník SS. V nemeckej armáde dosiahol počas bojov na frontoch prvej sv. 
vojny hodnosť por. 1920 sa zúčastnil ako člen jednotiek Freikorps potláčania robotníckych 
demonštrácií v Porúrí, 1921 bojov proti povstalcom v Hornom Sliezsku. 1922 promoval 
na Právnickej fakulte univerzity v (?), kde získal aj titul JUDr. v odbore štátneho práva. 
Od 1923 člen NSDAP. 1932 veliteľ jednotky SA v Esslingene. V 30. rokoch bol dvakrát 
súdený a väznený za kriminálne trestné činy, naposledy 1935 - 1937 za zneužívanie 
mladistvých. 1937 po prepustení vstúpil do Zahraničnej légie, ktorá bojovala v 
španielskej občianskej vojne na strane fašistických vojsk generála F. B. Franka. 1938 - 
1939 príslušník Légie Condor. 1939 vstúpil do SS, prevzatý v hodnosti SS- 
Obersturmfúhrer. V lete 1940 na hlavnom štábe zväzkov Totenkopf poverený 
organizáciou špeciálnej jednotky z omilostených trestancov, výtržníkov, bitkárov, 
previnilých a potrestaných členov SS. 1. 9. 1940 veliteľ SS-Sonderbataillon, 29. 1. 1942 
SS-Sonderkommando Dirlewanger, v lete 1944 SS-Sturmbrigade Dirlewanger, od 
novembra 1944 36. divízie Waffen-SS. Jednotky, ktorým velil, sa podieľali väčšinou na 
represívnych a pacifikačných akciách v zázemí, proti partizánom i civilnému obyvateľstvu. 
V priestore Oranienburgu na území Generálneho gouvernementu a v okolí Lublinu strážili 
koncentračné tábory. 1942 - 1943 bojovali proti partizánom v Bielorusku. V auguste až 
septembri 1944 Dirlewanger riadil operačné nasadenie brigády proti povstalcom vo 
Varšave, od októbra proti SNP. Najmä v bojoch s poľskými povstalcami sa esesáci aj ich 
veliteľ osobne dopúšťali nespočetných zverstiev a ukrutných zvrhlosti. O obrovských 
stratách svedči údaj, že z pôvodného zloženia brigády zostalo nažive po bojoch na jeseň 
1944 iba 7 percent vojakov a dôstojníkov. Vo februári 1945 bol Dirlewanger zbavený 
velenia v súvislosti s ďalšou reorganizáciou 36. divízie a jej frontovým nasadením na 
nemeckej obrannej línii pozdĺž rieky Odry. Z prvého zajatia sa mu ešte podarilo uniknúť, 
ale 29.5. 1945 padol do zajatia ČA po druhý raz. Pred vydaním na súdne potrestanie 
spáchal pravdepodobne samovraždu.

45 Tamže ako poz. 43. a 46.; LEDWOCH, J.: Waffen-SS. Militaria, 6. zv, c.d.; VHA Praha, 
f. MNO - Londýn, k. 125, 105/1/125; f. SS-Pz. Gr. u. E. Btl. 10, k. 5, fasc. 7 a 8/5, k. 14, 
fasc. 23/17; f. 5. SS-Pz. Div. W, k. 2, fasc. 7 až 16/2.

46 Porovnaj ŠKULTÉTY, J.: Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v období SNP (september 
1944 - apríl 1945). In : SNP roku 1944. Bratislava 1965. s. 538 - 542; Nosko, J. : c.d., 
s. 175- 177.

47 SNA, f. NS, k. 108- 111, Tn ľud 42/46, 56/46, H. Hôfle, H. E. Ludin; SNP - D, c. d„ s. 
1097- 1100; D SNP, 2. zv.. c. d., s.374 - 380; BOSÁK. P.: c. d. II., s. 146 a n., 152 - 
160, 183- 187, c. d. L, s. 122 - 125; JOŽÁK, J. a kol.: c. d,; NOSKO, J.: c. d., s. 114 — 
115, 158 a n., 176; KLIMENT, Ch. K.: Slovenská armáda 1939 - 1945. Plzeň 1996, s. 
134- 136.

48 Údaje som vyťažil z NaS, c.d. a prác TESSIN, G.: c. d., 2. a 3. zv. (hl. s. 88 - 90, 95 - 
96); BA - MA Freiburg, f. RH 20 - 8/v. 233 a 238. K bojovému nasadeniu 18. divízie SS 
v generálnej ofenzíve pozri TIEKE, W. - REBSTOCK, F. : c. d., 1. zv., s. 85 - 94.

49 KAISER, J.: Die Politik des Dritten Reiches gegenuber der Slowakei 1939 - 1945. 
Bochum 1969, s. 610 a n.; CSÉFALVAY, F.: 1. Čs. armáda na Slovensku. In: Armáda 
v dejinách Slovenska. 2. zv., c. d., s. 167 - 170; NOSKO. J.: c. d., s. 160 a n., 173 a n.

50 KORČEK, J. : Domobrana, c. d., s. 184 a n.; JOŽÁK, J. a kol.: c. d.
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VII. Zánik slovenskej armády a jej transformácia na brannú 
moc prvej SR

1. Vznik Domobrany

Domobrana je všeobecne zaužívané označenie armády Slovenskej republiky v období 
od septembra 1944 do apríla 1945. hoci pôvodne sa vzťahovalo len na jej ozbrojené útvary. 
Velenie armády, ľudácki ani nacistickí predstavitelia nepoužívali tento názov striktne a 
dôsledne, čim bola neskôr ovplyvnená i literatúra a odborné historické práce.' Vznik 
Domobrany korenil v spoločnom, ale zo strany Bratislavy a Berlína čiastočne odlišne 
motivovanom záujme o vybudovanie novej brannej moci. Spájalo sa v ňom úsilie:
a) rozšíriť podiel slovenských príslušníkov v jednotkách určených k priamemu bojovému 

nasadeniu proti povstaleckej armáde a partizánom;
b) oslabiť povstalcov nepriamo, t. j. odčerpaním zvyšku vojensky vycvičených síl pre 

doplňovanie z prirodzených zdrojov;
c) prostredníctvom vládneho vojska získať akcieschopnosť a legálnu autoritu zaviazanú 

prísahou v súperení s radikálno-fašistickým krídlom v Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strane a pod jeho vplyvom stojacimi útvarmi Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže. 
I leimatschutzu a i.;

d) po likvidácii SNP využiť rcorganizovanú armádu pre potreby obrany pred postupujúcou 
Červenou armádou a pri evakuácii;

e) v povojnových kombináciách vystupovať pred Spojencami s vlastnou protiboľševickou 
armádou voči mocenským nárokom domáceho a čs. zahraničného odboja. Po vypuknutí 
SNP totiž vláda Dr. V. Tuku stratila kontrolu nad rozhodujúcimi článkami mocenského 
aparátu, prevažnou časťou slovenskej armády, žandárstva, polície, i ľinančnej stráže. 
Vláda Dr. Štcľana Tisu, ktorá vystriedala starý kabinet, mohla disponovať sotva s 9 - 
ÍO percentami vojakov na území Slovenska z celkového početného stavu slovenskej 
armády koncom augusta 1944,- Takéto ochromenie a rozkol boli spôsobené jednak 
vytvorením povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku, jednak odštiepením útvarov a 
jednotiek odzbrojených, resp. internovaných Nemcami.

Prezident Dr. .1. Tiso už v rozhlasovom prejave (2. septembra 1944) o. i. vyhlásil, že 
sa „začala obnova slovenskej armády. Tú istú formuláciu použil premiér Dr. Š. Tiso 
v prvom vládnom vyhlásení zo 6. septembra.’ Ozvenou im boli opakované protesty 
nemeckej menšiny vedenej Ing. F. Kannasinom i odpor generála G. Bergera, ktorý' spočiatku 
presadzoval Hitlerovu inštrukciu: odzbrojiť, internovať a odsunúť do Nemecka ako pracovné 
sily všetkých vojakov slovenskej armády. Pre bezpečnostnú a strážnu službu mal byť 
vyčlenený spoľahlivý slovenský oddiel v sile aspoň 1000 mužov.4 Nejasné predstavy 
vedúcej ľudáckej garnitúry o formovaní armádnych ozbrojených síl „nenakažených 
pučistickým čecho-žido-boľševickým jedom“, začalo konkretizovať MNO v Bratislave 
ihneď po prevzatí funkcie ministra stotníkom v z. Štefanom Haššíkom.5 Budovanie 
Domobrany od začiatku ovplyvňovala iniciatíva nemeckých okupačných orgánov i priama 
asistencia vojenských expertov z ríše. Dňa 6. septembra 1944 vypracovali na nemeckom 
vyslanectve „Návrh na znovuvýstavbu slovenskej brannej moci“. V jej štruktúre sa 
pripisoval kľúčový význam zostaveniu stavebných práporov, jednotiek protilietadlovej 
obrany a málo početnému „ochrannému zboru - Schutzkorps“. Návrh obsahoval konkrétny

158



priebeh a spôsoby získavania veliteľského zboru a mužstva, podrobné členenie MNO. 
rozpisy vojnových síl a počtov na stupňoch rola až pluk. Jeho hlavným tvorcom bol pplk. 
Albert Ľlger. vojenský atašé nemeckého vyslanectva v Bratislave a poradca ministra 
národnej obrany/'

1 laššíkova odpoveď s vlastnými protinávrhmi z 9. septembra 1944 stanovila organizačný 
postup a akceptovala zásady ľudácko-nacistickcj kolaborácie. Minister presadil zorganizovanie 
(..pokiaľ možno... všetkých druhov vojsk"), nad rámec, iba dvoch ozbrojených peších plukov 
Domobrany, čo bol nemecký návrh. Súhlasil s odzbrojením (nie všetkých!) slovenských 
jednotiek na obsadenom území, s ich izolovaním v kasárňach, preverovaním a vyberaním pre 
jednotlivé druhy vojsk. Najmladšie ročníky základnej služby a prvé ročník) zálohy, vrátane 
príslušníkov Slovenskej pracovnej služby, boli predurčené do Domobrany. Staršie ročníky a 
navrátilcov priraďovali na základe amnestie prezidenta ku stavebným práporom k PLO. 
Najstaršie ročníky, otcovia viacdetných rodín a „málo spoľahliví" mali byť nasadzovaní do 
vojnového hospodárstva a zbrojárskeho priemyslu. Od 9. septembra začala pracovať zmiešaná, 
nemecko-slovenská prešetrovacia komisia pre členov dôstojníckeho zboru. Výsledky jej 
zasadnutí najviac ovplyvňovali pplk. Elger a pplk. Hans Kroha. prednosta oblastnej úradovne 
Abwehru pre okruh Viedeň.7 Približne do 16. septembra vyberala a do 20. septembra 1944 
zaraďovala vedúce kádre obnovovanej armády, v nemeckých prameňoch označovanej ako 
Domobrana - Landeswehr. Zatiaľ sa mi nepodarilo presnejšie analyzovať jej vplyv na 
personálne obsadenie MNO. ktorého nová organizácia bola stanovená 4. októbra s 
účinnosťou od 25. septembra 1944 takto: šéľ kabinetu ministra stot. gšt. Ladislav Gesteš, 
náčelník hlavného štábu pplk. gšt. JUDr. Jozef Parčan, prednostovia 1. odd. mjr. pech. Emil 
Kolener, 2. odd. stot. pech. Ján Baláž (po ňom mjr. gšt Alexander Matúš). 3. odd. mjr. gšt. 
Ondrej Hreblay, 4. odd. stot. gšt. Jozef Bevelaqua, veliteľ budovy MNO mjr. gšt. O. Hreblay, 
veliteľ štábnej roty - npor. pech. Eugen .lamriška. hospodár - por. hosp. Jozef Rumanovský 
a 16 veliteľov jednotlivých správ (intendancie - plk. int. Filip Cramer, zdravotnej správy - 
mjr. zdrav. MUDr. Ľudovít Jakubec, zbrojnej - mjr. tech. zbroj. Michal Biščo, leteckej - stot. 
let. Jozef Rchuš, pionierskej - stot. pion. Otto Mareček, spojovacej - npor. spoj. Ladislav 
Balogh, automobilovej - npor. aut. Edmund Cimprich. veterinárnej -?. justičnej a legislatívnej
- plk. just. JUDr. Fridrich Wirth. duchovnej - mjr. duch. Jozef Mitošinka. stavebnej a 
ubytovacej - pplk. stav. Ing. Július Surový, kancelárskej - npor. kane. Jakub ľlnidka. lekárskej
- mjr. lek. Viliam Kraus, doplňovacej správy osôb - plk. dopi. Július Surový, doplňovacej 
správy koní - ?. doplňovacej správy civilných motorových vozidiel - npor. aut. Ján Poláček 
).* Až 15. novembra 1944 bol menovaný na čelo Generálneho sekretariátu obrany štátu mjr. 
gšt. Ondrej Hreblay. Od 15. februára 1945 ho vystriedal pplk. gšt. Ladislav Lavotha. Dňa 27. 
septembra 1944 MNO zriadilo v Nitre „sústreďovací tábor pre nespoľahlivých a menej 
spoľahlivých dôstojníkov“. Preverovacia komisia prepustila niekoľko sto a k 30. októbru 1944 
degradovala 331 dôstojníkov. Svoju činnosť ukončila 19. januára 1945. K dôkladnému 
preverovaniu a zaraďovaniu rotmajstrov, poddôstojníkov a mužstva nedošlo kvôli 
prebiehajúcim udalostiam. Dôstojníci najvyššie preverenej skupiny A zvolili oproti Nemcom 
benevolentnejší prístup a aj pre odpor k povolávaniu sa im úlohu nepodarilo splniť do 
plánovaného termínu (27. septembra 1944). Oddialili sa tým ďalšie etapy výstavby armády, 
vystrojenie, vyzbrojenie a začiatok výcviku.1'

Jadro Domobrany tvorilo 8 až 9 000 mužov z posádok na západnom Slovensku, ktoré 
sa nepripojili k SNP. Podľa súpisu z polovice septembra 1944 išlo o 6 965 vojakov 
a dôstojníkov z ôsmich posádok (Bratislava, Nitra, Topoľčany, Piešťany, Sereď, Nové 
Mesto nad Váhom, Trenčín, Zlatovce), 600 vojakov z takmer desaťtisícového Pracovného
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zboru NO (väčšina bola odvlečená do Nemecka) a asi 1000 príslušníkov SPS (6 oddielov 
v Bratislave. Jakubové a l.ábe).1" Doplnili ho najmladšie odvodové ročníky 1942 - 1944 
vojakov základnej služby a prvé ročníky zálohy. Ďalej sa prihlásilo vyše 1000 
dobrovoľníkov (napr. mladíci z bývalej vojenskej reálky, štátni zamestnanci prednostne 
uvoľňovaní na výzvu vlády a Generálneho sekretariátu I ISĽS. členovia strany. IIG. MM 
a pod.). K. 30. decembru 1944 armáda dosiahla celkový početný stav 16 676 osôb (z toho 
na Slovensku 10 242 ). k 29. novembru 19 161 (12 687). k 30. decembru 1944 23 001 (17 
158) osôb." Početný nárast v októbri až. decembri 1944 išiel na úkor rozšírenia do 
nehomogénneho spektra podľa kádrového pôvodu vo vzťahu k antifašistickému odboju a 
ľudáckemu režimu. Znamenal príliv vojakov, ktorí opustili povstaleckú armádu s vidinou 
sľubovanej amnestie, pod vplyvom zastrašovania propagandy alebo z rôznych osobných 
dôvodov po ústupe povstalcov do hôr. Pohnútky, okolnosti ..dezercie", či ..dobrovoľnosti" 
vstupu do Domobrany boli značne rôznorodé. Treba ich posudzovať s citlivým 
individuálnym prístupom. Najmä v prípadoch zajatých príslušníkov 1. ČSA na Slovensku, 
navrátilcův a utečencov zo zajatia (napr. vojakov, ktorých prezident alebo vláda 
vyreklamovali zo zaistenia v internačných táboroch v Nemecku, bývalých príslušníkov 
Východoslovenskej armády unikajúcich pred odzbrojením a pod.).12

Organizácia nižších jednotiek tzv. Ilaššíkovcj armády dostala nový impulz po 
vystriedaní gén. G. Bergera gen. II. Ilôľlem 19. septembra 1944. Hoci Berger slovne 
uznával jej dôležitosť, v praktickej podpore prvých dvoch peších práporov Domobrany 
postupoval dosť zdržanlivo až nedôverčivo. Azda s tým súviseli i problémy so služobným 
zadelením už spomínaného agilného pplk. Elgera. Rozhodnutie OKW o zrušení služobne 
vojenského atašé v Bratislave bolo suspendované po 20. septembri, keď sa vyslancovi 11. 
E. Eudinovi podarilo obhájiť Elgerovu pozíciu dôvodením jeho nepostrádateľnosťou pri 
znovuvýstavbc slovenskej armády." Koncom septembra 1944 bolo konečne zavŕšené 
sformovanie I. pešieho pluku Domobrany. Vytvorením prvého vojenského útvaru novej 
armády bola symbolicky ocenená bratislavská a predovšetkým nitrianska posádka i osobne 
jej veliteľ mjr. pech. Ján Šmigovský za jeho protipovslalecké postoje a aktivitu koncom 
augusta a v prvej polovici septembra 1944. Rýchlo bol povýšený na pplk. Veliteľstvo pluku 
a jeho I. práporu bolo v Bratislave, 2. práporu v Nitre. Práporu velili stot. pech. Ján 
Hammer a mjr. pech. Ján Havránek. Dislokácia jednotlivých rôt sa menila podľa miest 
výcviku, nasadenia do bojov, strážnej a bezpečnostnej služby alebo miest opevňovacích 
prác.14 Dňa 8. októbra 1944 príslušníci 1. pešieho pluku Domobrany v zastúpení vojakmi 
I. práporu vykonali slávnostnú prísahu vo Vojenskej akadémii v Bratislave (jej veliteľom 
bol pplk. del. Elemír Eendvay). Súčasne sa tu predstavil nový dôstojnícky zbor Domobrany 
svojmu najvyššiemu veliteľovi, vodcovi a prezidentovi Dr. .1. Tisoví za účasti najvyšších 
ľudácky ch predstaviteľov, zahraničných diplomatov, reprezentantov nemeckej armády a 
SS. S hlavnými prejavmi vystúpili prezident a veliteľ nemeckých okupačných vojsk na 
Slovensku gen. II. Ilolle. Do I. pešieho pluku mali v októbri nastúpiť zálohy 
a nováčikovia k výkonu základnej vojenskej služby, ale ich nástup sa oddialil až na začiatok 
marca 1945. Napriek tomu, že išlo o prvú. ..gardovú" jednotku, nebol pluk nikdy plne 
vy zbrojený. Podľa tabuľkových počtov mal okolo 2300 mužov, z toho 41 dôstojníkov.15

V priebehu októbra 1944 bol sformovaný 2. peší pluk Domobrany. S jeho 
vyzbrojovaním sa začalo postupne od januára 1945. Veliteľstvo pluku а I. práporu sídlilo 
v Trenčíne. 2. práporu v Žiline. Jednotlivé roty boli aj v Novom Meste nad Váhom a 
Ružomberku. Pluku velil pplk. pech. Anton Adamica. práporu stot. pech. Eduard Koška 
a mjr. pech. Eeopold Vosálko. Súbežne s formovaním dvoch peších plukov prebiehala i
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výstavba delostreleckého oddielu Domobrany (veliteľ pplk. del. Vsevolod Milodanovič) 
s veliteľstvom v Trnave a hipomobilnými batériami v Senci, Sercdi a Žiline (asi 50 až 60 
mužov). Svoje miesto tu mal aj pioniersky (t. j. ženijný) a spojovací prápor v Novom Meste 
nad Váhom. Spišskej Novej Vsi aj automobilový prápor Domobrany v Nitre. K nezávislým 
armádnym útvarom patrili: letecký pluk (nemal lietadlá!), protilietadlový delostrelecký pluk 
s veliteľstvom v Bratislave, oddielmi a batériami dislokovanými najmä v mestách na 
Považí, kde sa produkovali suroviny a výrobky pre nemecké vojnové hospodárstvo 
(Petržalka, Dubnica nad Váhom. Považská Bystrica, Nemšová, Hlohovec). V Bratislave 
(v januári 1945) zriadili jazdecké výcvikové stredisko pozostávajúce z dvoch jazdeckých 
a jednej vozatajskej eskadrony. Okrem spomenutých útvarov v tzv. Haššíkovej armáde, 
pôsobili ešte desiatky rôznych úradov, ústavov a zariadení (doplňovacie a posádkové 
veliteľstvá, liečebné ústavy. Vojenský výskumný a Vojenský zemepisný ústav. Cestný 
oddiel prezidenta - veliteľ plk. pech. Anton Bardom neskôr mjr. del. Ernest Pecháček, 
vojenské oddelenie KPR - prednosta A. Bardoň, od 10.2. 1945 bývalý veliteľ 1. TD plk. 
pech. František Krakovský, vojenská justícia atcľ.)."' Odlíšenie príslušníkov od vojakov 
predchádzajúcej slovenskej armády zabezpečovali nové vojenské preukazy so slovensko- 
nemeckým textom a pečiatkou nemeckej Ortskomandatúry v danej posádke. Na 
uniformách nosili označenie v podobe rukávových pások s nápisom o príslušnosti a číslom. 
Do konca januára 1945 zloženie celej armády, v niektorých dokumentoch označovanej 
termínom ..slovenské vojsko“, sa vykryštalizovalo do základnej organizačnej štruktúry:
1) Domobrana
2) Protilietadlový delostrelecký pluk (vyše 1500 mužov)
3) Letecký pluk
4) Civilná protiletecká ochrana (veliteľ pplk. gšt. v. Emil Novotný)11
5) Technický zbor (neozbrojení príslušníci stavebných rôt na Slovensku, včlenená 1. a 2. 

TD v Maďarsku a Taliansku)
6) Pracovný zbor NO (veliteľ pplk. PSb lng. .lozeľ Kručko).

Dislokácia jednotiek zahŕňala trojuholník Bratislava—Nitra - Trenčín a oblasť Považia 
po Žilinu. Po mobilizácii ročníkov 1935 - 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.1“

2. Posilnenie vnútroštátnej potlačovacej funkcie armády

Budovanie a charakter armády prvej SR po vypuknutí SNP boli výrazne poznamenané 
úsilím Tisovej vlády, ministra ľlaššíka, prezidenta i nemeckých okupačných orgánov 
posilňovať jej vnútroštátnu potlačovaciu funkciu. Mala sa stať integrujúcou silou 
moeensko-represívncho aparátu ľudáckeho režimu. Vládnym nariadením č. 137/1944 
SI. z. s účinnosťou od 9. septembra 1944 bola prenesená kompetencia MV vo veciach 
bezpečnostných a policajných na MNO. Prednostom bezpečnostného odboru MNO sa stal 
Dr. Gejza Zigo. Nahradil Dr. Petra Starinského. Dňa II. októbra 1944 Haššík poveril 
náčelníka štábu FÍG Otomara Kubalu vedením štátnej bezpečnosti a 2. januára 1945 ho 
ustanovil za prednostu bezpečnostného odboru MNO.'1' Od konca októbra do druhej 
polovice novembra 1944 boli polícia, žandárstvo. HM, SPS. od januára 1945 i finančná 
stráž úplne podriadené MNO a fakticky začlenené do brannej moci FÍG. Ich podriadenie 
vojenskej súdnej právomoci umožňovalo zaraďovanie občanov do ktorejkoľvek z týchto 
organizácií pod hrozbou vojenských trestov, ak by neuposlúchli rozkaz podľa povolávacích
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lístkov. Rovnako sa to dotýkalo preveľovania z jednej organizácie do druhej. Dňa 24. 
októbra 1944 MNO stanovilo nasledujúce poradie dôležitosti pre povolávanie: I. 
Domobrana. 2. HG. 3. žandárstvo. 4. polícia, 5. finančná stráž. 6. HM. Dňa 15. decembra 
1944 bol pridelený slot. pech. Ján Baláž ako styčný dôstojník MNO a súčasne poradca pre 
veci osobné, spravodajské, organizačné, operačné a materiálne.2"

Slovenská pracovná služba sa dostala do formálnej podriadenosti MNO už I. 
septembra 1944. Okrem spomínaného zaraďovania jej príslušníkov do Domobrany došlo 
v priebehu septembra i k celkovej reorganizácii SPS. rozšíreniu a redislokácii oddielov 
(4 pracovné v Žiline a v blízkom okolí. 2 pracovné v Bratislave a vo Vajnoroch. 2 strážne 
v Jakubové a v Sekuliach). Po dohode s MNO hlavný veliteľ SPS Alojz Macek vydal sériu 
rozkazov k vytvoreniu Špeciálnych jednotiek - ŠJ SPS. V októbri absolvovali osobitný 
výcvik v okolí Žiliny. Po previerke bojaschopnosti časť bola odvelená späť do osád 
v Jakubové a Sekuliach, väčšia časť v novembri-decembri 1944 chodila na prepady 
s legendárnymi protipartizánskymi jednotkami Joseph a Abwehrgruppe 218-Edelweiss.21 
Jadro (131 mužov) vytvorilo neskôr základ samostatnej slovenskej roly Edelweiss pod 
velením slot. Ladislava Nižňanského. V zime a na jar 1945 operovala nielen na území 
Slovenska, ale prešla s ustupujúcimi nemeckými i ľudáckymi formáciami na Moravu a do 
Čiech. V druhej polovici novembra 1944 A. Macek dohodol s Haššíkom preradenie 200 
veliteľov SPS do Domobrany, aby vytvorili ..jadro nového světonázorově vyškoleného 
zboru.“ Išlo o aktivovaných záložných dôstojníkov a veliteľské kádre, ktoré absolvovali 
špeciálnu prípravu v školiacich strediskách Reichsarbeitsdicnst v Nemecku. Prevažná 
väčšina mužstva bola zaraďovaná, podobne ako jednotky ľSb na opevňovacích prácach, 
ktoré trvali až do oslobodenia Slovenska. V polovici marca 1945 početný stav SPS dosiahol 
okolo 2000 mužov.;-

Až počas druhého mesiaca bojov, hlavne od začiatku novembra 1944 po skončení 
veľkých bojových akcií proti povstalcom, nemeckí predstavitelia napriek pretrvávajúcej 
nedôvere proti obnovovanej armáde.2' ustúpili od pôvodného zámeru budovať výlučne 
pracovné a technické jednotky. Aktívne zasahujúc do rozporov medzi zápasiacimi 
skupinami slovenského vládneho tábora, gen. H. Hótle prevzal osobne dozor nad 
reorganizáciou slovenských vojenských a bezpečnostných síl. Oficiálnu komunikáciu 
medzi nemeckými okupačnými orgánmi a slovenskou brannou mocou, i opačne, 
zabezpečoval ako styčný dôstojník vojenský atašé nemeckého vyslanectva prostredníctvom 
oddelenia Ic nemeckého veliteľa na Slovensku. Bol výkonnou, prevodovou pákou v styku 
a ovládaní Haššíkovho MNO. koordinoval požiadavky nemeckých veliteľov na výcvik a 
nasadenie slovenských jednotiek v bojových a zaisťovacích akciách, v strážnej, 
bezpečnostnej a pracovnej službe.24 Pri posudzovaní otázky ich skutočného použitia a 
možností treba mať na zreteli fakt, ževiac ako dve tretinypríslušníkov armády na Slovensku 
neboli ozbrojené! Zvyšná tretina pripadala na neúplne vyzbrojenú Domobranu a časť 
útvarov PLO.

Odpor mužstva proti vstupu do Domobrany, protifašistické zmýšľanie a postoj jeho 
veľkej časti spolu s alibizmom, ale i zdržiavacou taktikou vlády spôsobili, že sa podarilo 
málo efektívne nasadiť vo frontových bojoch proti SNP a protipartizánskych akciách 
od druhej polovice októbra 1944 do januára 1945 priamo v nemeckých bojových zostavách, 
resp. v súčinnosti s jednotkami divízie Tatra, Schill. Edelweiss, 8. armády a i. len 725 
mužov 1. pešieho pluku a jednu delostreleckú batériu zo Žiliny. Proti Červenej armáde to 
boli pravdepodobne iba dve roty a nižšie jednotky, 10. januára pri likvidácii sovietskeho 
predmostia v Novom Tekove a 1. - 13. apríla 1945 v ústupových bojoch na juhozápadnom
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Slovensku. Uvedené jednotky sa zúčastnili bojov hlavne v priestore Banská Štiavnica. 
Žarnovica. Zlaté Moravce. Brezno. Ružomberok. Levice. Delostrelecký oddiel bol 
nasadený pri ČremošnomĽ Osobitným uznaním, pochvalami a vyznamenaniami ocenili 
Nemci posádky protilietadlových oddielov v okolí Bratislavy, ktoré po odzbrojení opäť 
postupne zaradili do služby pri obrane proti výškovým a hĺbkovým útokom letectva 
Spojencov v priestore hlavného mesta 20. septembra. 7.. 10.. 13. a 14. októbra 1944. Za 
..obranné úspechy, docielené pri náletoch nepriateľských lietadiel a pre dobré vojenské 
vystupovanie dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva OPL (Ochrany proti lietadlám - .1. 
K..) Bratislava" boli veliteľstvo obvodu OPL Bratislava. 14. a 15. ľahká, 20. (29. ?). 25. a 
26. ťažká batéria, na návrh a so súhlasom nemeckého veliteľa na Slovensku, zaradené L 
novembra 1944 do Domobrany.3''

Nemci vrátili koncom novembra niekoľko tisíc zajatých slovenských vojakov vopred 
určených na zaradenie do samostatných „stavebných pionierskych rôt". Ďalšie takéto roty 
boli postavené a doplňované zo zajatcov, mobilizovaných záložníkov i evakuovaných 
mužov z východného a stredného Slovenska. Podľa neúplných údajov, celkový počet 
všetkých zajatcov sa mohol pohybovať okolo 20 000 osôb. Naopak, v januári až ľebruári 
1945 bolo charakteristické presúvanie mužstva, ale aj dôstojníkov a rotmajstrov z 
pioniersko-stavebných do domobraneckých jednotiek, z oddielov SPS do Domobrany. V 
nasledujúcich mesiacoch sa zúčastňovali napr. akcií spojených s vysídlováním a 
evakuáciou obyvateľstva z priľrontového pásma. Riadením evakuačnej činnosti pre celé 
územie prvej SR poverila vláda svojím uznesením zo 6. novembra 1944 Generálny 
sekretariát obrany štátu. S množiacimi sa prípadmi dezercií, hlbokého poklesu disciplíny, 
morálky a hlavne s postupom oslobodzovacích vojsk, výrazne vzrastali nároky na pracovné 
nasadenie. Začiatkom februára 1945 v rámci TSb (V - plk. gšt. Štefan Tatarko. NŠ - mjr. 
gšt. Ján Cisárik) boli zlúčené dovtedy samostatné ženijné a stavebné útvary do 3. (V - plk. 
pion. Jozef Sedlický. NŠ - stot. gšt. Jozef ľlrabek) a 4. technickej divízie (V - plk. gšt. 
Jozef Čembala. NŠ - stot. gšt. Štefan Šimko). Obe budovali pre Nemcov dve hlavné 
obranné postavenia známe ako „línia kniežaťa Pribinu": 1. v údolí Váhu a smere Žilina - 
Púchov - Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Piešťany - Trnava - Bratislava: 2. v údolí 
Turčianskej kotliny, v smere Nitrianske Pravno - Topoľčany-Nitra - Hlohovec-Trnava. 
Treba pripomenúť, že okrem územia prvej SR budovali slovenskí vojaci obranu pre 
nemecké vojská ešte v ďalších dvoch štátoch, v Maďarsku a v Taliansku (I. a 2. TD).:7

3. Domobrana ako súčasť mocenských orgánov okupačného režimu

Obnovená a aktívna armáda pôsobila ako súčasť nemeckého okupačného režimu. 
Formálna samostatnosť a akceptovaný spojenecký štatút v rámci Osi predstavovali pre 
prezidenta Tisu a bratislavskú vládu dôležitý symbol štátnosti a obmedzenej výkonnej moci 
exekutívy, prejav konsolidácie pomerov „po likvidácii protištátneho sprisahania pučistov 
na strednom Slovensku". Ľudácka propaganda, osobitne tlač a rozhlas, venovala výstavbe 
armády a jej činnosti mimoriadnu pozornosť. Z iniciatívy Úradu propagandy bol v 
Bratislave založený týždenník Domobrana. Vychádzal od 4. novembra 1944 do 24. 
februára 1945 (spolu 15 čísel). Ako zodpovedný redaktor ho viedol stot. pech. Ján 
Doránsky a redigoval npor. útv. Eduard Pyšný. S cieľom prekonať rozpory a konflikty 
medzi príslušníkmi Domobrany a HG zorganizovalo velenie armády v spolupráci s O. 
Kubalom niekoľko cyklov politických školení a prednášok.2* Na známej slávnosti spojenej 
s vyznamenáváním v obsadenej Banskej Bystrici (30. októbra 1944) nechýbala čestná rota
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Domobrany. J. Tiso a o niekoľko dní aj veliteľ I. pešieho pluku Domobrany pplk. J. 
Smigovský oeenili ..chrabrosť slovenských domobraneckých vôjsk" pri vyznamenávaní i 
povyšovaní ich príslušníkov za boje proti povstaleckým vojakom a partizánom v okolí 
Zvolena a Banskej Bystrice. V druhej polovici novembra vláda (!) mimoriadne povýšila 
do hodnosti mjr. pech. Ilaššíka i Kubalu. Jej rozhodnutím z 27. decembra 1944 bolo ku 
koncu roka mimoriadne povýšených asi 20 dôstojníkov do hodností mjr.. pplk. a plk.2'*

Propagandistická kampaň a desiatky výziev MNO k vojakom, aby dobrovoľne 
nastúpili alebo sa vrátili do armády, narazili u obyvateľstva na bariéru neochoty a 
nepochopenia. Vyše tisíc mužov podliehajúcich brannej povinnosti zostalo v horách. 
Pribúdali k nim ďalší dezertéri, ktorí odmietli narukovať napriek doručeným povolávacím 
rozkazom. Dezercie narastali priam geometrickým radom vo všetkých útvaroch 
Domobrany, či už plnili úlohy vo ľrontovom. alebo tylovom nasadení.'" Takmer po 
mesačnej organizačnej príprave bola vyhlásená už spomínaná mobilizácia z. 12. januára 
1945. Asistovalo pri nej žandárstvo, polícia i USB. Pre tých. ktorí by odmietli rešpektovať 
mobilizačnú vyhlášku, bolo určené jej zvláštne ustanovenie. Hrozilo im sankciami, 
označením za zbeha, vojnového zajatca a po zaistení internáciou mimo územia 
Slovenského štátu. Ku koncu januára vzrástol tak celkový počet vojakov o 18 244 osôb. 
Z nich 6 500 hneď odoslali к I. a 2. I'D mimo územia Slovenska. Pre poslednú mobilizáciu 
(5. marca 1945) zostalo vláde a veleniu armády k dispozícii už len 7 západoslovenských 
okresov. Podľa tabuľkových počtov bolo zmobilizovaných 11 900 nováčikov. Maximálny 
stav armády dosiahol 53 433 mužov. Rozdelenie podľa posádok zahŕňalo: posádka 
Bratislava 2000 brancov, Trenčín 2400. Nové Mesto nad Váliom 2500. Trnava 1600. Nitra 
1500. Hlohovec 500. Topoľčany 1400 brancov. Pre 1. a 2. peší pluk a delostrelecký oddiel 
Domobrany bolo určených po 300 brancov. 800 pre spojovací, 600 pre ženijný a 200 pre 
automobilový prápor Domobrany."

Začiatkom marca 1945 prinútil I laššík administratívnym opatrením všetkých prísluš
níkov armády zložiť, prípadne podpísať zmenený text vojenskej prísahy. Dňa 14. marca 
veliteľ bratislavskej posádky pplk. Július Smutný v spolupráci s MNO zorganizovali ešte 
poslednú slávnostnú prísahu nováčikov. 15. marca vydal Haššík rozkaz o reorganizácii 
vnútornej štruktúry MNO. Do konca mesiaca prebiehal intenzívny výcvik Špeciálnych 
jednotiek (protipartizánskych. diverzných, špionážnych a i.) aj zlaďovacie bojové 
cvičenia Domobrany a HG. Poľný výcvik spoluorganizovali nemeckí frontoví „praktici" 
(genmjr. Back, Winkler, veliteľ Die ľestung Pressburg plk. C. von Ohlen a ďalší). Vo 
februári až marci 1945 boli slovenskí dôstojníci, poddôstojníci i mužstvo vysielaní do 
rozličných kurzov v Nemecku. Vrcholilo pracovné nasadenie armádnych a iných vojensky 
organizovaných zborov. Budovali hlavne protitankové priekopy, zrázy, sústavy streleckých 
zákopov, delostreleckých postavení. Okolie dôležitých priemyselných miest pripravovali 
pre boje v kruhovej obrane. Železnice a cesty blokovali betónový mi a železnými kvádrami, 
ihlanmi, „ježkami", lesné cesty a úvozy zásekmi z brvien. Všetky akcieschopné ozbrojené 
i neozbrojené formácie podliehali, podľa priestoru dislokácie, miestnym vyšším nemeckým 
veliteľstvám. Slovenský veliteľský zbor už s nimi nemohol voľne disponovať. Víťazný 
postup Červenej armády urýchľoval ich rozklad." Pravidelné jednotky Domobrany začali 
ustupovať, roztrúsené mimo Slovenska v posledných dňoch marca 1945. resp. zostali 
neutralizované rýchlo napredujúcim frontom v zahraničí. MNO evakuovalo do 
Holíča, veliteľstvo TSb 29. marca do obcí Šaštín a Unin. Pplk. Smigovský zabezpe
čoval z Bratislavy ústup najbližších domobraneckých jednotiek v dňoch 31. marca až 
2. apríla 1945. Počas presunu väčšina mužstva dezertovala. Zvyšok, približne šestina, bol
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formálne začlenený do TSb posledným rozkazom veliteľa TSb z 5. apríla 3. a 4. TD 
ustupovali na Moravu do oblasti Klobouky - Ž.danice a Vsetín - Valašské Meziříčí. 
Generálny sekretariát USDS vydal prominentným dôstojníkom Domobrany emigračné 
legitimácie, ktoré po opustení svojho mužstva využili pri úteku na Západ. K najviac 
využívaným zberným emigračným staniciam patrili: Záhorská Bystrica. Stupava, Zohor, 
I lochštctno (Vysoká pri Morave). Jakubovany. Niektoré ustupujúce jednotky boli zajaté 
v hornom Rakúsku, v okolí Plzne a Písku, v severných Čechách a inde."

Nakoľko som sa v predchádzajúcej časti usiloval nepriamo načrtnúť zloženie a 
charakteristiku mužstva tzv. i laššíkovej armády v období od septembra 1944 do apríla 
1945. nemôžem v závere vynechať aspoň naznačenie kvalitatívnych a kvantitatívnych 
stránok veliteľského zboru. K 30. januáru 1945 malo vojsko 799 aktívnych a 630 záložných 
dôstojníkov. 482 rotmajstrov, ale ani jediného výkonného generála. Objektívne podložené, 
ba dokonca i hypotetické vysvetlenie posledného prekvapujúceho faktu zatiaľ chýba.
V prípade štátu plne zainteresovaného vojensky i politicky v druhej svetovej vojne je to 
prinajmenšom európska rarita!" Čo sa týkalo mužstva i veliteľského zboru, útvary 
Domobrany nepatrili k elitným, výberovým, okrem nástupných ročníkov základnej služby 
a vyššej koncentrácie špecialistov. Vzhľadom na účasť v SNP a odboji mali celkovú 
početnú prevahu dôstojníci služieb nad dôstojníkmi zbraní, ak nerátame I. a 2. TD.
V domobraneckých i technických útvaroch a zväzkoch sa presadili desiatky bývalých 
rakúsko-uhorských dôstojníkov, dôstojníkov nemeckej národnosti, prípadne s manželkami 
neslovenskej národnosti. Percentuálne zastúpenie aktívnych dôstojníkov bolo vyššie 
v porovnaní so stavom v slovenskej armáde pred vypuknutím SNP. Išlo zväčša o 
skúsených, vojensko-odbornc zdatných a dobre pripravených ľudí. Ich morálno-politický 
profil bol veľmi rôznorodý. Zďaleka nemožno súhlasiť s jeho schematickým označovaním 
za „reakčný, proti ľudový, fašistický" a pod." Konkrétnejšiu analýzu môže poskytnúť len 
hlbší výskum personálnych materiálov vo VI1Л a v AVBO v Trnave, v kombinácii 
napríklad so súdnymi spismi od roku 1945. údajmi o priebehu služby, povyšovaní a 
vyznamenávaní zverejnenými v Oznamovateli Domobrany (ročník I. rok 1945). alebo 
zamietnutými žiadosťami o priznanie dôchodku podľa zákona č. 255/1946 Zb. Taktom 
zostáva, že nielen osoby potrestané po vojne Národným, ľudovými, či vojenský mi súdmi"’, 
ale i všetkých dôstojníkov a veľkú časť vojakov poznamenala vojenská služba v 
sledovanom období na celý život. Každého možno inak. ale prevažne negatívne, či už žil 
na Slovensku, alebo v emigrácii.

4. Slovenská pracovná služba 1944 - 1945

Polovojenská mládežnícka organizácia s názvom Slovenská pracovná služba, bola 
zriadená zákonom č. 36/1942 z 12. marca I942. Organizáciu mala podobnú ako nacistická 
Reichsarbeitsdienst. aby v spolupráci s IIV IIM zabezpečovala výchovu I8 - 25-ročnej 
mládeže fyzickou prácou, brannou výchovou a ľudáckym ideologickým pôsobením 
v duchu militarizácie spoločnosti.'7 Do SPS povolávali mladých mužov po dovŕšení 
18. roku a pred nastúpením vojenskej prezenčnej služby. Pracovnej službe v SPS 
nepodliehali Židia ani trestané osoby. Trvala spravidla najmenej 3 a najviac 6 mesiacov. 
Počty službou povinných aj čas trvania služby určoval na návrh hlavného veliteľa prezident 
republiky. S povolením hlavného veliteľa bol možný i dobrovoľný vstup. resp. možnosť 
ostať v ďalšej činnej službe. Okrem predvojenskej prípravy SPS sa sústreďovala na 
vykonávanie nasledujúcich prác: a) kultivovanie pôdy. b) vodné stavby, c) stavby ciest
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dôležitých pre poľnohospodárstvo a komunikáciu, d) lesné práce, e) núdzové a ochranné 
práce pri živelných pohromách. Príslušníci SPS sa rozdeľovali na: a) dôstojníkov z 
povolania - velitelia a veliteľskí čakatelia, b) mužstvo - I. osoby pracovnou službou 
povinné, 2. dobrovoľníci. 3. ďalej slúžiaci.“ Na čele stál hlavný veliteľ. Menoval ho 
prezident a podliehal ministrovi vnútra. Prvým a počas celej existencie prvej SR jediným 
hlavným veliteľom SPS bol Alojz Macek. Súčasne zastával aj post hlavného veliteľa I IM. 
Výkonným veliteľom bol de facto náčelník štábu MV SPS pplk. pech. Rudolf Noskovič. 
Zodpovedal o. i. za prácu 10 oddelení IIV (1. organizačno-osobné odd. - prednosta mjr. 
let. Kornel Janček; II. doplňovanie - por. evid. Anton Ilorácius. III. výcvikovo-výchovné 
- mjr. pech. .lán Maxián: IV. pracovné: V. právne: VI. zdravotnícke: VII. hospodársko- 
správne - mjr. int. Ján Šeľčík. VIII. propagačné a tlačové - nadporadca Jozef Broďány: 
IX. odd. pomocných úradov - Ján Gécy: X. odd. pre nemeckú skupinu)."’

V porovnaní s tvorcami PSb. ktorých väčšina bola spolu s vojakmi VA po 
vypuknutí SNP odvlečená do Nemecka, SPS zostala pomerne konsolidovaným útvarom 
a jeho príslušníci zachovali lojalitu prvej SR. Z celkového počtu 1 150 -1 200 
mládencov v lete 1944 zbehlo asi 110 - 150. Príčiny tohto stavu spočívali v dvoch 
rozhodujúcich okolnostiach : a) gro oddielov bolo dislokovaných na západnom 
Slovensku, b) SPS nebola ozbrojená organizácia, domáce odbojové skupiny preto 
nepočítali s jej využitím v Povstaní a ani pre nemeckých okupantov nepredstavovala 
nebezpečnú silu. ktorú by museli akútne pacifikovať.4" Charakter a hlavné poslanie SPS 
sa v tomto období zásadne zmenili. Od plnenia pracovných úloh ju jej velenie (od 1. 
septembra 1944) dy namicky vzďaľovalo, až. prešla do podriadenosti MNO. ktoré ju 
vzápätí neformálne poverilo „udržiavaním verejného poriadku, bezpečnosti a pokoja". 
Š. Uaššík so spätnou platnosťou oficiálne legalizoval toto splnomocnenie nariadením 
č. 478.518/dôv. - 3a - 1944 z 8. novembra 1944!4' Ruka v ruke s tým išlo aj 
ozbrojovanie najprv vyšších veliteľov SPS a potom aj vybraných oddielov. Dňa 2. 
septembra 1944 ŽIJ povolil prvým 140 veliteľom SPS v Bratislave nosenie služobných 
zbraní a ostrého streliva. Zmiešané hliadky SPS a IIG nahradzovali v bezpečnostnej 
službe žandárov, ktorých prevažná časť sa pridala k ozbrojeným silám povstalcov.42 
Okrem toho sa SPS stala významným rezervoárom mužstva pre Domobranu, desiatky 
jej členov vstúpili do POIIG. Podľa denníka Slovák „pracovníci 8. odvodovej etapy 
sa všetci dobrovoľne prihlásili do IIG. aby sa so zbraňou v ruke postavili proti 
povstalcom."4'Pracovné oddiely boli od septembra do novembra 1944 rad-radom 
reorganizované na strážne a pohotovostné. Došlo tiež k ich rozšíreniu a redislokácii. 
K 1. októbru 1944 nastúpila do všetkých osád SPS 9. odvodová etapa pracovníkov - 
nováčikov.44 Po dohode s MNO hlavný veliteľ SPS A. Macek vydal sériu rozkazov, 
podľa ktorých sa vytvárali Špeciálne jednotky SPS. K týmto výcvikovým jednotkám 
odvelili 30. septembra 1944 do Varítia starostlivo vybraných pracovníkov 2. oddielu 
SPS zo Sekúl a 3. októbra 1944 do Budatína zo 4. oddielu SPS v Jakubové.45 Základné 
materiálne vybavenie dostali v Trnave a počas októbra absolvovali špeciálny výcvik 
v okolí Žiliny. Po previerke bojaschopnosti časť príslušníkov ŠJ odvelili späť do osád 
v Jakubové a Sekuliach. väčšia časť chodila v novembri-decembri 1944 na prepady s 
legendárnymi protipartizánskymi jednotkami Joseph a Abwehrgruppc 2I8-Edel\veiss. 
Ich jadro. 131 mužov, vytvorilo v polovici decembra základ samostatnej slovenskej 
roty Edelweissu pod velením stot. del. Ladislava Nižňanského.4" V zime a na jar 1945 
operovala nielen na území Slovenska, ale prešla s ustupujúcimi nemeckými a 
ľudáckymi formáciami na Moravu i do Čiech. Koncom apríla 1945 sa pokúšalo asi 80
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mužov Nižňanského roty prebiť do amerického zajatia. Spolu s inými ustupujúcimi 
jednotkami SPS však boli odzbrojení a internovaní červenoarmejcami v okolí Tábora 
a v oblasti južných Čiech.47

Dňa 28. októbra 1944 sa začal mohutný presun veliteľov i mužstva 1. a 2. oddielu 
zo Sekúl a taktiež 3. a 4. oddielu z Jakubova do žilinskej oblasti na opcvňovacie 
práce. Neprcmiestňovali sa teda len ŠJ. ale aj „klasické“ pracovné oddiely SPS. V materských 
osadách na Záhorí ostali iba zabezpečovacie strážne čaty s formálnym označením ako samos
tatné oddiely.'* Okrem Bratislavy a okolia bol na západnom Slovensku ešte dislokovaný Strážny 
oddiel (cez zimu 1944 - 1945 zmenšený na čatu) v osade SPS. resp. kaštieli UM 
v Moravskom Svätom .láne. Išlo v podstate o zabezpečovaciu štábnu jednotku pre areál, 
v ktorom prebiehali od jari 1943 výcvikové a výchovné kurzy („behy“) pre vyšších vodcov - 
dôstojníkov SPS. Medzi ich absolventov patrili skoro všetci velitelia oddielov a mnohí prísluš
níci SJ.''' V Štefánikových kasárňach vo Vajnoroch sídlil 6. oddiel. Staral sa o údržbu tamoj
šieho letiska, ktoré slúžilo Nemcom. Zabezpečoval i odstraňovanie následkov spojeneckého 
bombardovania pristávacej plochy, hangárov a objektov pre navigáciu.5" Pracovná služba a 
nasadenie oddielov SPS mohli zaznamenať teritoriálny posun zo západného na stredné Slovensko 
v takej dominantnej miere, ako to dokresľujú tabuľky v prílohe.51 logicky až po potlačení SNP.

Dňa 12. novembra 1944 vykonali slávnostnú prísahu členovia pracovných oddielov 
a čiat i ŠJ SPS na štadióne ŠK v Žiline. 1400-člennému útvaru junákov velil pord. 
Martin Kaniok za „spoluúčasti 1600 mužov pridružených jednotiek MG a HM."“ 
V 2. polovici novembra A. Macek dohodol so Š. Haššíkom preradenie 200 veliteľov 
SPS do Domobrany, aby tam utvorili „jadro nového svetonázorové vyškoleného zboru." 
Išlo o aktivovaných záložných dôstojníkov a skúsené veliteľské kádre, ktoré absolvovali 
v predchádzajúcich rokoch špeciálnu prípravu v školiacich strediskách RAD v Nemecku. 
Armádna propaganda v januári 1945 s uznaním kvitovala, že SPS sa mimoriadne úspešne 
„zapojila do obrany vlasti", čo dokumentovala enormne vysokým číslom 8000 
junákov zo škôl SPS, ktorých údajne dovtedy zaradili do Domobrany a HG.5< V protiklade 
s neprestajným odveľovaním príslušníkov SPS do iných jednotiek a útvarov brannej moci 
prvej SR54, ich celkový počet v pracovných i strážnych oddieloch narastal. 
Príčina tohto zdanlivého paradoxu spočívala v sústreďovaní evakuovaných junákov 
11M v osadách SPS. vďaka spoločnému Hlavnému veliteľstvu pre obidve organizácie. 
Napríklad v prvých dňoch januára 1945 hlásil veliteľ Strážneho oddielu 2 v Jakubové 
pripravenosť osady pre obsadenie plným stavom, t. j. pre 592 mužov. Z 228-členného 
mužstva bolo 92 pracovníkov strážneho oddielu a 136 evakuovaných „háemistov".55

Poprední funkcionári HV riadili činnosť Oblastných veliteľstiev HM pre pracovné 
nasadenie mládeže, z ktorých trvale najlepšie výsledky v mobilizácii junákov pre výstavbu 
protipechotných a protitankových prekážok dosahovali veliteľstvá v Bratislave a Žiline. 
Oblastným veliteľom žilinského oddielu bol veľmi agilný J. Broďány. V polovici marca 
1945 ho HV ustanovilo aj do funkcie osadného veliteľa 1., 2.. 3. a 4. oddielu SPS v celej 
žilinskej oblasti. Jeho zástupcom sa stal dovtedajší osadný veliteľ 1. a 2. oddielu pord. 
J. Sitár.5'1 Čo sa týka otázky disponovania s jednotkami SPS, situácia bola identická ako 
v Domobrane. Znamenalo to, že dislokáciu, obsah aj rozsah ich nasadenia priamo určovali 
podľa momentálnych potrieb príslušné nadriadené nemecké veliteľstvá. Pioniersonderstab 
115 dal vo februári viac razy vzájomne vystriedať 1. a 2. oddiel ^pracovali na Straníku a 
v Tepličke nad Váhom) a 4. oddiel presunul zo Stráňav do Žiliny. Stačil mu na to 
jednoduchý písomný rozkaz, ktorý vydal veliteľ oddielov prostredníctvom Oblastného 
veliteľstva SPS.” Rozpory vo veliteľských kompetenciách medzi pracovnými formáciami
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SPS, Domobrany (armády, TSb. PSb) a UM boli jedným z podnetov, ktoré prispeli 
k zavedeniu hodností v rámci HM podľa vojenskej hierarchie. V snahe zlepšiť ich prehľad 
a vzájomnú informovanosť, rozšírilo MNO koncom februára 1945 porovnávací predpis 
určený pre všetky veliteľstvá brannej moci s tabuľkovým vyjadrením pomerne zložitých 
pomenovaní vojenských a vodcovských hodností.5"

V marci 1945 dosiahla SPS stav okolo 1800 - 2000 mužov, pričom v danom sumári 
neboli zarátaní príslušníci odvelení do ostatných jednotiek a útvarov brannej moci. 
Rozmiestnenie jej oddielov znázorňuje ďalšia z tabuliek v prílohe5'. Ako vyzeral bežný 
denný režim mužstva pohotovostných pracovných oddielov? Podľa výňatku z „Programu 
zamestnania 1. oddielu SPS v Žiline na deň 22. 3. 1945“ nasledovne:
6.00 budíček; 6.00 - 6.45 umývanie, obliekanie, úprava ubytovní; 6.45 - 7.00 raňajky; 7.00 
-7.15 vztýčenie vlajky, zisťovanie stavu, prehliadka; 7.15 -8.00 vydávanie pracovného 
náradia, pochod na pracovisko; 8.00 - 12.00 kopanie zákopov; 12.00 - 12.30 obed a 
poludňajšia prestávka; 12.30-16.30 kopanie zákopov; 16.30 - 18.15 odchod z pracoviska, 
odovzdanie pracovného náradia; 18.15 - 19.00 večera; 19.00 - 19.15 čistenie odevu a 
výstroja; 19.15 - 20.00 prednáška s názvom Slovenský štát je podmienkou mieru v srdci 
Európy; 20.15 večierka. Pre porovnanie dokument Program zamestnania Strážneho oddielu 
2 SPS v Jakubové na deň 22. 3. 1945 obsahoval nasledujúcu činnosť:1,1 
6.00 budíček: 6.05 - 6.15 ranný telocvik; 6.15 - 7.00 umývanie, obliekanie a úprava ubytovni: 
7.00 - 7.25 raňajky: 7.25 - 7.30 prehliadka ubytovní a ústroja mužstva: 7.30 - 7.40 vztýčenie 
štátnej vlajky a heslo dňa: 7.40 - 8.10 odchod na pracovisko: 8.10 - 8.20 preberanie 
pracovného náradia: 8.20 - 12.20 práca v rámci programu Ochrana pohraničného pásma 
Malacky; 12.20 - 13.20 obed a prestávka: 13.20 - 16.50 práca v rámci programu Ochrana 
pohraničného pásma Malacky: 16.50 - 17.00 odovzdávanie pracovného náradia: 17.00 - 17.45 
ošetrovanie odevu a výstroja mužstva: 18.15- 18.30 rozkaz a spustenie štátnej vlajky: 18.30 
- 19.00 večera: 19.30 - 20.15 spojený program spolu s Domobranou: 21.00 večierka.

Rozklad SPS v posledných mesiacoch vojny sa prejavoval obdobne ako v jednotkách 
PSb a TSb šírením dezercií, alkoholizmu (vyskytlo sa niekoľko tragických prípadov smrti 
pracovníkov na otravu alkoholom), „bojmi“ o ubytovanie i potraviny s jednotkami 
a oddielmi Nemcov. SS-manov. Maďarov. Ukrajincov a Vlasov ovej armády neusporiadane 
ustupujúcimi z východu, chaosom počas evakuácie a ústupu pred frontom na západné 
Slovensko, územie Moravy a Rakúska. Podľa hlásení veliteľov z februára až apríla 1945 
využívali stovky zbehov zo SPS časté a zdĺhavé premiestňovania oddielov a podporu 
miestneho civilného obyvateľstva, ktoré ich na úteku ukrývalo. Prehlbovali tak „všeobecnú 
nedôveru k veliteľskému zboru“, „beznádej a hrôzu... z Rusov“, „skleslú náladu a paniku".10 
Na druhej strane treba uviesť, že vodcovsko-veliteľský aktív SPS. tak na úrovni IIV a štábu, 
ako aj nižších podriadených útvarov, zostal verný ľudáckemu režimu a jeho politickej 
reprezentácii aj v posledných mesiacoch existencie prvej SR. ba dokonca i po jej zániku. 
Podľa zatiaľ neúplných a neoverených údajov sa podarilo vybrať a zaradiť vyše 500 
mladých príslušníkov UG. HM a SPS (menej z Domobrany) asi do dvadsiatich 
výcvikových kurzov, ktoré zorganizovali experti na Slovensku. Morave, v Čechách i v 
Rakúsku (Sekule. Malacky. Jakubov, Trenčianske Teplice. Kienschlag. Třešť. Vizovice, 
Lešany, Benešov) z rôznych zložiek nemeckej spravodajskej služby prevažne vo februári 
až apríli 1945."’ Ich diverzné, špionážne i bojové pôsobenie v prospech ustupujúcich 
nemeckých vojsk a ľudáckych vodcov v emigrácii chronologicky už presahuje predmet 
práce, a preto som ho zámerne neanalyzoval. Tvorí však neodmysliteľnú súčasť histórie 
SPS. ktorou sa zavŕšilo jej niekdajšie výlučne pracovné poslanie.



Poznámky

Slovenská republika 1943- 1945

1 Do 90. rokov sa historiografia zaoberala výskumom a spracovaním problematiky 
Domobrany iba veľmi okrajovo a nesystematicky (F. Nesvadba, J. Škultéty. J. Chreňo, 
M. Vietor, J. Šolc, V. Prečan, L. Suško. P. Kollár). Publikovaných bolo niekoľko štúdií v 
60. a 70. rokoch, novšie práce výrazne absentujú. Zo syntéz venujú Domobrane 4 odseky 
a 3 heslá päťzväzkové Dejiny SNP 1944 (Bratislava 1984, 2. z v., s. 54; 5. zv., s. 94 - 
95, 151, 540), Vojenské dejiny Československa (IV. dil. Praha 1988) dokonca ani jedinú 
zmienku! Chýbajú spomienky a práce memoárového charakteru, vrátane exilových 
autorov. Zásadný posun v poznaní možno očakávať až po uloženi, spracovaní a 
sprístupnení primárnych archívnych fondov najmä slovenskej armády a MNO 
delimitovaných na Slovensko z VHA a A MV ČR v Prahe, ktoré boli deponované do VHA 
Trnava, resp. SNA v Bratislave. Sklamaním pre odbornú verejnosť bola po tejto stránke 
aj zatiaľ jediná monotematická publikácia o ozbrojených silách prvej SR - KLIMENT, Ch. 
K.: Slovenská armáda 1939 - 1945, c. d. Štruktúrou i obsahom tvorí hybridnú zmes dejín 
niektorých druhov vojsk (delostrelectvo, obrnené jednotky, letectvo), výzbroje, vojenskej 
techniky, uniforiem a hodnostných označení. Popritom sa zaoberá aj organizačným 
vývojom a operačným nasadením armády (hl. na východnom fronte a v SNP) i HG a 
podielom Slovákov v čs. zahraničnom odboji. Otázku Domobrany autor odbavil zopár 
fotografiami a dvoma narážkami na s. 126 a 134 - 135...

2 79 995 - 92 995 vojakov a dôstojníkov s 1. a 2. Technickou divíziou v Maďarsku a 
Taliansku 88 755 - 100 060 príslušníkov.
PIVOVARČI, J.: Z dokumentov o slovenských ozbrojených silách v predvečer SNP. In: 
kapitoly z odboja na Slovensku. Bratislava 1968, s. 137, 146 - 147; NESVADBA, F.: 
Charakter a posláni armády tzv. slovenského státu v letech 1944 - 1945. In : HaV, 13, 
1963, č. 3, s. 60 uvádza údaj 93 132 mužov.

3 Slovák, 3. a 7. 9. 1944.
„Za prvú úlohu pokladám vybudovanie výkonnej moci štátu... Obnova slovenskej armády 
sa už začala. Všetky verné vojenské sily, či už z dôstojnictva, či z mužstva, budú prísnym 
preskúmaním znovu začlenené do vojenských jednotiek, aby tvorili základ novej 
a vernej slovenskej armády, ktorá v obrane slovenského štátu napraví naštrbenú česť 
slovenského vojaka. Podobná obnova bude prevedená i v organizácii žandárstva a polície. 
Hlinkovej garde, ktorá sa zaslúžila vernosťou štátu, pripadne v tom vedúca úloha...“

4 SNA. f. NS, A - 1028 - 1029. k. 108 - 109, Tn ľud 56/46, H. Hôfle.
5 Vysoký stupeň angažovanosti druhého a posledného ministra NO pri budovaní brannej 

moci prvej SR v rokoch 1944 - 1945 odzrkadľuje dodnes historikmi aj pamätníkmi 
používaný synonymický termín pre jej označenie - tzv. Haššíkova armáda.
Štefan Haššik (25.11. 1898 Dlhé Pole - ?. 8. 1985 ?), funkcionár a politik HSĽS. 1909
- 1914 vyštudoval reálne gymnázium v Nitre, 1914 - 1917 4 ročníky na Kráľovskej 
uhorskej kadetnej škole v Pécsi, 1917 armádnu školu v Inote. 1917 - 1918 bojoval na 
talianskom fronte. Dôstojník rakúsko-uhorskej, 1918 - 1929 čs. armády. 1918 poručík. 
Účastník bojov proti Maďarskej republike rád na východnom Slovensku 1919 - 1920. 
V armáde predmníchovskej ČSR zastával rôzne veliteľské funkcie, o. i. aj v oblasti 
vojenskej spravodajskej služby. 1925 vstúpil do Rodobrany. Od 1929 člen HSĽS, 
preložený do zálohy. 1933 kpt. v z. Jún 1930 - október 1938 obvodný tajomník strany 
pre Zemplín v Michalovciach. Od 1935 poslanec NZ, stály poverenec HSĽS v Prahe. 
Jeden z vedúcich činiteľov skupiny Nástup. Účastník výkonného výboru HSĽS v Žiline 
5. až 6. 10. 1938. Október 1938 - december 1939 poverenec slovenskej autonómnej 
vlády a vlády prvej SR pre Zemplín v otázkach štátnobezpečnostných a politických. Od 
1. 12. 1938 vládny delegát slovenskej autonómnej vlády na MNO v Prahe. 18. 12. 1938
- apríl 1945 poslanec autonómneho snemu a Snemu SR. Člen ich branného výboru.
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Počas maďarsko-slovenského konfliktu v marci 1939 ako stot. v z., dobrovoľník, velil tzv. 
zemplínskej skupine. Zúčastnil sa rokovaní delegácie vedenej generálom R. Viestom v 
Budapešti o prímerí a o odstúpení sobraneckého a sninského kraja horthyovskému 
Maďarsku v apríli 1939. V septembri 1939 sa opäť ako dobrovoľník zapojil do ťaženia 
slovenskej armády proti Poľsku, v ktorom velil 1. práporu 3. pešieho pluku zvolenského. 1. 
1. až október 1940 župan Šarišsko-zemplinskej župy v Prešove, predseda ŽO HSĽS. Pre 
osobné spory s poslancom A. Germuškom musel byť preložený do Nitry. Október 1940 - 
september 1944 župan Nitrianskej župy. Stúpenec krídla J. Tisu v HSĽS. 5. 9. 1944- apríl 
1945 minister národnej obrany vo vláde Š. Tisu, kde mu podliehali i všetky zložky 
bezpečnostného aparátu. Priamy nadriadený O. Kubalu. Organizátor Domobrany. Bol 
jedným z hlavných iniciátorov boja proti SNP, celému hnutiu antifašistického odporu a 
oslobodzovaniu Slovenska jednotkami Červenej, rumunskej a čs. armády, členom vlády 
osobne spoluzodpovedným za teror nemeckého okupačného režimu a domácej kolaborácie 
s ním, najmä bojové a represívne akcie Domobrany, HG, HM, POHG, POHM, žandárstva, 
ÚŠB a i. podriadených zložiek. V apríli 1945 emigroval zo Slovenska. 1945 - 1947 sa ukrýval 
v Rakúsku a Taliansku. 11.11.1947 ho Národný súd odsúdil v neprítomnosti na trest smrti 
zastrelením. 1948 emigroval do USA, od 50. rokov žil v Argentíne. Tu zorganizoval z 
bývalých príslušníkov slovenskej armády organizáciu Kombatanti. V prípade návratu na 
Slovensko sa v nej Haššikom pravidelne povyšovaní dôstojníci pripravovali na zaujatie 
najvyšších veliteľských funkcii v obnovenej slovenskej armáde.
VHA Trnava, zb. Kmeňových listov a Kvalifikačných listín, Š. Haššík; SNA, f. NS, k. 41, 
Tn ľud 50/47, Š. Haššík; A MV ČR, f. Z - 651, sv. 10, s. 10 — 15.

6 PREČAN, V. (zost).: SNP, Nemci a Slovensko. Dokumenty (NaS). Bratislava 1971, s. 
293-296.
Pplk. Elger vystriedal vo funkcii plk. Henricha Beckera niekedy začiatkom septembra 1944.

7 VHA Praha, sb. Slov. armáda 1939 - 1945, k. 63, vária, i. č. 37/6. Protokoly preverovacej 
komisie z 19.9. 1944 - 16.1. 1945.
Preverovacie komisie mali 6-10 členov. Dôstojníkov zaraďovali podľa spoľahlivosti do 
troch skupin (A, B, C). Okrem spomínaných nemeckých činiteľov v nich pôsobili ešte pplk. 
Stitzinger z úradu nemeckého generála pri slovenskom MNO a kriminálny radca SS- 
Sturmbannfuhrer Franz Johann Goltz. policajný atašé na nemeckom vyslanectve v 
Bratislave. Svojich zástupcov delegovali do komisii aj HSĽS a ÚŠB.

8 Tamže; VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, 475 849 Dôv. 1/3-1944. DDR č. 38 zo 4.10.1944. 
Jednotlivé oddelenia, okrem 2. spravodajského, sa skladali z viacerých pododdělení.
I. oddelenie: a) osobné, b) organizačné, c) zahranično-politické, d) frontového vojska, 
e) odvolací kárny výbor. 3. oddelenie: a) operačné, b) výcvikové, c) propagačné (15. 9. 
1944 bolo zrušené a predisponované k Úradu propagandy ako jeho samostatné vojenské 
oddelenie). 4. oddelenie: a) materiálne a výcvikové, b) priemysel, c) doprava, d) asociálne 
osoby, e) starostlivosť o vojenských zajatcov.
Tamže, 476 155/ Dôv. T/2 - /44.

9 ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava. T ľud 20/47, J. Parčan, T ľud 160/47, E. Kolener; 
Slovák, 8.9. 1944; NaS, s. 584; D SNP, 2. zv„ c. d„ s. 54; ŠKULTÉTY, J.: Kontrarevo- 
lučné úsilie Tisovej vlády v období SNP (september 1944 - apríl 1945). In: SNP roku 
1944. Bratislava 1965, s. 545 - 546, 573.

’° NESVADBA, F.: c. d., s. 50 - 51; K problematike SPS bližšie pozri MRÁZIK, J.: Slovenská 
pracovná služba v rokoch 1942 - 1944. Praha 1967. Diplomová práca, rkp.; KORČEK,
J. : Vojensky organizované pracovné formácie v pôsobnosti MNO a MV Slovenskej 
republiky 1942 - 1945. In: TÓTH, D. (zost.): Pracovné jednotky a útvary slo
venskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Bratislava 1996, s. 58 - 63, 76 - 83.

" SNA, f. NS, A - 913, k. 36, Tn ľud 74/45, G. Fritz; ŠKULTÉTY, J. : c. d., s. 579.
12 SNA, f. MZV, k. 134, fasc. Slovenskí vojaci v ríši; f. NS, A - 916, k. 38, Tn ľud 10/46, 

Š. Tiso; NaS, s. 317.
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13 Nas, s. 316-317, SNA, f. NS , A - 1028 - 1029, к. 108 109, Tn ľud 56/46, H. Hofle; BA 
Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 198, fol. 96 - 97.

14 VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, 476 872/Dôv. 4 a - 1944, 145 927 - intend. Dôv. - 
1- 1944: f. „53“, 53 - 45 - 4. DR 1. p pi Domobrany - október 1944 - marec 1945. 
Porovnaj VHA Praha, sb. Slov. armáda 1939 - 1945, k. 61, P pl 1 Domobrany , i. č. 35/1, 
k. 61, i. č. 35/ 4 až 8. Dôverné rozkazy Posádkového veliteľstva Bratislava - september 
1944 - marec 1945: SNA. f. NS, k. 2, Tn ľud 2/45, J. Šmigovský.
Podrobnejšie JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990, s. 255 - 275; 
NaS, s. 225 - 226, 441; KOLLÁR, P.: Branná moc slovenského štátu v dobe od 
septembra 1944 do apríla 1945. In: Veda - armáda - spoločnosť, 3, 1992, č. 1, s. 80 - 
86; Škultéty, J. : c.d., s. 547 - 550.
Ján Šmigovský (2. 5. 1903 Browns-Wille, USA-9. 10. 1945 Bratislava), dôstojník čs. 
a slovenskej armády. 6 tried ľudovej školy vychodil v Spišskom Podhradí. 1905 sa sem 
vrátili jeho rodičia z USA, kam sa vysťahovali za prácou. 4 triedy gymnázia absolvoval 
v Levoči, 1920 - 1923 zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. 1924 - 1926 
vyštudoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave, por. pech. 1927 absolvent 
aplikačného kurzu v Míloviciach. 1928 - 1931 veliteľ čaty a inštruktor na poddôstojníckej 
škole pešieho pluku 34 v Hraniciach a 1931 - 1935 pešieho pluku 46 v Chomutove. 
Npor. Absolvoval viaceré vojensko-odborné kurzy: základný strelecký, zákopnícky, střelby 
proti lietadlám z pěchotných zbrani. 1935 - 1938 prevelený na Slovensko k pešiemu pluku 
31 do Žiliny. Veliteľ mínometnej čaty, pešej a technickej roty. 1936 kpt. September až 
december 1938 velil 2. práporu pluku A v priestore Čadca - Turzovka s úlohou udržiavať 
demarkačnú čiaru medzi ČSR a Poľskom do konečnej úpravy hraníc. December 1938 
až marec 1939 veliteľ technickej roty pešieho pluku v Žiline, súčasne oblastný referent, 
dôstojník pre brannú výchovu v Ružomberku. Marec až máj 1939 veliteľ Horského pluku 
1 v Dolnom Kubíne, máj až august 1939 2. práporu pešieho pluku 4 v Bratislave, vojenský 
pridelenec MNO pre výcvik a motorizáciu pri HV HG. September 1939 - jar 1941 veliteľ 
práporu pešieho pluku 4 v Trnave. Počas ťaženia proti Poľsku zabezpečovala jeho 
jednotka hranice s Maďarskom pri Seredi. Apríl až 15. 9. 1941 výcvikový dôstojník vo 
Výcvikovom tábore Lešť. 15. 9. 1941 - 31. 1. 1944 veliteľ práporu pešieho pluku 3 vo 
Zvolene. Zúčastnil sa bojov na východnom fronte ako veliteľ strážneho práporu, 3. 7.1941 
- 16. 1. 1942 Rýchlej divízii a 29. 6. - 15. 10. 1943 1. pešej divízii. Na jeseň 1943 tu 
vážne ochorel na maláriu a dyzentériu. 1. 2. až 15. 9. 1944 veliteľ Hodnostníckej školy 
na Pechotnej škole v Nitre. Po odchode veliteľa celej školy pplk. Vieka na front prevzal 
jeho funkciu a stal sa aj veliteľom vojenskej posádky v Nitre. 29. 8. 1944 odmietol rozkaz 
J. Goliana pridať sa k SNP. Neodovzdal velenie nad nitrianskou posádkou pplk. J. 
Černekovi, ale dal ho zaistiť. „Zostal verný“ vojenskej prísahe prezidentovi prvej SR. 
Svojím konaním znemožnil pripojenie vojakov a dôstojníkov posádky k povstalcom a aj 
presun 240 väzňov z väznice nitrianskeho Krajského súdu do Banskej Bystrice, čím ich 
fakticky vydal do rúk ÚŠB a gestapa. 1. až 2. 9. 1944 vydal bez odporu mesto okupačným 
jednotkám pluku SS-Schill. Po intervencii J. Tisu, Nemci upustili od odzbrojenia 
slovenských jednotiek v posádke. 15. 9. (8. 10.) 1944 - 3. 4. 1945 veliteľ pešieho pluku 
1 Domobrany, pplk. Vojensky podporil útočný postup Nemcov k Topoľčanom a Zlatým 
Moravciam. Podriadené jednotky nasadzoval do bojov pri potláčaní SNP a od konca 
októbra 1944 aj do protipartizánskych akcií. Po rozkaze MNO z 5. 4. 1945 o vtelení časti 
bratislavskej posádky a 1. práporu Domobrany do Technického zboru nesplnil nariadenie 
k presunu na nové SV MNO v Kremsmunsteri pri Linzi. Odišiel za rodinou 
k manželkiným rodičom do Prahy, kde žil ilegálne do 17. 5. 1945. 5. - 7. 5. 1945 účast
ník Pražského májového povstania v obvode XI. na Žižkove. Bojoval proti Nemcom na 
barikádach, bol tiež parlamentárom povstalcov. 23. 5. 1945 sa vrátil na Slovensko. 24. 
5. ho zadržali v Trnave, 25. 5. uväznili v Bratislave. 25. 9. 1945 Národným súdom 
odsúdený na trest smrti, po dvoch týždňoch popravený.

171



Ján KORČEK

15 Tamže; Slovák, 10.10. 1944; VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, DDR MNO č. 4 z 2.2. 
a č. 5 z 9. 2. 1945, 620011/taj. int. 45

16 Tamže ako poz. 14. a 15.; ŽKULTÉTY, J.: c. d . s. 546 - 554: CHRENOVÁ, J.: Štruktúra 
ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Bratislava 1977, s. 146 - 147.

17 Civilná protiletecká ochrana bola po zrušeni Úradu šéfa CPO nanovo zreorganizovaná 
od 15. 9. 1944. Jej ústredným riadiacim orgánom sa stalo Veliteľstvo CPO so štatútom 
samostatného vojenského orgánu s celoštátnou pôsobnosťou pre protileteckú ochranu. 
Sídlilo v budove bratislavského Živnodomu. Prvý DR vydalo 30.9. 1944. Dočasným 
prednostom V CPO (s oficiálnym titulom „Šéf CPO“) bol menovaný mjr. kane. Július 
Záhorský. Cez Hlavného vojenského veliteľa podliehal priamo ministrovi NO. Za veliteľa 
Ústredne výstražnej služby v Bratislave bol určený npor. spoj. v z. Alexander Banko. 
V decembri 1944 mali jednotlivé oddiely CPO dosiahnuť nasledujúce tabulkové počty : 
Bratislava 500 mužov, Hlohovec 300, Trnava 400, Ružomberok 600, Topoľčany 400, 
Žilina 600, Liptovský Sv. Mikuláš 400, Nitra 400, Nové Mesto nad Váhom 400. Podľa 
nemeckých prameňov však naplněnost' týchto jednotiek nedosahovala ani 60 % oproti 
plánovaným stavom.
BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 143, fol. 1 - 82.

,s SNA, f. NS, k. 2, Tn ľud 2/45, J. Šmigovský; KOLLÁR, P.: c. d., s. 80 - 86; ŠKULTÉTY. 
J.: c. d., s. 550 - 554.

19 SNA, f. NS. A - 892 - 894, k. 25, Tn ľud 49/45, P Starinský; A - 1014. k. 99. Tn ľud 21/46, 
G. Zigo; k. 41, Tn ľud 50/47, Š. Haššík: A - 916 a 918. k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso; A-957, 
k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach; A-998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala; Slovák, 28.9. 1944.

70 VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, DDR MNO č.J z 12. 1. a č. 2 19. 1. 1945, 480 759 
dôv. 1 - 44; SNA, A - 917, k. 38, Tn ľud 10/46 Š. Tiso; A - 940, k. 50, Tn ľud 6/46, J. 
Tiso; SI. z. , č. 56, r. 1944. Nar. č. 232 z 13. 12. 1944: Ú. n., 26, č. 61, 23. 12. 1944. 
Rozkaz prezidenta republiky z 21. 11. 1944 a vyhl. MNO č. 462 zo 14. 12. 1944.

71 SNA, f. MV, k. 564, 478518/dôv. 3a 1944, fasc. 16; f. SPS. k. 46, bez sign., s. 228. 
„Pracovnici 8. odvodovej etapy sa všetci dobrovoľne prihlásili do HG. aby sa so zbraňou 
v ruke postavili proti povstalcom." 1. 10. 1944 nastúpila do všetkých osád SPS 9. 
odvodová etapa pracovníkov - nováčikov. Slovák, 10. 10. 1944.
12. 11. 1944 vykonali slávnostnú prísahu členovia oddielu a čiat ŠJ SPS na štadióne ŠK 
v Žiline. 1400-člennému útvaru junákov velil pord. Martin Kaniok za „spoluúčasti 1 600 
mužov pridružených jednotiek HG a HM." Slovák, 16. 11. 1944.

22 Tamže; NaS, s. 649, 668; MRÁZIK, J.: c. d.; ŠUFLIARSKY. J.: Akcia Edelweiss. Bratislava 
1963; TICHÝ, J.: Protipartizánska jednotka Abwehrgruppe 218-Edelweiss. Bratislava 
1969, diplomová práca, rkp.; KOLLÁR, P.: c. d., s. 86 - 88; ŠKULTÉTY, J.: c. d., 
s. 558, 565; NESVADBA. F.: c. d., 51 - 52

73 Negatívna kritika sa neustále opakovala v správach orgánov SIPO a SD vedených 
Dr. J. Witiskom.
„Domobrana v nijakom prípade nepredstavuje jednotku, na ktorú sa dá plne spoľahnúť... 
Nálada... je protinemecká a štvavá kampaň proti Hlinkovej garde sa tam robí tak isto ako 
v povstaleckej armáde... masa Domobrany spolupracuje iba pre sľúbený vyšší žold... 
Strana sa pokúša zapriahnuť Domobranu ako protiváhu HG a použiť ju ako nástroj 
kresťansko-národnej politiky vo svojich vlastných záujmoch... prevláda pasívna 
rezistencia. Dôstojnícky a poddôstojnícky zbor... vyjadrujú sčasti otvorene svoju nádej 
na skorú rus-kú okupáciu.“
NaS, s. 441,442, 449, 470. 471, 629, 636 atď.

24 VHATrnava, f. MNO, nezaradené, 477 985 Dôv. 3a 44; NaS, s 429-430; ŠKORVÁNEK, 
S.: Nacistický okupačný systém na Slovensku v období od vypuknutia SNP. In : Zborník 
M SNP, č. 13, 1988, s. 57 - 58.

75 BA - MA Freiburg, f. RH 20-8/v. 240, fol. 1 -69; f. RH 21 - 1/v. 495; f. RH 24 - 11/v. 
110, 111, 112, fol. 1 -228; f. RH 31 - V, v. 7; A MV ČR, f. „135“. 135-2-2; 24.2. 1945;
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ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, T ľud 61/47, Š. Tatarko; D SNP, c. d., 2. zv., s. 54, 
401; KOLLÁR, P.: c. d., s. 94 - 97; ŠKULTÉTY, J.: c, d., s. 548 a n., 554 - 557; KORČEK, 
J.: Vojensky organizované..., c. d., s. 63 - 76; Domobrana, 4. 11. 1944, 24. 2. 1945: 
Gardista, 31. 1. 1945.
S jednotkami Domobrany úzko spolupracovali aj oddiely SIPO a SD na Slovensku. 
Napríklad v hlásení EK 13 (oporný bod Nové Mesto nad Váhom) zo 6.1. 1945 sa vysoko 
pozitívne hodnotila „bojová i tylová spolupráca“ so 131-členným ženijným práporom pod 
velením stot. Šveca a 284-členným spravodajským práporom stot. Simka. BA Koblenz, 
R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 8-9.

26 Domobrana, 4. 11. , 2. 12. 1944; VHA Trnava, f. V PSb NO, k. 174. DR č. 47 z 9. 12. 
1944.

27 Tamže ako poz. 25; VHA Trnava, f. MNO, nezaradené, 423 297/Dôv. I - 1 - 1944, 480 
186/Dôv. 4 - 1944; 166 745/obyč. int. 44; 481 119/Dôv. - 3a - 1944; 140 a 152/Dôv. 
1945; SNA, f. SPS, k. 45, 1273/45; BA - MA Freiburg, f. RH 2, Nr. 772 K, mapy č. 1 - 
14; VHA Praha, f. MNO - Londýn, k. 130, fasc. 150 - 153.
Veliteľmi 1. TD boli plk. pech. František Krakovský a plk. spoj. Ján Morvic. Vo velení 2. 
TD sa v období 1944 - 1945 vystriedali v poradí za sebou: plk. pech. Ladislav Bodický, 
Ján Imro, Jaroslav Kmicikievič a plk. jázd. Ján Veselý.
Štefan Tatarko (1.1. 1904 Baldovce - 7. 10. 1977 Spišská Nová Ves), dôstojník čs. a 
slovenskej armády. Vychodil 6 tried obecnej školy v Budkovciach, meštianku v Spišskom 
Podhradí a v Spišskej Novej Vsi. Absolvent učiteľského ústav s maturitou v Spišskej 
Kapitule. 1.10.1923- 15. 8.1925 frekventant Vojenskej akadémie v Hraniciach. 1925 por. 
pech. pešieho pluku 5 T. G. Masaryka. 1. 10. 1925 -1.8.1926 slúžil v pechotnom učilišti 
v Miloviciach, 1.8.1926 - 15.4. 1927 u pešieho pluku 5 v Prahe, potom štábny dôstojník 
pešieho pluku 32 v Košiciach. 1.10.1929 npor. 15.6. 1933 - 30. 6.1936 frekventant Vysokej 
školy válečnej v Prahe. 10. 10. 1936 - 31. 7. 1937 prednosta operačnej skupiny 3. odd. 
štábu veliteľstva 11. divízie v Košiciach, prednosta organizačnej a mobilizačbej skupiny 1. 
odd. štábu. Od 37. 7. 1937 kpt. gšt. na veliteľstve VI. zboru, 1.4.1938 škpt. gšt. prednosta 
1. odd. jeho štábu. Od 17. 3. do mája 1939 viedol štáb ministra národnej obrany. 1.5.1939 
dôstojník a NŠ 2. divízie v Banskej Bystrici, s ktorou sa zúčastnil aj útoku na Poľsko. Od 
17. 5. mjr. gšt. 1.1. 1940 - 14. 3. 1941 vojenský a letecký atašé slovenského vyslanectva 
v Moskve a od marca 1940 v Berlíne namiesto pplk. Benedikta Dúbravca. 1.7. 1940 pplk. 
gšt. V januári 1941 odvolaný z vojensko-diplomatického postu. Od 15.3. 1941 NŠ ministra 
NO v Bratislave, blízky spolupracovník gen. F. Čatloša. Počas vojenského ťaženia proti 
ZSSR od 21.6. 1941 NŠ veliteľa slovenské] armády na východnom fronte. 1.1. 1943 plk. 
gšt., 1. 7. absolvoval kurz veliteľov peších plukov. 10. 8. - 12. 9. 1943 a od 13. 12. 1943 
veliteľ pešieho pluku 20 u 1. pešej divízie. ? - august 1944 zástupca veliteľa, potom veliteľ 
VBV - SOŠ a náčelník CPO v Banskej Bystrici. 15. 8. 1944 menovaný za veliteľa 2. divízie 
Východoslovenskej armády s SV vo Vyšnej Radvani. Velenie prevzal 22. - 24. 8. 1944. V 
období príprav SNP nebol napojený na ilegálne Vojenské ústredie. 31. 8. 1944 ho Nemci 
zajali v Michalovciach a prinútili vydať NŠ 2. divízie a veliteľom plukov rozkaz, aby nekládli 
odpor pri odzbrojovaní okupačnými vojskami. V septembri až októbri 1944 internovaný vo 
vojenských zajateckých táboroch v Maďarsku a Nemecku. 30.10. 1944 sa vrátil zo zajatia 
na Slovensko. Neprijali ho do ozbrojených jednotiek Domobrany, ale od 10. 12. 1944 bol 
poverený zásobovaním a ubytovaním slovenských vojakov vracajúcich sa zo zajatia v 
Nemecku. Súčasne menovaný za veliteľa pionierskych stavebných rôt, od 1945TSb. 1945 
- 1947 a od 1949 pracovník rozličných výrobných podnikov. 26. 9. 1947 zatknutý, 1948 
Okresným ľudovým súdom v Bratislave odsúdený na 3 roky väzenia. 1949 prepustený. 12. 
8.1950 degradovaný na vojaka v zálohe, vylúčený z čs. armády. Do odchodu na dôchodok 
pracoval ako robotník v závode Kovosmalt v Petržalke.

28 NaS, s. 430, 627, 635, 647-648; Slovák, 1., 7., 11., 19.11. 1944, 10.12. 1944; SNA, f. 
„S", S - 426 - 4, 47/44; Domobrana, 4.11.1944; KORČEK, J.: Kontrapropaganda voči
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oslobodzovaniu Slovenska v roku 1945. In: ŠTEFANSKÝ, V. (zost).: Záverečná fáza 2. 
svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Bratislava 1996, s. 101 - 105, 113 a n.; 
NIŽŇANSKÝ, J.: K dejinám vojenskej žurnalistiky. Bratislava 1997, s. 24 a n., 35 a n.

s VHA Trnava, f. MNO, k. 436, dôv. 1944, 16 3/17 40, 478289/Dôv. - 1a 1944; f. „53", 
k. 45, 53 -45 - 4; Slovák, 28. a 31.10. 1944; Domobrana, 11. 11. 1944, 10. a 24. . 1945.

30 KORČEK, J.: Ľudácky režim a ozbrojené sily 1. SR počas oslobodzovania Slovenska. 
In: ŠTEFANSKÝ, V. (zost): c. d., s. 64 a n.; Vojensky organizované..., c. d., s. 71 - 73. 
Z desiatok hlášeni o rozširovaní defétizmu medzi mužstvom odcitujem aspoň jedno 
typické, v ktorom veliteľ 8. roty Domobrany stot. Orlický apeluje na nadriadené veliteľské
orgány, aby mu pomohli znovu nastoliť bojovú disciplínu v jednotke..... rota má v úmysle
pri posunutí ruského frontu preobliecť sa do civilu a prebehnúť... Mnohí příslušnici roty 
už prebehli, keď sa dozvedeli, že majú byť nasadení na front... Nemajú vôbec bojového 
ducha. Len jednotlivci sa hlásia k práporu SD na zasadenie." V závere hlásenia navrhoval 
stiahnutie roty z Banskej Štiavnice do Zlatých Moraviec, lebo jej ďalšie zotrvávanie v 
blízkosti frontu by mohlo spôsobiť úplný rozpad jednotky.
VHA Trnava, f. „55“, 55 - 53 - 1; VHA Praha, sb. Slov. armáda 1939-1945, k. 63. vária, 
i. č. 37/1, 4011 /1945 - Taj. Výkaz počtov V TSb z 25. 11. 1945.

31 Tamže; SNA, NESVADBA, F.: c. d., s. 54 - 57; ŠKULTÉTY, J.: c. d., s. 557 - 558, 565; 
KOLLÁR, P.: c. d., s. 82, 94; D SNP, c. d., 2. zv., s. 400-403; KORČEK, J.: c. d. v poz. 30.

32 Tamže; SNA, f. NS, A - 913, k. 36, Tn 74/45, G. Fritz; BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 
893, fol. 25, 26.

33 VHA Trnava, f. MNO, nezaradené. DR V TSb č. 15 z 3. a č. 17 z 8. 3. 1945, DDR MNO 
č. 9 zo 6. a č. 10 z 12. 3. 1945, 5/Taj. 3/a - 1945, 063/Taj. všeob. 1945; SNA, f, NS, k. 2, 
Tn ľud 2/45, J. Šmigovský; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, T ľud 61/47, Š. Tatarko.

33 Zo šiestich generálov slovenskej armády boli A. Malár a Š. Jurech zajati v Nemecku, F. 
Čatloš a J. Turanec v ZSSR A. Čunderlík v januári 1943 a A. Pulanich pravdepodobne 
v októbri 1944 odišli do výslužby. Paradoxne vyznieva ich účasť na prísahe 1. pešieho 
pluku Domobrany... Pozri Slovák, 10. 10. 1944.

35 Keď v roku 1957 prebiehala v ČSĽA ďalšia etapa čistiek, vytýčila si medzi prioritnými 
cieľmi aj odstránenie zvyšku (568 mužov) bývalých príslušníkov Haššikovej armády. Bez 
ohľadu na individuálne posúdenie ich „viny a zodpovednosti" za pôsobenie v slovenskej 
armáde počas druhej svetovej vojny, v uznesení ÚV KSS sa odporúčalo, aby boli v 
priebehu 12 mesiacov kolektívne prepustení do zálohy. Už samotnú službu v 
Domobrane kvalifikoval náčelník Kádrovej správy MNO politicky, ako „zradu na národe“, 
ktorú „v súčasnej dobe nie je možné podľa zákona trestne stíhať..., pretože platnosť 
retribučného dekrétu... už pominula“ (31. 12. 1948 - J. K.). Armádne i stranícke orgány 
ju však považovali za trvalú „kádrovú závadu", ktorú musia všetci velitelia a funkcionári 
„brať do úvahy pri každom kádrovom opatrení“. Rýchle jednorazové prepustenie 
bývalých príslušníkov Domobrany z ČSĽA so sprievodným odobratím alebo znížením 
vojenských hodnosti sekretariát ministra NO nakoniec neodporúčal. Svoj návrh, ktorý 
MNO potom akceptovalo, podoprel vcelku racionálnymi argumentmi: v Haššikovej 
armáde slúžili nielen dôstojníci z povolania, ale aj dôstojníci narukovaní zo zálohy a 
vojaci povolaní k výkonu základnej služby; mnohí z nich nastúpili až po mobilizácii a v 
období, keď platilo na Slovensku stanné právo; nie každý z dôstojníkov mal možnosť 
zapojiť sa do SNP; nie všetci slúžili po celý čas od menovania Š. Haššika ministrom 
NO, resp. od 29. 8. 1944, keď bolo po vypuknuti Povstania vyhlásené obnovenie ČSR; 
mnohí bývali príslušníci Haššikovej armády zastávajú po roku 1945 rôzne funkcie v 
armáde, v štátnom, hospodárskom i straníckom aparáte KSS a KSČ; nepremyslené 
vylučovanie z armády by mohlo spôsobiť negatívne dôsledky aj vo vzťahoch medzi 
Čechmi a Slovákmi, napr. pokiaľ by nedošlo k paralelnému revidovaniu otázky 
príslušníkov protektorátneho vládneho vojska. VHA Praha, f. MNO - sekr. ministra 1957, 
k. 19, 12/1 - 4, č. j. 01494/57, 025151/22 - KS - 57.
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36 SNA, f. NS, k. 41, Tn ľud 50/47, Š, Haššík; Tamže, к. 1 a 2, Tn ľud 2/45, J. Šmigovský; 
ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, T ľud 20/47, J. Parčan; ŠKULTÉTY, J.: c. d., s. 572 
a n.; KOLLÁR, P.: c. d„ s. 95-97.
K exemplárnym príkladom potrestaných patrili J. Šmigovský a Š. Haššik. Šmigovský 
bol prvým odsúdencom Národného súdu v Bratislave vôbec, prvým odsúdeným na 
trest smrti a v r. 1945 v prvej poprave zastrelený. O dva roky neskôr Národný súd 
vymeral rovnaký trest Haššíkovi, pravda, v neprítomnosti... Okrem bývalého ministra 
národnej obrany prvej SR sa aktívnejšie angažovali v hnuti ľudáckeho exilu po roku 
1945 aj exnáčelník štábu pplk. gšt. J. Parčan a prednosta spravodajského oddelenia 
Domobrany mjr. gšt. A. Matúš. Parčan napr. pôsobil v Slovenskom akčnom výbore 
ako vojenský poradca jeho predsedu F. Ďurčanského, zatiaľ čo Haššík podporoval 
skupinu okolo K. Sidora. Ich exilová spolupráca sa datuje od roku 1947. Haššík vtedy 
pod ochranou Sidora v Rime obnovil kontakty s Parčanom a poveril ho vybudovaním 
základov generálneho štábu slovenskej armády v zahraničí. J. Parčan rozvinul vo 
Francúzsku čulú spravodajskú činnosť, pričom samozrejme spolupracoval aj 
s tamojšou rozviedkou. Spracoval súpisy zbraneschopných emigrantov zo Slovenska, 
analyzoval ich vojenskú minulosť a stupeň kvalifikácie. V prvej polovici 50. rokov 
vyhotovil rámcový plán pre postavenie emigračnej slovenskej armády. A. Matúš vyvíjal 
oveľa praktickejšiu, spravodajsko-organizátorskú činnosť v Rakúsku, Francúzsku 
a Nemecku. Patril k zakladateľom Sidorovej SNR v zahraničí a Slovenského revoluč
ného odboja vedeného L. Jankovičom.
A MV ČR, f. Z - 651, sv. 10, s. 10 - 15; Slovenský politický exil v zápase za samostatné 
Slovensko. Bratislava 1996, s. 103 - 108, 137, 178, 207; REHÁK-CHOVAN, J. - 
GRÁCOVÁ, G. - MARUNIAK, P. (zost.): Slovenský povojnový exil. Martin 1998, s. 71, 
82 - 83, 89, 165, 208, 301 - 306.
Za poskytnutie cenných dokumentov, rád a pripomienok pri koncipovaní podkapitoly č. 3 
ďakujem plk. gšt. v z. PhDr. Jozefovi Škultétymu.

37 SI. z., č. 13, r. 1942. Zákon č. 36 o SPS.; SNA, f. SPS, k. 46 Kniha rozkazov SPS, R č. 
1 z 30.4. 1942.

38 SNA, f. SPS, k. 26, 580/42, 711/42; RÁKOŠ, E.: Slovenská pracovná služba 1941 - 1945. 
Inventár fondu. Bratislava 1962, rkp., s.1 - 2; MRÁZIK, J.: Slovenská pracovná služba 
1942 - 1944. Praha 1967, Diplomová práca, rkp.

39 Tamže; SNA, f. SPS, k. 46, Kniha rozkazov SPS; RÁKOŠ, E.: c. d., s. 3.
Doplňovacie odd. riadilo činnosť 11 doplňovacích komisií SPS pre hlavné odvody, ktoré 
pôsobili pri obvodoch pre nasledujúce vojenské DOV: Bratislava, Trnava, Nitra, 
Topoľčany, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Brezno nad Hronom, Ružomberok, Spišská 
Nová Ves, Prešov, Michalovce.

* KOLLÁR, P.: Branná moc Slovenského štátu v dobe od septembra 1944 do aprila 1945. 
In : Veda - armáda - spoločnosť, 3, 1992, č. 1, s. 86 - 88; KORČEK, J.: Domobrana. 
In: Armáda v dejinách Slovenska. II. z v. Bratislava 1993, s. 177 a n.

41 SNA, f. SPS, k. 45, 449/45.
42 Tamže, k. 48, 13039/111 - 1944; RÁKOŠ, E.: c.d., s. 2 - 3.
43 Slovák, 10. 10. 1944.
44 Tamže.
45 SNA, f. SPS, k. 40, 5096 a 5224/44.
46 Tamže, k. 46, bez sign., s. 226; KORČEK, J.: Domobrana, c.d., s. 182 - 183. 

Nižňanského rota s teroristickým a bojovým zameraním už nemala okrem svojho pôvodu 
s pracovnými útvarmi SPS vôbec nič spoločného.

47 Tamže; ŠUFLIARSKY, K.: Akcia Edelweiss. Bratislava 1963; KOLLÁR, P.: c. d., s. 86-88.
48 SNA, f. SPS, k. 40, 7644/osob. 44; k. 45, 1901/45, 2072/45.
48 Tamže, k. 38,1145/1943; Slovák, 10.10. 1944. Prví velitelia-dôstojníci SPS boli z týchto 

kurzov vyradení 8. 7. 1943.
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50 SNA, f. SPS, к. 45, 1294/45.
51 Tamže, к. 40, 10/44; к. 45, 410/45; к. 47, Rozkazy a denné programy zamestnania.
52 Slovák, 16. 11. 1944.
53 PREČAN, V. (zost.): SNP, Nemci a Slovensko. Dokumenty. Bratislava 1971, s. 649, 668; 

Domobrana, 6. 1. 1945; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36, ĽS 30/48, A. Macek.
54 Napr. 10.2. 1945 odvelili 72 pracovníkov z 2. oddielu pracujúcich na Straníku do 

Domobrany a na špeciálny (protipartizánsky) výcvik.
SNA, f. SPS, k. 45, 1273/45.

55 Tamže, tiež 12/45.
56 Tamže, 1199/45; Bližšie pozri KORČEK, J.: Ľudácky režim a ozbrojené sily prvej SR pri 

oslobodzovaní Slovenska v roku 1945. In: ŠTEFANSKÝ, V. (zost.): Záverečná fáza 
2. svetovej vojny a oslobodzovanie Slovenska. Bratislava 1996, s. 65 -67.

57 SNA, f. SPS, k. 45, 272/45; k. 46, R HV SPS č. 9 z 22. 2. 1945.
“ SNA, f. SPS, k. 45 a 46, 1489/45, R č. 10 z 28. 2. 1945.
59 Tamže, k. 45, 410/45, 1848/45; k. 47, Rozkazy a denné programy zamestnania.
60 Tamže, k. 47, bez sign.
61 Tamže.
62 SNA, f. SPS, k. 45 - 48, Denné hlásenia veliteľov oddielov.
63 Podrobnejšie KORČEK, J.: Ľudácky režim a ozbrojené sily..., c. d., s. 62 - 63, 71; Tenže: 

Modifikácie režimu Slovenskej republiky. In: BYSTRICKÝ, V. - FANO, Š. (zost.): 
Slovensko na konci druhej svetovej vojny. Bratislava 1994, s. 34 - 35.



Prezident prvej SR J. Tiso Premiér a minister zahraničia V. Тика

Minister národnej obrany, gen. 1. triedy 
F. Čatloš

Podpredseda vlády, minister vnútra a hlavný 
veliteľ HG A. Mach





O. Kubala, náčelník HG, šéf štátnej bezpečnosti 
a prednosta bezpečnostného odboru MNO

H. E. Ludin, nemecký vyslanec na Slovensku

Šéf prezidia MV J. Koso



Výcvik vľčat HM v duchu militarizmu

Slávnostná prehliadka z príležitosti menovania a prisahy prvých veliteľov SPS v Sekuliach 
8.7.1943





Trubači Okresného veliteľstva HM v Trenčíne

Vyradenie prvých absolventov Vyššej vodcovskej HM na Sliači 4 -5.6.1943



Vojenská prehliadka na počesť 5. výročia vzniku Slovenského štátu

Druhý celoštátny nástup HM 20.6.1943. Zľava: M. Sokol, V. Ravasz, J. Tiso, A. Macek 
a J. Sivák



Prvý letecký nálet anglo-amenckých bombardova
cích zväzov na Bratislavu 16.6.1944. Pohľad na 
horiacu rafinériu Apollo zo Šafárikovho námestia

Členovia vlády na pohrebe obeti prvého 
náletu Spojencov na Bratislavu, ktorý sa 
konal 19.6.1944

H. Hófle a J. Tiso pri prehliadke 1. práporu 1. pešieho pluku Domobrany v Banskej Bystrici



Od septembra 1944 prebiehala na Slovensku druhá etapa deportácii Židov

Ranný nástup na nútené práce pred ubikáciami 
v Židovskom pracovnom tábore vo Vyhniach na 
jar 1943

H. Hode (v strede) druhý veliteľ nemeckých vojsk 
nasadených na potlačenie SNP v rozhovore s 
ministrom národnej obrany Š. Haššikom 8.10.1944





Proces s príslušníkmi POHG v r. 1958 v Národnom dome v Banskej Bystrici

Pohľad na obžalovaných pri čítáni rozsudku v procese s príslušníkmi „Edelweiss" v Banskej 
Bystrici v novembri 1962
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Vojaci Slovenskej republiky!
Prezident Republiky Dr. Jozel Tiso vo svo

jom posolstve každému vojakovi, ako aj civi
listovi, ktorý pri prvej príležitosti zriekne sa 
spolupráce s partizánmi, zaručil odpustenie 
a beztrestnosť. Naproti tomu trest, ktorý stih
ne tých, čo zotrvajú vo svojom zločineckom po
čínaní, bude krutý!

Vieme, že zodpovedných je len málo jednot
livcov a väčšina z vás bola len klamstvom 
alebo terorom prinútená pridať sa a konať podlá 
rozkazov vražedných komunistických bánd.

Vo vedomí zodpovednosti voči slovenské
mu národu vzdajte sa spolupráce 
s komunistickými bandami, 
pokým pre vás platí veľkoduš
ná výzva Vodcu a prezidenta 
Republiky. Došly nám zprávy, že mno
hé jednotky sa už aj oslobo- 
díly zpod teroru komunistic
kých bánd a ochotne sa vracajú nazad 
k svojim povinnostiam.

Nasledujte ich v tom všetci!

Protipovstalecké letáky slovenskej vlády



POSOLSTVO,, 1
vodcu d prezidenta Republiky Dr. Jozefa Tisi;

k slovenskému národu
Prezident Republiky Dr. Joze! Tlso prehovoril k slovenskému národu akobčlanstv 
Slovenskej republiky v stredu 30. augusta t. r. o 19. hod. cestou Slovenského rozhlási 
Séí ÍJradu propagandy a predseda Slovenského rozhlasu výslancc Tido J. p»

ohlásil poslucháčstvu toto významné prezidentovo posolstvo, ktoré znejei

Slováci, Slovenky!
Slovenská Štátna samostatnost zrodila sa z nepopíš valy, rozšírená bola poplašná zpráva. „Maďari sú .

„teľného prirodzeného práva slovenského národa na viacerých prúdoch na postupe proti Slovensko, Slová,
vlastný život Z tohoto jasného koreňa zrodivšia sa pridružte sa k nám^ebytajte zbraň na obranu Slov.
štátna samostatnost umožnila národu slovenskému, aby ska proti Maďarom!”
sa on svojou príslovečnou pracovitosťou, statočnosťou Tak sa stalo, že profíkanej tejto taktike podťal
a životnou jednoduchosťou preukázal pred svetovou ve- mnohí statoční ľudia a dobrí Slováci nielen v armá<
rejnosťou vo svojej zralosti na samostatný život. L«n aje j v radoch civilného obyvateľstva, ktorí — nach
jasným a vysokokladným týmto hodnotám, ktoré ná- taní Xvučnýml heelamí alebo sterorlzovaní d rastie k'
rod slovenský uplatňoval v štátnom samostatnom živo- vystupovaním partizánov — dostali sa do spoločne-
te, možno ďakovať, že slovenský národ vybudoval si ktorej ohavnosť spoznali až potom, keď si už uvedom,
samostatný štátuy život, ktorý slovenskému menu vy- je 8lj v hroznej protivé nielen so zákonmi nášho štá
dobýjal česť a uznanio vo svete a slovenskému člove- ^ j ^ životnými záujmami slovenského národa,
kovi doma zabezpečoval národná n hospodárska sto- м „m0 si hneď „j piatku boli vedomt toho, že nu
hodu n sociálnu životnú úroveň, dosiaľ slovenským >;и je iba v naáoj statočností a pracovitosti > preto s:
flovekom nikdy nedosiahnutú. Nebol to žiaden zázrak, ^ „,ЬоЛ|ап[ u ,voju budúonosf národnú a Stár
oni náhoda, lebo také jasné zásady, ako je prirodzené udrí[mc len kcIf budeme vzorný, pokojný s pori.
pravo, a také kladne hodnoty, aké sa zapojily do budo- kum]iovný „araU, {l) sa „ám, buď Bohu chvála, po
vsteľskej práce slovenskej, nemohly ani Iné vytvor í, gMf rokov , darilo. A teraz prišil k nám zveste'
len požehnaný slovenský život, akému sa tešil kazdy ^ nového iivo(a , partizánskymi spôsobmi ai
Slovák a každý občan slovenského štátn. _ slovenský mnjolok, strieľajú slovenských ľudí, rohoi

Nesie sa však svetom heslo, že rod. sa novy život. ^ obchodníkov, úradníkov, katolíkov
Vánok alebo ďaleké zvuky tohoto nového života dorá- evanjeIikov ako Dapr. T Brezoe, ľudí politícky ex
žajú už i na nás, na Slovensku. A čo je to za život, BotaBých , rud| jednotlivcov, úplne všedných,
tenlo nový život, ktorého zvestovateľa su nž v práci аЫ|А „vojcj ra,inoVaneJ taktiky zapriahli spod'
na Slovensku? Strom podľa Ovocia, človeka podľa ka- ^ ,polo£aoeU tt družiny nedospelých rojčiv;
marátatva a život podľa skutkov sa posudzuje. A tu, ch| aby p0raocou týchto živlov rozleptali slov
drahí moji, dobre si všimnime tých sprievodných zja- iadl)k „otreli nám s čela známka statočné
vov hlásaného nového života. Kym slovensky život 0riadaaéll0 „úroda a biľagovali nás značkou bezú
v samostatnom štáte spokojne vykvitni z jasného pr.ro- v boräavleké рик|„.
dzeného právu národu na svojský život a požehnaná ainhnlúroveň slovenského živoia bola výslednicou práce а I keď som už dlhé týždne s hrôzou sledoval d at»l
statočnosti Slovenskej, zaliaľ z čoho sa rodí, nim pri- počínanie lejte boľševickej hordy u nás, nemohol -
ehádza tce nový život na Slovensku? sn odrazit od doterajšej čiary slovenského vlá .

Nevyjasněnost pojmov n cieľov, používanie podvodu v duchu trpezlivej shovievavosti n lásky ku kazí.
a zaskočenia dobromyseľných ľudí, predstieranie dohro- Slovákova Ale keď už čim ďalej tym drsnejíle po
prajnosti voči Slovákom, holy prvé príznaky roiliaoeho čovala diabolská boľševická zloba vo vražděn .
sa nového života. Do nevyjasneného tohoto ovzdušia kov, v ničení slovenského majetku verejncno a sua
hodila sa zpráva, že Nemej obsadzujú Slovensko, že za- neho a naše sily sa dokázaly y s a yml aa z
bili prezidenta, odvliekli vládu a preto bola pohotová tejto pekelnej riavy, dal soin sáhlas k tomu, y
výzva: „Slováei, poďte s nami proti Nemcami” A aby veľký sused, Veľkonenlccku ríša, poslala na Slov
sa všetky duševné sležkv slovenského človeka aktlvo- vojenské jednotky k potlaécamm tohto beštinlneno

Leták s prejavom J. Tisu 30.8.1944
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Ministerstvo národnej obrany.

Číslo: 414.175/lAJ.PSb.-1944- 
Predmet: Opevňovscie práce - za

delenie mladistvých do 
práce a práce vo svia
točná dni a nedeľu. Bratislava, 10.novembra 1944 

T Л J n á !

Všetkým župným a okresnvm úradom a úradom práce
• ich sídlach.

Nariadením čís. 414.172/XAJ.PSb,-1944 zo dňa 31.októbra 1944 na
riadil som celkové zapojenia obyvateľstva Slovenskej republiky.do 
opevňovacích prác,ktoré buduje nemecká branná moc na Slovensku.Toto 
zapojenie deje sa na základe ustanovení zákona čís.131/1935 Sb.z.o n. 
o poskytovaní osobných úkonov a vecných plnení.Týmto vydávam k pred
chádzajúcim nariadeniam dodatok,ktorým sa dopĺňajú, vydané už smernice

Vzhľadom na zvýšenú, potrebu zapojenia ašté väčšieho počtu prac. 
síl nariaďujem:’

1. / V súvislosti vládneho nariadenia zo dňa 6.novembra 1944 /zá
kon čís.201/1944 SI.z./ o rozšírení povinnosti k osobným úkonom v 
smysle zák.č.131/1936 Sb.z.a n.k opevňovacím práoem možno použiť na 
oaobné práce aj mládež pätnásť a šesťriásť ročnú.

Bo opevňovacích prác zapojené budú naraz všetky triedy vyšších 
ročníkov stredných škôl,celé odborné školy /obeh.akademie,občh.školy 
priemyselné školy všetkého druhu,hosp.školy všetkého druhu,učiteľskí' 
akadémie, umelecké Školy, atá'./ celé vysoké školy pod vedením riaditeľ
mi určených profesorov.Podrobné nariadenie bude vydané dodatočne.

Urobte všetko potrebné,aby Studentstvo за pod zámienkou opevňo
vacích prác nepotulovalo po okolí blízkom jeho učilišťa,

2. / No opevňovecích prácach nech sa zásadne pracuje oj v nede
ľu a vo sviatok a to od 10.00 hod.do ktorej hodiny nech sa ukončia 
bohoslužby pre tých,ktorí sú do práce zasadení.

Na stráži
Za správnosť: Minister národnej obrnny: 

Štefan RAŠŠIK,v.r.Veliteľ Pracovného sboru N0: 
pplk.PSb.Ing.Jozef Kručko.

v v n

Nariadenie o zadeľovaní mladistvých na opevňovacie práce



J. von Ribbentrop

F. Čatloš

M. Sokol

Vzory podpisov



P. Stalinský



F. Barckhausen



W. von Xylander

G. Heinrici

O. Kubala

Š. Haššík



G. BergerH. Himmler

J. Witiska
H. Häfle

1. Daxner

P. Denk

Š. Tatarko

J. šmigovský
A. Rašla



Organizácia Hlinkovej gardy 1943 - september 1944

Najvyšší veliteľ HG - Dr. Jozef Tiso__________________________________________
Hlavný veliteľ HG - Alexander Mach__________________________________________
Náčelník štábu HG - Dr. Karol Danihel_______________________________________
Hlavné veliteľstvo HG________________________________________________________
Pomocný úrad HG
Šéflekár HG '
Oddelenia HV HG:
1. Osobné a organizačné, II. Spravodajské, III. Výcvikové, IV. Kultúrne a propagačné, V. 
Sociálne, VI. Hospodárske, Vil. Zdravotné_______________________________________
Služby: Letecká, Spojovacia, Automobilová, Dopravná____________________________
Župné inšpektoráty:
ŽI župy bratislavskej - Dr. Jozafát Kráľovič 
ŽI župy nitrianskej - Peter Bubliak 
ŽI župy trenčianskej - Koloman Homiš 
ŽI župy pohronskej - Ján Moncoľ 
ŽI župy podtatranskej - Vojtech Kačka
ŽI župy šarišsko-zemplinskej - Anton Sabol-Palko________________________________
Okresné veliteľstvá_________________________________________________________
Miestne veliteľstvá

Porovnávacia tabuľka hodností SPS, Domobrany a HM

Slovenská pracovná služba Domobrana Hlinková mládež

pracovník / prac. strelník / strel. junák / jun.
podrojvodca/ projv. slobodník / slob. rojnik HM / roj.

rojvodca / rojv. desiatnik / des. nadrojnik HM /nroj.
veliteľský čakateľ na hodnosť 

družinára / vel. čak. druž.
čatnik z povolania / čtk. 
rotník z povolania / rtk. 

zástavník z povolania / zvk.

výzvedník / výzv.

družinár / druž. rotník - rotmajster / rtk. rtm. priekopník / priek.
naddružinár / ndruž. zástavník - rotmajster 

/ zvk. rtm.
nadpriekopnik / npriek.

skupinár / skp. dôstojnícky zástupca - 
rotmajster / d. zást. rtm.

brojnik / broj.

veliteľský čakateľ na hodnosť 
poradcu / vel. čak. pord.

dôstojnícky zástupca ašpirant / 
d. zást. ašp.

poslucháč Vyššej vodcovskej 
školy HM / posl. VVŠ HM

poradca / pord. poručík / por. podkrídelnik / pkrid.
nadporadca/ npord. nadporučík / npor. kridelník / kříd.
oddielvodca / odv. stotnik / stot. nadkridelník / nkríd.

pracovný vodca / pracv. major / mjr. dozomík / doz.
nadpracovný vodca / npracv. podplukovník / pplk. podtábomik / ptáb.
hlavný pracovný vodca / hl. 

pracv.
plukovník / plk. táborník / tab.

generál II. triedy / gen II. tr. generál / gen. čelnik / čel.



Organizácia žandárstva v r. 1943 - 1944

KRIUS

Župan (ŽÚ)

Minister vnútra

Prednosta ÚŠB

Veliteľstvo žand. školstva

Hlavný veliteľ žandárstva

Prezidium MV, 4., 15. (5.), 6. odd.

Organizácia štátnej polície v r. 1943 - 1944

PR Prešov

Župan (ŽÚ)

PR Bratislava

Minister vnútra

Prednosta ÚŠB

Okresný náčelník (OÚ)

Prezídium MV, 15. (5.) odd.



Slovenská pracovná služba v októbri - decembri 1944

Jednotka Stanovisko veliteľstva Velitelia

I. Strážny oddiel Sekule skp. Jozef Rábik
2. Strážny oddiel Jakubov ndruž. Michal Tomčík 

druž. Pavol Hodás
3. Strážna čata (oddiel) Moravský Svätý Ján ?
1. Pohotovostný oddiel Straník skp. Ján Beňovič
2. Pohotovostný oddiel Straník skp Štefan Šustek
3. Pohotovostný oddiel Bánová skp. Jozef Sitár
4. Pohotovostný oddiel Stráňavy skp. Arpád Kimer

5. Pracovný oddiel Bratislava skp. Alojz Psota
6. Pracovný oddiel Vajnory skp. Jozef Rábik

Deutsche Arbeitsdienstgruppe Tatranská Lomnica 
Bratislava

skp. Julius Schwartz

Slovenská pracovná služba v polovici marca 1945

Jednotka Stanovisko veliteľstva Velitelia

1. oddiel Teplička nad Váhom skp. Ján Beňovič
2. oddiel Straník npord. Ervin Miko
3. oddiel Bánová skp. Jozef Gavín
4. oddiel Žilina skp. Arpád Kimer
5. oddiel Bratislava pord. Martin Kaniok
6. oddiel Vajnory skp. Štefan Šustek

Deutsche Arbeitsdienstgruppe Bratislava skp. Julius Schwartz
1. Strážny oddiel Sekule ndruž. Anton Eremiáš 

skp. Jozef Rábik
2. Strážny oddiel Jakubov ndruž. Ferdinand Horváth



Ján KORČEK

Vlil. Režim a ozbrojené sily prvej SR počas oslobodzovania 
Slovenska v roku 1945

1. Poslanie brannej moci v štruktúre režimu na sklonku vojny

Posledné iri až štyri mesiace existencie prvej Slovenskej republiky v roku 1945 
charakterizovalo z hľadiska pôsobenia ľudáckeho režimu jeho záverečné vývojové štádium 
-nemecký okupačný systém. Daný systém bol nastolený v súvislosti s bojovým nasadením 
proti SNP. Udržiaval formálnu, ale historicky reálnu kontinuitu Slovenského štátu za cenu 
aktívneho zotrvania vo vojensko-pôlitickom spojeneckom zväzku s Nemeckom 
„až do konca". To znamenalo politicky, hospodársky i vojensky podporovať vojnové 
úsilie namierené proti štátom antihitlerovskej koalície až do ukončenia vojny v Pumpe 
v máji 1945. Nielen proti boľševizmu. ZSSR a obnoveniu ČSR. ako sa často jednostranne 
zdôrazňuje, ale aj proti západným, „demokratickým” Spojencom, čo sa dnes radšej cudne 
obchádza. V čom bolo postavenie prvej SR a jej ozbrojených síl skutočne bezprecedentné? 
Nie v tom. že by zoslali „posledným verným vazalom nacistickej tretej ríše“. Лк aj 
neberieme do úvahy Maďarsko, ktorého štátna zvrchovanosť bola garantovaná do 
budúcnosti aj po páde I lorthyho či Szálasiho vlády a vojenskej porážke, bolo tu predsa ešte 
Chorvátsko Ante Paveliča. Oba satelitné štáty reprezentované ustašovcami 
a ľudákmi sa zložilo museli vysporiadavať so situáciou, keď nepriateľ neuznával vôbec ich 
existenciu a posudzoval ich len ako súčasť spojeneckých krajín Juhoslávie a 
Československa. Po sformovaní všeobecných princípov vystúpenia zo zväzku fašistickej 
Osi sa nezaoberali spojenecké veľmoci problémom Slovenska a Chorvátska ani na jednej 
zo spoločných konferencií. Nezahrnuli ich ani do početných výziev v roku I943 a 1944. 
ktoré adresovali opakovane všetkým ostatným spojencom nacistického Nemecka, aby 
podporili množiace sa pokusy o zmenu strán. Z chronologického pohľadu prvej SR nepatrí 
zatracujúci primát: tzv. kapitulačný akt slovenskej vlád\ 3. armáde USA (XX. zbor. brig, 
gen. A. W. Collier) z 8. mája 1945 predbehol kapituláciu chorvátskeho velenia pred britskou 
8. armádou z 12. mája I945...' Obe krajiny boli konfrontované s rozpoltenosťou spoločnosti 
v postoji k oslobodzovacím silám protihitlerovskej koalície a k neodvratne sa blížiacej strate 
vlastnej, hoci „bábkovej" štátnosti. Časť. podporujúca domáci a zahraničný odboj 
(rozhodne väčšinová, nakoľko, o tom možno viesť diskusiu), mala pozitívne zjednocujúci 
faktor vo vodcoch - PhDr. JlJDr. E. Benešovi a J. B. Titovi. Súčasne na druhej strane tie 
isté osobnosti a nimi reprezentovaná politika pôsobili ako jedna z hlavných prekážok pre 
získanie „prokolaboračne" orientovaných síl. Rovnaké hodnotenie samozrejme piati o 
protistojacich vodcoch ThDr. J. Tisoví a A. Paveličovi. s významnou autoritou v radovom 
obyvateľstve i medzi príslušníkmi armády a ďalších zložiek brannej moci.

Namiesto pozitivistického rozboru predmetu tejto kapitoly načrtnem z neho len 
niekoľko problémových okruhov, keďže mnohé otázky som už spracoval a publikoval v 
iných výstupoch zo základného výskumu. Na úvod aspoň v skratke charakterizujem zloženie 
ozbrojených síl prvej SR v období od januára do mája I945. Celá branná moc spadala pod 
ministerstvo národnej obrany vedené civilom Štefanom Haššíkom (slot. pech. v z. povýšený 
na mjr.). Náčelníkom Hlavného štábu MNO bol pplk. gšt. JUDr. Jozet Parčan. Slovenské 
vojsko tvorili: l. a 2. peší pluk. delostrelecký oddiel a ďalšie druhy vojska organizačne 
nižších stupňov Domobrany, protilietadlový delostrelecký pluk. letecký pluk bez lietadiel.
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Civilná protiletecká ochrana. Pracovný zbor NO a najpočetnejšia formácia nazývaná 
Technický zbor. zložený z príslušníkov stavebných, ženijných a technických rôt (vo februári 
zlúčených prostredníctvom ôsmich Pracovných stavebných skupín do 3. a 4. Technickej 
divízie). 1. a 2. Technická divízia (pôsobili v okolí Balatonu v Maďarsku a v severnom 
Taliansku.)’ MNO uskutočnilo dve mobilizácie: 12. januára 1945, po ktorej početný stav 
armády vzrástol na 41 533 mužov (29 139 na území Slovenska a 12 394 v zahraničí)' a 5. 
marca 1945. keď dosiahla maximálny (t. j. tabuľkový, nie reálny!) stav 53 433 mužov.4 Na 
margo „vyviňovania" politickej a štátnej reprezentácie prvej SR zo zodpovednosti za 
..tragické excesy fanatikov“ chcem zdôrazniť, že plnoprávnou súčasťou brannej moci boli 
aj ozbrojené formácie žandárstva, polície, finančnej stráže. Hlinkovej gardy, Hlinkovej 
mládeže a Slovenskej pracovnej služby. Riadil ich bezpečnostný odbor MNO. od 2. januára 
1945 na čele s Otomarom Kubalom. Teroristické a represívne akcie Pohotovostných 
oddielov MG. 1 IM a rôznych špeciálnych diverzných a záškodníckych jednotiek neboli 
žiadnymi excesmi, aie išli plne na vrub štátom organizovaných a pod vojenskú prísahu a 
veliteľskú právomoc spadajúcich jednotiek. Okolo 6000 gardistov v marci 1945. vrátane 
bojových poľných rôt a práporov, sa rovnalo slabšej vtedajšej divízii.'

2. Použitie HG a HM ako vojenských a bezpečnostných jednotiek

Povolávanie gardistov a háemistov do činnej vojenskej služby zabezpečovala 
doplňovacia správa MNO. POl lG pôsobili v priamej veliteľskej podriadenosti Hlavného 
veliteľstva IIG v Bratislave. Viedli ho výlučne gardisti, záložní dôstojníci, a preto nie všade 
mohol byť okresný veliteľ aj veliteľom PO. V zime 1944 - 1945 bolo utvorené na žiadosť 
miestnych ľudáckych činiteľov asi 10 PO aj mimo okresných sídel (v Zázrivej, Jablonke. 
Terchovej. Novej a Starej Bystrici. Lednickom Rovnom a inde)." V prevažnej miere 
podnikali ..trestné akcie“ proti partizánom a účastníkom odboja. Medzi najaktívnejšie patrili 
POI IG v Holíči (veliteľ nzbroj. Ladislav Chrenka). Nitre (nzbroj. Ferdinand Biščo), Novom 
Meste nad Váhom (kpt. Jozef Gašparík). Liptovskom Sv. Mikuláši (nzbroj. Ján Kráľ), 
Trenčíne. Trnave. Žiline. Najtvrdší a najskúsenejší velitelia z PO. OV a IIV HG preberali 
v prvom štvrťroku 1945 velenie poľných rôt (väčšinou už v hodnosti kapitána - Ľudovít 
Fábry. Alexander Galie. Jozef Golský. Vojtech Hora. Ambróz Jankovič, Ján Jánoško. Štefan 
KIčo. nzbroj. Bartolomej Minárik. Juraj Laco). К I. poľnému práporu HG. ktorý bol 
utvorený už v októbri 1944. pribudol na prelome februára - marca 1945 11. a v poslednej 
fáze bojov pri oslobod/.ovan í Slovenska, resp. počas organizovania evakuácie gardistických 
formácií z východného a stredného Slovenska III. poľný prápor HG. Velili im postupne 
kapitáni: Štefan Rabína. Tichomir Javor, Štefan .lakubóczy a Ján Stejskal. Uzlové miesta 
ústupu predstavovali úseky železničných tratí Strečno - Vrútky, Sučany - Kralovaný, 
Turčiansky Sv. Martin -Štubnianske (Turčianske) Teplice, kde boli začiatkom marca 1945 
postavené špeciálne 3 strážne roty HG. na účely ich obrany a stráženia. Ustup jednotiek 
HG pred frontom sa sústreďoval v dvoch hlavných smeroch: I. ее/. Žilinu. Považie. Trenčín 
a Vlársky priesmyk na Moravu: 2. cez Bratislavu. Záhorie. Holíč na Moravu alebo do 
Rakúska. K jednému z. ich posledných bojových nasadení proti Červenej armáde došlo ešte 
začiatkom druhého májového týždňa na území západne od Prahy.7

Nechcem, aby pri uvádzaní aktivít HG či I IM vznikol dojem, že preceňujem ich 
význam a použitie v rámci ozbrojených síl a represívneho aparátu ľudáckeho režimu. 
Radikalistické prúdy nielen medzi radovým členstvom, ale aj funkcionárskym aktívom 
týchto organizácií tvorili v nich ku koncu vojny výraznú menšinu. Diferenciačný proces i
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tu oddelil (podobne ako v celom štátnom a politickom aparáte) fanatikov, presvedčených 
kolaborantov, kolísavcov, alibistov, „zvedených“ a obracačov kabátov. Vládna garnitúra 
HSĽS („umiernení tisovci“) sa ocitla chtiac-nechtiac na spoločnej platforme s ultraradikálmi 
a hnutím tzv. mladoľudákov. Angažovali sa za nereálne udržanie Slovenského štátu 
napĺňaním spojeneckého zväzku s hitlerovským Nemeckom. Nemci oceňovali síce 
odhodlaných, ale podporovali len mužov činu. Preto napríklad v garde stavili na vplyvné 
zoskupenie okolo O. Kubalu", no nechali odumrieť krúžok bývalých väzňov z povstaleckého 
internačného tábora v Slovenskej Ľupči'1. hoci oba používali rovnaký spôsob vystupovania 
a propagandy (bez servítok). Zneužijúc študentskú neskúsenosť a nerozvážny radikalizmus 
niektorých mladých i sotva dospelých príslušníkov HG. HM, SPS a Domobrany, podarilo 
sa získať verbovačom z rôznych zložiek nemeckých spravodajských orgánov pre zaradenie 
do už viackrát zmienených diverzno-špionážnych kurzov viac ako 500 Slovákov."’ 
Vytypované teritóriá východného, stredného Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia 
zostal v strede záujmu nemeckého velenia aj po prechode frontu. Cieľom jeho taktiky, 
„zamorenie“ tyla CA. bolo neustále v širokom okruhu ohrozovať a sťažovať Spojencom 
prístup jednak do centrálnych oblastí tretej ríše, jednak k nástupným smerom do 
mytologizovanej alpskej pevnosti. Záujem vlády a MNO v Bratislave motivovali zasa 
pokusy zanechať na Slovensku fungujúcu špionážnu sieť pre spojenie s pripravovanými 
emigračnými centrami v okolitých štátoch, ako aj neujasnené plány na poškodzovanie 
hospodárskeho potenciálu obnovenej ČSR. Vo výcvikových strediskách sa plánovali rôzne 
sabotážne a diverzné akcie, teroristické útoky, nasadzovanie falošných partizánskych a 
úderných skupín a pod. Inštruktorský zbor v týchto osobitných kurzoch pozostával najmä 
z členov SS. Neváhal verbovať frekventantov i spomedzi 16 až 20-ročných mladíkov, 
ktorých vytypovávali medzi študentmi, háemistami, ba dokonca chovancami ústavov pre 
siroty. Funkciu styčného dôstojníka medzi veliteľmi týchto diverzno-spravodajských kurzov 
a HV HM zastával por. (?) Emil Hričovský. Ako najagilnejších príslušníkov 2. 
spravodajského oddelenia HV HM pramene uvádzajú: Štefana Chalmovského, Viktora 
Magdolena, Kornela Piačeka. Jozefa Šikyho a Jozefa Vicena. Ich spravodajské a 
bezpečnostné informácie postupovalo MNO kompletne Úradu predsedníctva vlády a 
Kancelárii prezidenta republiky." V hlásení Stíhacej skupiny Slovensko (Jagdeinsatz 
Slowakei), SS Stíhacieho zväzu Juhovýchod (SS-Jagdverband Súdost) z 12. februára 1945 
sa hodnotili ciele, metódy a formy výcviku uvedených osobitných jednotiek ako súčasť 
vlastnej prípravy na akcie s krycími názvami: Eber - Diviak, Kanec (V - SS- 
Oberscharfúhrer lng. Werner Tutter), Hengst - Žrebec (V - SS-Hauptsturmfuhrer Otto 
Puritscher), Katzer - Kocúr (V - SS-Untersturmfuhrer Valko). Schwein - Prasa (V - SS- 
Untersturmfiihrer Felix Sonnberger), Stier- Býk (V - SS-Untersturmťúhrer Stôhr) a Widder 
- Baran (V - SS-Untersturmfúhrer Michal Michalský). Akcie mali prebiehať zväčša od 
apríla až mája 1945 a zameriavať sa na: ochromovanie dopravy cez východo-karpatské 
priesmyky, cestné a železničné priechody na moravsko-slovenskom pomedzí a do Rakúska, 
atentáty na činiteľov československej štátnej (civilnej) a sovietskej vojenskej správy, 
rozsiahle údery diverzných kománd na vybrané časti železničných tratí v Duklianskom a 
Lupkovskom priesmyku, v úsekoch Humenné - Sánok, Užhorod - Sambor, Mukačevo - 
Stryj, Prešov - Nowy Sacz. na cesty, elektrárenské a vodárenské objekty v Beskydách, 
Javorníkoch, vo Vlárskom priesmyku na západe a Vereckom na východe, na Považí a inde.l: 
Objektívne treba uznať, že väčšina podobných akcií sa nikdy nerealizovala, resp. 
neprekročila štádium prípravných nácvikov. Spôsobili to nielen reálne smery a rýchlosť 
postupu sovietskych, rumunských i československých vojsk, ale v nezanedbateľnej miere

180



aj vysoké percento dezercií frekventantov uvedených kurzov. Kým Ukrajinci patrili k 
najspoľahlivejším medzi nimi. Slovákom Nemci už tak nedôverovali. Považovali ich za 
nevypočítateľných. Veľmi zreteľne sa to prejavovalo aj v rezervovanom postoji Berlína voči 
obnovovanej tzv. Haššíkovej armáde. Priamym následkom bolo výrazne redukované 
nasadzovanie len jej menších formácií do ľrontových úsekov.

3. Armáda v úlohe podporného článku nemeckej obrany na Slovensku

Ozbrojené sily prvej SR boli pod prísnou kontrolou nemeckých okupačných orgánov. 
Vláda Dr. Štefana Tisu a MNO mali veľmi obmedzený vplyv na jednotky plniace pracovné 
a bojové úlohy, keďže pôsobili pod bezprostredným velením príslušných vyšších 
nemeckých veliteľstiev. Pri posudzovaní otázky ich skutočného použitia treba brať do 
úvahy údaj. že viac ako dve tretiny príslušníkov armády na Slovensku neboli vyzbrojené. 
Nie je však pravdou, že do frontových bojov na Slovensku vôbec nezasiahli, i keď ich 
nasadenie proti Červenej armáde bolo menej než symbolické." Často sa pri tom devalvuje 
význam „nebojovej“, ale vo vojne takmer rovnako dôležitej činnosti strážnej, 
bezpečnostnej, spojovacej, budovateľskej (obranné opevnenie, cesty, železnice atď.), na 
ktorých sa aktívne podieľali slovenské jednotky v masovom meradle. Práve stavebné a 
technické jednotky vtláčali armáde výraznú črtu dislokačnej roztrieštenosti. Hoci plošne 
jej rozmiestnenie (všeobecne trojuholník Bratislava-Nitra-Trenčín a oblasť Považia po 
Žilinu) nezaberalo a ani nemohlo zaberať rozsiahlejšie územie vzhľadom na nepretržité 
strácanie teritória na úkor oslobodzovacích vojsk, sídla veliteľstiev samostatných či 
odlúčených jednotiek a útvarov boli rozptýlené k 21. februára 1945 vo vyše 80 mestách 
a obciach na Slovensku."

Najzdatnejším výberovým armádnym útvarom brannej moci prvej SR mala byť 
Domobrana. Prečo tieto predpoklady nespĺňala? Vojensko-odborné schopnosti a aktívnosť 
jej dôstojníckeho zboru nezvykli byť terčom vážnejších výhrad politických i vojenských 
predstaviteľov okupačného režimu, ani zo slovenskej, ani z nemeckej strany. Týkalo sa to 
prevažne vyšších veliteľov. Z nich okolo 30 mužov" dlhodobejšie získavalo vynikajúce 
hodnotenia od dôstojníkov a generality Wehrmachtu a Waffen-SS v poli. Jednotky SIPO 
a SD, analyzujúc „spojeneckú súčinnosť" pri represívnych akciách proti odboju, 
vyzdvihovali jednoznačne bojového ducha a razantnosť HG. zatiaľ čo nižších veliteľov 
od stupňa domobraneckého práporu označovali za alibistov, mäkkých nespoľahlivcov, 
málo aktívnych „štábakov" a pod.1'’ Chronický nedostatok dôstojníkov a rotmajstrov 
zväzoval ruky Haššíkovmu MNO pri hlbších čistkách v ich zbore, o ktorých sa viedli spory 
pred podpisovaním nových vojenských prísah začiatkom marca 1945. Spravodajské 
oddelenie MNO dávalo namiesto toho podnety k sledovaniu správania „podozrivých" asi 
20 dôstojníkov maďarskej a niekoľkých desiatok nemeckej národnosti, medzi ktorými boli 
i bývalí príslušníci rakúsko-uhorskej armády. Zložité to bolo aj s morálno-politickým 
profilom mužstva. Pre tisíce vojnových zajatcov niekdajšej slovenskej, resp. 1. ČSA na 
Slovensku, bol pochopiteľne dobrý každý spôsob, akým sa dalo prispieť k úspešnej 
intervencii alebo vyreklamovaniu z nemeckých táborov domov. Ministerstvo zahraničných 
vecí, MNO, Kancelária prezidenta republiky a ďalšie centrálne inštitúcie mali preto pri 
„záchrane vojakov“ prostredníctvom Červeného kríža často k dispozícii úplne skreslené 
údaje o ich zmýšľaní, skutočných zástojoch v odboji, Povstaní alebo vzťahu k ľudáckemu 
režimu.17 Možno zovšeobecniť, že najmenej prísne kritériá výberu mužstva sa uplatňovali 
v pracovno-technických jednotkách, kde príkladom pravdepodobne vôbec jedinej
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špičkovej funkcie dosiahnutej navrátilcom zo zajatia v Nemecku sa stal veliteľ 
Technického zboru plk. gšt. Štefan Tatarko.'* Konzekventne previerky sa neuplatňovali 
ani v prípadoch zaraďovania vojnových zajatcov do Domobrany (napr. v posledných 
skupinách rozmiestňovaných v januári až februári 1945 ..prešlo“ vždy viac ako tri štvrtiny 
z verbovaných).'*

Odhliadnuc od diskutabilných percentuálnych odhadov, vcelku realistický pohľad na 
ideologieko-politickú orientáciu mužstva možno nájsť v rozbore osobitného komanda 
K ZbV 29 z 22. februára 1945. ktoré patrilo do organizačnej siete úradu SS- 
Oberslurmbannfúhrera JUDr. J. Witisku. Skryté vnútorné presvedčenie vojakov 
Domobrany charakterizovali podľa neho 4 základné prúdy: 1) proruský, panslavistický - 
40 percent; 2) pročeskoslovcnskí. anglo-amcrickí sympatizanti - 30 percent: 3) za včlenenie 
samostatného Slovenska do európskej (kon) federácie štátov - 25 percent: 4) klerikáli. 
nacionalisti, za udržanie dnešnej SR. k Nemecku majúci indiferentný postoj - 5 percent?’ 
Aký vplyv malo podobné zmýšľanie na frontový výkon vojenskej služby v čase, keď už 
bolo všeobecne jasné, že vojna sa chýli ku koncu a víťazstvo nemôže dosiahnuť okyptená 
Tašistická koalícia? Možno to ilustrovať desiatkami písomných sťažnosti veliteľov práporov
a rôt Domobrany, ktoré boli zaradené do zostáv nemeckých vojsk:....mužstvo má v úmysle
pri posunutí ruského frontu preobliecť sa do civilu a ujsť k rodinám alebo prebehnúť 
k nepriateľovi."; ..Včera vraj dezertovalo okolo 120 mužov, lebo sa dozvedeli, že majú 
byť nasadení na front...“; ..Pechote chýba duch bojového aktivizmu... z 8. roty sa prihlásili 
iba jednotlivci k práporu SD na akciu proti partizánom."21 Morálno-polilický profil mužstva 
v armáde negatívne ovplyvňoval úsilie vedenia MNO a MV IIG znormalizovať vzťahy 
medzi príslušníkmi Domobrany a IIG. Kampaň disciplinárnych trestov, neustále až do 
omrzenia forsirovaná čo najtesnejšia „bratská“ spolupráca, neboli schopné prekryť 
mnohoročné spory i averzie medzi vojakmi a gardistami, ktoré patrili k charakteristickým 
znakom vývoja ľudáckeho režimu ešte z čias existencie slovenskej armády pred nemeckou 
okupáciou. V správach o priebehu kombinovaného nasadenia gardy a armády v bojových, 
strážnych aj pracovných akciách figurujú desiatky incidentov a prejavov neznášanlivosti, 
„nezriedka vyvolaných a spôsobených vplyvom nemierneho pitia alkoholu". Tieto vyvolali 
3 až 4-krát zákroky z najvyšších miest, počnúc pokynmi náčelníka Hlavného štábu MNO 
pplk. gšt. Parčana a náčelníka HG Kubalu o vzájomnom spolunažívaní z druhej dekády 
januára 1945" a končiac zorganizovaním ukážkového, spoločného cvičenia IIG a 
Domobrany 2. marca 19452’ za účasti špičkových vojenských predstaviteľov prvej SR i 
nemeckých okupačných síl. ktoré malo manifestovať prekonanie ...škodlivých rozporov... 
hrejivým duchom kamarátstva.... národnej a kresťanskej družnosti a úprimnej spolupráce 
všetkých zložiek obnovenej slovenskej brannej moci". Domobrana, ako branná nositeľka 
štátu a 11G. ako branná nositeľka jedinej štátnej strany sa podľa Š. Haššíka mala stať 
príkladom úspešného prekonania kompetenčných sporov aj pre ostatné orgány mocenského 
aparátu. Podľa vedúceho I. oddelenia IIV 11G a Kubalovho sekretariátu kpl. Jána Klocháňa
....musia sa obrancovia najvyšších hodnôt... somknúť v jeden šík. aby ...odrážali všetko.
čo je namierené proti slobode národa a jeho štátnej samostatnosti. Chorobná zaujatosť a 
škodlivé zazieranie nesmie rozleptávať naše spoločné rady.“24

Začiatkom roku 1945. po ústupe nemeckých vojsk z východného Slovenska na nové 
obranné pásmo (pramene Váhu - horný Hron - Lučenec), boli do budovania tejto 
defenzívnej línie prevelené viaceré slovenské stavebné i technické jednotky a po prvý raz 
tu lrontovo nasadili aj vojakov Domobrany i poľných rôt HG. Rovnako ako použitie 
zmiešanej roty Domobrany zosilnenej ťažkými pěchotnými zbraňami pri likvidácii
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predmostia ČA na rieke Hron pri Novom Tekove 10. januára 1945-'. aj všetky ostatné 
prípady priameho bojového nasadenia rôznych nižších formácií brannej moci mali čo do 
rozsahu i výsledkov iba epizodický význam z hľadiska celkového priebehu frontových bojov 
a oslobodzovania Slovenska. V záujme posilňovania vlastnej prestíže bola evidentná snaha 
ľudákov preceňovať ich až na stupeň taktický, ba až takticko-operačný, najmä na poli 
propagandistickom, menej v dokumentácii vyšších slovenských veliteľstiev a predpokladám, 
že takmer vôbec nie u nemeckých poľných veliteľských stupňov. Medzi vážnejšie bojové 
vystúpenia proti ČA a partizánskym jednotkám zaraďovali ľudáci v januári 1945 akcie 
útvarov Domobrany (maximálne v sile roty), PO. poľných rôt a práporov MG v oblasti Levíc, 
Liptovského Sv. Mikuláša. Liptovských Sliačov; vo februári pri Ružomberku. Žiline, 
Turčianskom Sv. Martine. Dubnici nad Váhom; v marci - apríli pri Novom Meste nad 
Váhom, Trnave. Senici. Nitre. Bratislave, Malackách.3'' Z jednotiek netechnických druhov 
zbraní využívali Nemci v drvivej väčšine pechotu. PVO a delostrelectvo.

4. „Totálne nasadenie“ - pracovať či bojovať?

Naša historiografia zatiaľ hlbšie nezmapovala priebeh a výsledky povinnosti 
pracovného nasadenia civilného obyvateľstva, vrátane stredoškolskej a vysokoškolskej 
mládeže a ich spolupôsobenia pri evakuácii ľudí. strojných aj technických zariadení, 
dopravných prostriedkov, zbraní, munície, vojenskej techniky, písomnej agendy i 
dokumentov pred frontom do zahraničia. Centrálnou riadiacou inštitúciou pri plnení úloh 
spojených s uvedenými otázkami bolo pochopiteľne MNO. Organizačnú a výkonnú stránku 
zabezpečovalo HV HM. Ak vezmeme do úvahy, že v rukách Alojza Maceka sa spájali 
funkcie hlavného veliteľa HM a Slovenskej pracovnej služby, logika takéhoto poverenia 
jasne vylučuje hodnotenia niektorých historizujúcich publicistov, akoby tu išlo o náhodnú 
a iba formálnu kompetentnosť ..vcelku neškodného mládežníckeho spolku".37 V zime 1944 
- 1945 vznikali na východnom Slovensku Pracovné tábory' I IM (nazývané tiež opevňovacie 
tábory) pre čiastočne povinné nasadenie mládeže. Tak ako postupoval front, sťahovali sa 
pod vedením Dr. Kalnovského na západ. Chlapci vo vekovej kategórii mladých junákov 
-..zákopníci", budovali okopy, zákopy, bunkre a kryty, stavali protitankové i protipechotné 
prekážky a zátarasy. Pracovali 6 hodín denne za symbolickú mzdu. bezplatné ubytovanie 
a stravu. Popri slovenskom dozore dohliadali na kvalitu ich práce i nemeckí vojenskí 
poradcovia.3* Zvýšeným odporom voči nútenej pracovnej povinnosti reagovali občania 
Bratislavy na vládne nariadenie, ktorým sa s účinnosťou od 10. januára 1945 rušili pre 
obvod Mestského notárskeho úradu v hlavnom meste prvej SR aj pre územie celého 
Slovenska „všetky kýmkoľvek a kedykoľvek" vydané potvrdenia o oslobodení od prác pri 
kopaní zákopov. Totálne pracovné nasadenie na opevňovacie práce v Bratislave 
organizoval, následne po jej vyhlásení za pevnosť, prednosta Mestského notárskeho úradu 
JUDr. Anton Vašek. Od februára rozšíril povinnú účasť na opevňovacích prácach pre 
mužov až do veku 60 rokov.3'1 Rovnaký tlak doľahol aj na študentov. Podľa nariadenia ObV 
HM pre pracovné nasadenie mládeže v Bratislave zo začiatku januára 1945 boli všetci žiaci 
stredných a odborných škôl vo veku od 15 rokov povinní vykonávať opevňovacie práce 
bez ohľadu na to. či mali v hlavnom meste trvalé či prechodné bydlisko, alebo tu dochádzali 
do školy. Presnú a pravidelnú účasť na prácach mali kontrolovať inšpektori podľa menných 
zoznamov žiakov. Za neuposlúchnutie tohto nariadenia boli použité uvedené sankcie: 
vylúčenie z ďalšieho štúdia, peňažitá pokuta, prípadne trest väzenia pre rodičov alebo 
zákonitých zástupcov študenta. „Previnilí sa žiaci budú dodaní do trestného tábora."®
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V druhej polovici januára zverejnili župné a okresné úrady a bezpečnostné orgány 
nariadenie ministra NO S. I laššíka. ktorým sa predlžovalo povinné pracovné nasadenie 
všetkých vysokoškolákov v rámci vysokoškolských táborov na dobu neurčitú. Najmä jedna 
z jeho klauzúl podnecovala vlnu nevôle tým, že nediferencovala chlapcov podľa toho. či 
si už odpracovali dovtedy stanovenú kvótu 6 či viac týždňov na opevňovacíeh prácach, 
alebo neodpracovali. Polícia a žandárstvo dostali príkaz zaistiť a eskortovať „pohodlných" 
vysokoškolákov na ObV HM do Bratislavy s vyhrážkou zaradenia do „trestných 
pracovných táborov"."

Tendencia k militarizácii straníckych organizácií HSĽS pridružených k brannej moci 
(HG a HM) sa stupňovala vďaka vyvíjanej činnosti ich jednotiek v oblasti pracovného 
nasadenia, ako i bojových a zabezpečovacích úloh v poli. Vynucovala si stále hlbšie 
štrukturovanie jednak utváraním vnútornej hierarchie na báze vojenských hodností, jednak 
organizovaním samostatných vyšších jednotiek. V HG dosiahla vrchol utvorením už 
spomínaných poľných práporov vo februári až marci 1945, ako aj školy pre poddôstojníkov 
gardy v Holíči, ktorej súčasťou bol i tábor, kde až do prvých dní apríla prebiehali taktické 
cykly výcviku jednotlivca, družstva a čaty." V januári až februári kulminovala kampaň za 
vytváranie samostatných PO v rámci HM a SPS. V poslednej dekáde februára si vyžiadala 
zavedenie háemistických hodností, rozčlenených do štyroch poddôstojníckych a 
dôstojníckych skupín." Vzápätí polom nasledovalo otvorenie 1. behu Vodcovskej školy HM 
v Borskom Sv. Mikuláši, ktorý' navštevovalo 43 poslucháčov. V marci mal údajne dosiahnuť 
slovenský výcvikový oddiel pomocníkov PLO (takisto z radov HM) maximálny početný stav 
200 mužov." Na rozdiel od HG nedisponoval dôstojnícky zbor HM ani zďaleka toľkými 
fanatickými režimistami a stúpencami pronacistickej kolaborácie. Funkcionársky aktív MV 
HM vytváral skôr istú výnimku, vrátane hlavného veliteľa A. Maceka. Ešte niekoľko dní 
pred evakuáciou z Bratislavy (27. 3. 1945) vystúpil na tlačovej konferencii s radikalistickým 
prejavom na tému vojnového nasadenia slovenskej mládeže.'5 Na pozadí ostrých 
protikomunistických a protižidovských téz v ňom vyzýval svojich podriadených do boja proti 
boľševizmu a ZSSR. proti obnoveniu ČSR. Záchranu Slovenského štátu videl len v 
zmobilizováni „všetkých rodoľubov" do frontových linií a v zachovaní vernosti spojenectvu 
s treťou ríšou až do približujúceho sa obratu v boji „Európy s hordami z Ázie".

K nepravdivým, ale zaužívaným tvrdeniam niektorých historikov a publicistov patrí 
„poľahčujúce" konštatovanie, že slovenskí vojaci nevyvíjali žiadnu bojovú ani inú 
nepriateľskú činnosť voči západným Spojencom. Pripomeniem aspoň Nemcami viackrát 
kritizovanú, ale na druhej strane aj vysoko oceňovanú činnosť jednotiek PLO pri obrane 
vzdušného priestoru pred anglo-americkým letectvom (batérie Delostreleckého 
protilietadlového pluku. CPO a OOPL)"'; internovanie a odovzdávanie nemeckým 
bezpečnostným i armádnym jednotkám spojeneckých vojakov (najmä letcov), keď v lete 
a na jeseň 1944 boli postupne zlikvidované ich fungujúce zajatecké tábory na území 
Slovenska”: nasadenie 2. TD v Taliansku”1; bezpečnostné akcie zmiešaných nemecko- 
slovenských oddielov proti členom spojeneckých misií v SNP. partizánom, vojakom 
pochádzajúcim zo zahraničných armád'4 i civilným osobám s cudzím štátnym 
občianstvom4"; službu slovenských Volksdeutschen vo Waffen-SS na základe 
medzištátnej zmluvy prvej SR s Nemeckom uzavretej 7. júna 1944. Podľa vykonávacieho 
rozkazu SS-Hauptamtu z 15. januára 1945 rukovali príslušníci nemeckej menšiny zo 
Slovenska (ročník narodenia 1910 a mladší) do Waffen-SS. zatiaľ čo ich súkmeňovci 
počnúc ročníkom 1909 a starší boli zaraďovaní do Heimatschutzu.41 Členovia SS z prvej 
kategórie sa na jar 1945 zúčastnili frontových bojov na Balkáne, v západnej a strednej
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Európe (Francúzsko, Holandsko. Belgicko. Nemecko. Maďarsko, Rakúsko. Čechy), resp. 
ako príslušníci SS-Toten-kopf Verband strážili väzňov v nacistických koncentračných 
táboroch na územiach Polska. Rakúska a Nemecka.42 Členovia druhej kategórie HS 
pôsobili v zmiešaných protipartizánskych komandách, podieľali sa na akciách_policajno- 
bezpečnostných orgánov, viackrát boli nasadení aj do frontových bojov proti ČA. hlavne 
v slovensko-maďarskom pohraničnom pásme.4' Keďže zatiaľ nemáme detailne spracované 
vojenské operácie Wehrmachtu. Waffen-SS a policajno-bezpečnostných útvarov gestapa, 
SIPO a SD namierené proti oslobodzovaniu Slovenska, tým viacej zostávali na okraji 
našej pozornosti mimoľrontové aktivity slovenských ozbrojených síl podporované z 
najvyšších vládnych miest prvej SR. Išlo napr. o pomoc nemeckým jednotkám, ktoré sa 
reorganizovali na území Slovenska, „oddychovali" v zázemí bránenom gardistami a 
domobrancami, dopĺňali živú silu. výzbroj i výstroj44, pričom iba niektoré zostávali u nás 
vo frontovom nasadení do marca až apríla 1945. Väčšinou odchádzali na bojiská v 
Maďarsku, Rakúsku. Nemecku, v Čechách a na Morave. S osobitnou podporou a 
sympatiami sa stretávali u ľudáckych politických predstaviteľov, dôstojníckeho zboru 
armády genpor. A. A. Vlasova (Ruská oslobodzovacia armáda - ROA, Komitét pre 
oslobodenie národov Ruska, návštevy Vlasovovho zástupcu gen. G. N. Zdenkova v 
Bratislave) i tzv. ukrajinských nacionalistov (banderovci, Ukrajinská povstalecká 
armáda - UPA. 14. divízia SS Galizien). Prezident .1. Tiso, premiér aj viacerí ministri 
vládneho kabinetu dávali ich „neochvejnosť a spojeneckú vernosť Novému poriadku 
Veľkonemeckej ríše“ za vzor vlastným podriadeným45, ktorých angažovanosť za režim 
rapídne vyprchávala s rozširujúcim sa alibizmom, podporou domáceho odbojového hnutia 
i napredujúcich sovietskych, československých a rumunských vojsk. Proces rozkladu a 
zániku ochromoval činnosť jednotlivcov i celých štruktúr politického a štátneho aparátu 
prvej SR. brannú moc nevynímajúc.

5. Rozklad mocenského systému - ústup a evakuácia

Posledné nariadenie MNO z 3. apríla 1945. keď už evakuovalo do Holíča, včlenilo 
všetky zvyšky rozbitých a rozprchnutých formácií armády (okrem jednotiek priamo 
podriadených nemeckým vyšším veliteľstvám, na ktoré už vtedy nemalo vôbec žiadny 
vplyv!) do 3. a 4. divízie Technického zboru. Toto neorganické priradenie, bez ohľadu na 
druh vojska či možnosti taktickej súčinnosti, už ani nemohlo mať vyšší cieľ, než vyplynul 
z rozkazu veliteľa TSb z 5. apríla 1945: zhromažďovanie materiálu, výstroja a výzbroje, 
podchytenie a urýchlený presun „rozbehlíkov“ do priestorov Vsetín - Valašské Meziříčí 
a Klobouky - Ždanice.4'1 Militarizácia HG plne konvenovala ultraradikálom v jej 
pohotovostných a poľných jednotkách. Režimisti určite vysoko prevyšovali svojim počtom 
rady kolísavcov, ako o tom svedčil napr. úspešný nábor HV HG do kurzov pre dôstojníkov 
gardy v Nemecku, vyhliadnutých za veliteľov POHG. Jeden z posledných sa začal 20. 
marca 1945 a po ňom nasledovali ešte 2 až 3...47 Odobratie dôstojníckych hodností z dôvodu 
dezercie či odmietnutia plniť služobné povinnosti boli v HG zriedkavé. Vyskytlo sa i 
niekoľko ojedinelých samovrážd gardistov, ktorí neuniesli ťarchu viny za spoluúčasť na 
trestných a likvidačných akciách s komandami SIPO, SD a gestapa (popravy partizánov, 
masové vraždy Židov, civilného obyvateľstva a zaistených osôb, vypaľovanie obcí). 
Takýchto prípadov (vyše 15) možno nájsť v rozkazoch VPO Lipa a denných rozkazoch 
N HG z januára až marca 1945.“ Kárne opatrenia za disciplinárne a morálne poklesky 
(hlavne alkoholizmus) kvantitatívne prevyšovali tresty za napomáhanie úteku odbojárom
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alebo Židom, sabotovanie razií či bojovýeh akcií proti partizánom. Uspokojivé závery 
z poslednej rozsiahlejšej inšpekčnej cesty po gardistických jednotkách na Slovensku (24. 
-26. marca 1945) vyjadril nielen náčelník 11G a šéf štátnej bezpečnosti O. Kubala. ale 
tiež beráter pre MG SS-Oberslurmbannluhrer JUDr. Mans Klatz. Medzi zvlášť aktívne 
zaradili okresné veliteľstvá. PO. zaisťovacie a strážne roty HG v Ružomberku. Liptovskom 
Svätom Mikuláši. Kremnici. Turčianskom Svätom Martine, Varínc. Žiline. Tcrchovej. 
Zlatých Moravciach. Piešťanoch a Nitre.4’

Hlavný veliteľ žandárstva plk. Timotej Ištók a bezpečnostný odbor MNO viedli 
nerovný zápas so ..zradcovstvom" žandárskeho a policajného zboru, ktorého mužstvo 
nebolo už možné použiť na zodpovednejšie úlohy, iba na ..udržiavanie verejného poriadku 
a pokoja pochôdzkarskou službou". Beztak nízke počty dôstojníkov decimovalo 
prepúšťanie tých. čo sa zapojili do SNP i odboja a ďalej pokračujúce čistky.51' Tento stav 
priamo úmerne komplikoval veliteľskú naplněnost' okresných veliteľstiev, vedených 
hodnostné maximálne poručíkmi alebo nadporučíkmi, pričom Oblastné veliteľstvá 
prakticky nefungovali. Za jediné, relatívne akcieschopné formácie nasadzované proti 
domácemu odbojovému hnutiu, by som označil 3 Pohotovostné oddiely žandárstva (v 
Bratislave. Trenčíne a Hlohovci.51 Pri nábore dobrovoľníkov a brancov limitovala 
žandárstvo i políciu skutočnosť, že v poradí dôležitosti pri mobilizácii stáli až za 
Domobranou a HG. Kritický personálny stav v týchto zložkách brannej moci. do ktorej v 
januári 1945 začlenili i finančnú stráž, možno ilustrovať zúľalými. márnymi tlakmi plk. 
Ištôka na reaktivovanie mužstva a dôstojníkov z armády i HG. či stálym znižovaním úrovne 
podmienok pre prijatie za žandára a policajného strážnika, ako sa odzrkadľovala vo verejne 
vypisovaných ..súbehoch“.52 V januári až ľebruári 1945 komandá S1PO. SD a gestapa zaistili 
desiatky špičkových úradníkov i dôstojníkov žandárstva, polície, ba dokonca USB. ktorých 
podozrievali z napomáhania a kry tia odboja (o. i. JUDr. Ľ. Černu. pplk. L. Raitha. stot. 
Ľ. Krampla. policajného riaditeľa v Žiline a bývalého šéfa USB JUDr. J. Beňušku. 
prednostu II. spravodajského oddelenia USB P. Jurču. prednostu USBO v Prešove JUDr. 
L. Števonku. Š. 1 lalušku). Po ostrých výsluchoch, spojených s mučením, ich koncom marca 
1945 deportovali v transportoch politických väzňov do nacistických koncentrákov, kde 
mnohí zahynuli.5' Podobne krutý osud stihol okolo 50 pracovníkov súdov, štátnych 
zastupiteľstiev i dozorcov väzňov (JUDr. J. Viktory. JUDr. L. Rigan. JUDr. J. Terebessy. 
JUDr. J. Igonda. J. Kobza. J. Cinego a i.).54 Do týchto razií bol zasvätený iba najužší okruh 
detektívov USB pod osobným vedením jej posledného šélá JUDr. Pavla Denka.55 Vedenie 
MNO ani MV nebolo o ich postupe vôbec informované. Naproti tomu s represívnymi 
zásahmi voči zamestnancom justičného aparátu súhlasil prezident J. Tiso a aj premiér, 
minister zahraničia a pravosúdia v jednej osobe JUDr. Štefan Tiso. pravda len po silnom 
mocensko-diplomatickom nátlaku Nemcov.*'

Intenzita naznačeného rozkladu mocenského aparátu ľudáckeho režimu sa stupňovala 
zdola nahor. V činnosti centrálnych orgánov prvej SR. ochromovanej z oboch strán frontu 
(t. j. dominanciou nemeckých zložiek okupačného systému a nastoľovaním nového čs. 
zriadenia), zvýrazňovala bezpodmienečnú prevahu exekutívy nad ostatnými článkami 
štátnej moci. Čim užší priestor jej ponechávali Nemci, tým razantnejšie a) vyraďovali vláda 
a ozbrojené sily Snem. Štátnu radu. či súdnictvo: b) MNO a MV všetky ostatné rezorty57: 
c) predsedníctvo i generálny sekretariát HSĽS nižšiu hierarchiu župných, okresných 
a miestny ch straníckych organizácií. Vodcovský princip uľahčoval vládnym poverencom 
rozpúšťať župné úrady len na základe administratívneho rozhodnutia. Jeho kolektívne 
právomoci delegovali buď na seba. alebo na ..dožívajúcich'' županov. Podobne aj župani
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likvidovali župné výbory a sami preberali ich kompetencie.'“ Sériou výstražných 
nariadení sa vláda pokúšala ešte koncom februára a v marci 1945 zamedziť občanom 
vstupovať do jednotiek čs. vojska, odradiť ich od pomoci prenasledovaným odbojárom. 
Židom, „nepriateľským vojakom a zbehom"5'1, sprísniť sankcie za odmietnutie nástupu na 
opevňovacie práce, zaviazať si štátnych zamestnancov podpísaním nových prísah 
vernosti. Vedenie IISĽS verejne pranierovalo alibizmus straníckych funkcionárov a 
úradníkov adminislratívno-správneho aparátu, využívajúc ako odstrašujúci prípad 
verejného notára, mešťanostu a okresného predsedu I ISI'S v Trenčíne .UJDr. Jána Zaťku. 
Potom, čo sa zriekol posledných dvoch funkcií mu vláda za jeho „zbabelosť a 
kolísavosť", pre výstrahu ostatným, odobrala i notársky post."1 Velenie armády z 
pochopiteľných dôvodov nemohlo postihovať rozširujúci sa defetizmus a dezertérstvo 
takýmto spôsobom, a tak ho skrývalo. Trest}’ namiesto väznenia nahradzovalo 
preveľovaním mužstva i dôstojníkov k jednotkám „nepriedyšne" začleneným do 
nemeckých zostáv, ktoré operovali na Slovensku (stavebné pionierske roly, PSb NO) alebo 
v poli na území Maďarska a Talianska (1. a 2. TD).

Aktivita slovenských ozbrojených síl pokračovala aj po prechode frontu v marci až 
apríli 1945. jednak po ústupe a evakuácii v Rakúsku, na Morave aj v Čechách, jednak 
doma. už v tyle ČA na oslobodenom území obnovenej ČSR. Oddiely NK.VD získali údaje 
o výcvikových strediskách, kde sa pripravovali pod vedením inštruktorských úderick SS 
príslušníci I1G. UM. SPS či Domobrany na záškodnícke akcie proti sovietskym a čs. 
vojskám. Hoci vo väčšine prípadov k ich realizácii napokon nedošlo (hlavne kurzov, ktoré 
prebiehali až v marci - apríli), pre istú časť slovenských občanov sa stali dôvodom ich 
násilného odvlečenia do ZSSR. nevynímajúc ani zastrelenie „na úteku" alebo keď „kládli 
odpor pri zatýkaní“. Markantne sa tu prejavovala rozpoltenosť postojov Spojencov voči 
príslušníkom ozbrojených síl Slovenského štátu, ktorí síce dc iure ani de facto neuznávali, 
ale prakticky ich považovali za nepriateľských spojencov Nemecka a Osi. Obdobne sa 
správala voči nim britská aj americká armáda. Tá však pri skladaní zbraní, umiestňovaní 
do zajateckých táborov a potom ich vydávaní, zväčša rešpektovala príslušné protokoly 
Ženevskej konvencie/'1 Týmto sa ich prístup dosť odlišoval od nacistického a sovietskeho, 
podľa ktorých vojakov slovenskej (resp. povstaleckej) armády, žandárov, gardistov, 
domobrancov atď. neumiestňovali iba v „regulárnych" táboroch pre vojenských 
nepriateľských zajatcov, ale aj v „neštandardných" koncentračných táboroch, väzniciach, 
či gulagoch pre civilné obyvateľstvo. Pritom by sme nemali zabúdať, že Nemecko i prvá 
SR patrili k signatárom dohody o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, kým ZSSR nie.“ 
Všeobecne možno povedať, že prístup západných Spojencov pri vydávaní, ale aj 
nevydávaní politikov i vojakov so štátnou príslušnosťou zaniknutej prvej SR. bol po 
všetkých stránkach benevolentnejší/'' Podrobný výskum týchto otázok však na nás ešte 
stále čaká.

6. Kontrapropaganda voči oslobodzovaniu Slovenska

Vyčerpanosť finančných a materiálnych prostriedkov i ľudských zdrojov Slovenského 
štátu v prvom štvrťroku 1945 kládla smelým zámerom pre kvalitatívny aj kvantitatívny 
rozvoj vlastnej brannej moci neúprosné limity. O to prekvapujúcejšie sú pre mňa najnovšie 
poznatky, vyplývajúce zo základného výskumu, ktoré odhaľujú vervu i rozsah, s akými 
sa ľudácky režim pustil do antipropagandy voči oslobodzovaniu Slovenska Červenou 
armádou a obnove ČSR. ľúto podkapitola mapuje niektoré jej hlavné prejavy aj formy na
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poli ozbrojených síl a najmä armády. Argumentačne dokumentuje hodnotenie, že totalitná 
mašinéria hromadných oznamovacích prostriedkov uplatňovala pri agresívnom 
„masírovaní mozgov“ širokej verejnosti i vybraných spoločenských skupín súčasne 
kombináciu pravdivých udalostí, faktov, poloprávd i vyslovených lží. Výsledné produkty 
masmédií vznikali ako konglomerát požiadaviek vojenskej propagandy tretej ríše, 
nemeckého okupačného režimu na Slovensku a štátnych mocensko-politických orgánov 
prvej SR. Na pozadí všeobecného akcentovania pozitívnych téz obrany národa a štátu"*, 
vlastenectva, či sebaobetovania, dominovala ústredná myšlienková línia zdôvodňujúca 
nutnosť zotrvania prvej SR v spojeneckom zväzku s Nemeckom. Fatálne zdôrazňovaný 
význam zachovania spojeneckej vernosti okyptenej Osi, „až do konečného víťazstva“, bol 
v centre pozornosti periodickej tlače, spravodajského vysielania a komentárov rozhlasu, 
ako i verejne organizovaných ľudáckych manifestácií a zhromaždení až do apríla 1945. 
Očakávanie zvratu vo vývoji frontovej situácie korenilo v zúfalej viere jednak v nasadenie 
tajných strategických zbraní, ktoré avizovali z Berlína, jednak v spásonosný rozkol medzi 
západnými Spojencami a ZSSR. Racionálnejšie názory, pripúšťajúce porážku, 
prebleskovali iba okrajovo a hlavne v zákulisí. Nerešpektujúc mocenský vplyv ani 
vybojovanú autoritu ZSSR, zahraničného i domáceho čs. protifašistického odboja, 
propaganda kalkulovala s tým. že prvá SR a jej armáda budú môcť byť po skončení vojny 
zaradené po boku Nemecka do tábora porazených štátov. Ústup rozdrobenej Domobrany, 
ostatných jednotiek armády. Slovenskej pracovnej služby. Hlinkovej gardy a mládeže, 
žandárstva atď. do zahraničia a zloženie zbraní „hocikomu, len nie boľševickým Rusom“, 
boli už tým skutočne posledným krokom, ktorý' mal. ale prakticky nemohol skorigovať 
zahraničnopolitický neúspech vlády i diplomatov (na niekoľkých ešte fungujúcich 
zastupiteľských úradoch v neutrálnych štátoch Španielsko. Švajčiarsko, Švédsko. Vatikán) 
v žiaducom smere. Išlo o to, aby reprezentanti porazenej prvej SR dostali od víťazov 
pozvánku na mierovú konferenciu. Ľudácke emigrantské skupiny vyvinuli paradoxne 
väčšie úsilie až po vojne, než „legálni“ politickí a vojenskí činitelia“ počas doznievania 
existencie prvej SR v zime a na jar 1945.

Vodca a prezident Jozef Tiso nie náhodne, ale naopak po veľmi zrelej úvahe zaradil 
šéfa Úradu propagandy, spisovateľa a vyslanca Tida Jozefa Gašpara do najintímnejšieho 
kolektívu spolupracovníkov, s ktorými od vypuknutia SNP až do odchodu z Bratislavy na 
prelome marca - apríla 1945 denne vyhodnocoval a riešil vnútropolitickú i 
štátnobezpečnostnú situáciu (najčastejšie počas „pracovných obedov“). Správy a 
informácie, ktoré prednášali premiér Štefan Tiso a minister národnej obrany Štefan Haššík. 
sa museli paralelne, s prijímanými politickými a mocenskými opatreniami podľa 
požiadaviek prezidenta, premietnuť do činnosti „vysvetľujúceho, presviedčajúceho i 
vychovávajúceho“ aparátu propagandy. T. J. Gašpar mal byť garantom, centrálnou 
prevodovou pákou, zabezpečujúcou čo najaktuálnejšie reagovanie na vývoj situácie а 
adresnú ofenzívnosť."’ Ako člen vládneho kabinetu bol oprávnený zúčastňovať sa na jeho 
zasadnutiach s hlasom poradným. Úrad propagandy so štatútom ústredného štátneho orgánu 
podliehal priamo vláde. Na celom území prvej SR mal monopol na organizovanie, 
orientovanie a vykonávanie oficiálnej propagandy. Jeho pokyny boli záväzné pre všetky 
tlačové, rozhlasové i ostatné masovo-komunikačné ustanovizne a médiá, vrátane 
všeobecnej cenzúry'. ÚP bol akýmsi retušujúcim filtrom pri budovaní pozitívneho imidžu 
prvej SR v zahraničí.*'7 Podľa poslednej zákonnej novelizácie zabezpečoval aj 
„informovanosť cudziny o vnútornom živote v štáte“, dozeral na činnosť Slovenskej 
tlačovej kancelárie, „usmerňoval tlač, ako aj film, slovesné, výtvarné, hudobné umenie
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(napr. divadlo - J. K.) a po stránke obsahovo-programovej aj rozhlas“.“ Jednotlivé 
ministerstvá i Predsedníctvo HSĽS vyčleňovali na zaistenie súčinnosti svojich stálych 
zástupcov ako odborných poradcov pri ÚP. V skúmanom období umožňovali osobné 
styčné kontakty úradu nesprostredkované prepojenie predovšetkým na vládu, MNO, 
ministerstvá vnútra, zahraničných vecí. Generálny sekretariát HSĽS. i ďalšie ústredné 
štátne a stranícke orgány. Vojenský odbor ÚP na čele so stot. pech. Jánom Doránskym 
komunikoval s predstaviteľmi ministerstva a velenia armády cez štábnu rotu MNO v 
Bratislave.'" Napríklad ešte v prvej dekáde marca 1945 pokračoval v nábore jednotlivcov 
z radov mužstva (Domobrany, pracovných jednotiek a Technického zboru) pre prácu na 
úseku propagandy. Uprednostňovaní boli muži s rečníckymi i publicistickými 
schopnosťami (narukovaní novinári, výtvarníci, vysokoškolskí študenti, tajomníci HSĽS 
s vyšším vzdelaním), osobitne tí dôstojníci a poddôstojníci, ktorí už v minulosti boli 
služobne pridelení ku propagačnému oddeleniu MNO. Ich predbežný výber a preskúšanie 
mali zabezpečovať vlastní velitelia vojenských jednotiek, definitívnu selekciu stot. 
Doránsky.7" Odpočúvacie oddelenie vojenského odboru ÚP poskytovalo nenahraditeľnú 
službu MZV tým, že personálne i technicky zabezpečovalo celý monitoring zahraničného 
rozhlasového vysielania. Zvláštny dôraz kládlo na zachytávanie správ rozhlasu zo štátov 
antihitlerovskej koalície, vrátane čs. vysielania londýnskeho rozhlasu (BBC), neutrálnej i 
spojeneckej cudziny.71

Kooperácia Gašparovho úradu s vládou sa prejavovala o. i. vysielaním spoločných 
agentov (tzv. poverencov ÚP) do priťrontového pásma na východnom a strednom 
Slovensku. Popri výzvedno-spravodajskom zábere bolo ich hlavnou úlohou organizovať 
ľudácku kontrapropagandu i agitáciu proti domácemu aj zahraničnému odbojovému hnutiu, 
povstalcom v horách, oslobodzovacím vojskám ČA a 1. ČSAZ v ZSSR (v novinách a 
časopisoch, letákoch, tlačených výzvach, na kultúrnych akadémiách, cirkevných podujatiach 
a pod.).72 Inkognito sa niekedy zvykli zamiešať medzi diskutujúce obyvateľstvo ako falošní 
utečenci od partizánov, čs. vojsk a ČA, či evakuanti z východného Slovenska 
a rozširovali „šuškanú propagandu“ v prospech Slovenského štátu. V zimných mesiacoch 
roku 1944 a začiatkom roka 1945 uplatňovali poverenci ÚP fámy i témy o tajnej vzbure 1,5- 
miliónovej armády Ukrajincov proti boľševikom. Ruskú oslobodzovaciu armádu vydávali 
za všeslovanské vlastenecké a nacionalistické hnutie vedené hrdinským generálom 
Andrejom Andrejevičom Vlasovom, predpovedali zničujúce nasadenie „lietajúcich 
okrídlených bômb a rakiet“ proti Spojencom, nemeckú obranu Budapešti vyzdvihovali ako 
druhý Stalingrad - debakel pre ČA, presviedčali ľudí, „ako boľševici mobilizujú v každom 
obsadenom kraji všetkých mužov od 15 do 60 rokov... dajú im zbrane a ženú ich pred sebou, 
aby zistili, kde a aké majú Nemci sily vojska a až potom posielajú svoju armádu..., ako dlho 
už Rusi dobýjajú Dukliansky priesmyk a ešte vždy sú len tam, kde boli pred piatimi či šiestimi 
mesiacmi“.71 Rozhodujúce bremeno všeobjímajúcej propagandy prvej SR proti 
oslobodzovaniu i obsadzovaniu Slovenska a reštaurácii povojnovej, tretej ČSR niesla však 
na svojich bedrách periodická tlač. Aké problémy považovali jej redaktori za najpálčivejšie? 
Odpoveď na túto otázku uvediem citátmi najvýstižnejších titulkov článkov, v ktorých 
frekventovali nosné témy viažuce sa k ozbrojeným silám prvej SR v záverečnom období 
vojny: „Obrana Slovenska - pevná sťa skala aj elastická, Prečo s Nemeckom?, HG treba dať 
do rúk aj politické vedenie, Medzi Londýnom a Moskvou, Bojovať či kopať?. Záujem celku 
pred jednotlivcom, Zboľševizovaná Európa a čo potom?, Požiadavka nekompromisnosti. Čo 
s evakuáciou?. Vyženieme Benešových votrelcov, Nefilozofovať, ale pracovať!, Bankrot 
demokracie, Boľševici odvlačujú dievčatá do vojenských bordelov. Plány českých
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emigrantov. Kde evakuovať?. Poriadok v zásobovaní!. Vyžijeme aj bez Židov, Neodťahujme 
sa od povinností!'"' Keďže uverejňovanie rozsiahlych zoznamov štátnych zamestnancov 
prepúšťaných z trestu za účasť v Povstaní alebo podpore odboja pôsobilo na verejnosť viac 
demoralizujúco než zastrašujúco („akoby účasť \ protištátnom puči niekoľkých hazardérov 
bola masová"), denníky dostali príkaz od ÚP pravidelne ich striedať s článkami o 
vyznamenávaní občanov verných režimu, napríklad príslušníkov brannej moci bojujúcich 
so zbraňou v ruke za ..nezávislosť štátu a jeho poriadku, ktoré najzodpovednejší mužovia 
slovenského národa nastolili 14. marca"." V správach, ktoré zväčša distribuoval agentúrny 
servis STK. popri menách slovenských domobrancov, gardistov a žandárov, sporadicky 
figurovali aj príslušníci nemeckých okupačných síl. Nemeckému veleniu i niektorým 
nacistickým pohlavárom v Berlíne sa nezdal ich počet adekvátny vynaloženému úsiliu pri 
obrane Slovenska pred ..húnsko-barbarskou skazou z Východu", preto viac ráz kritizovali 
bratislavskú vládu a MNO za tento stav. Čo sa týkalo represívnych zásahov voči domácemu 
odboju a perzekúcie Židov, podľa kvantity článkov i reportáží patrila jednoznačne k 
najaktívnejším IIG („Hlinková garda a mládež, v boji. Chlapci, to je niečo pre nás! IIG proti 
banditom. Vydarený lov na partizánov a Židov v l.iptove")/'Podie! nemeckých policajno- 
bezpcčnostných orgánov propaganda minimalizovala, alebo prinajmenšom zahmlievala. 
Dôvody spočívali vo v šeobecne bežných zásadách utajenia ich činnosti, ale rovnako tiež v 
oficiálne proklamovanej téze ľudákov, že „poriadok s protištátnymi živlami si robíme sami 
-Nemci nám iba pomáhajú." Naopak, zákulisný alibizmus režimistov robil zodpovedných 
za všetky represálie výlučne Nemcov.

Osud celej vojenskej tlače závisel od aktivity a iniciatívy UP. Úlohu služobného 
armádneho vestníka plnil Oznamovateľ Domobrany. Druhým ročníkom pokračovalo 
vydávanie týždenníka Domobrana. Zodpovedný redaktor bol stol. J. Doránsky. redigoval 
ho npor. útv. Eduard Pyšný. Prvé číslo vyšlo ň. januára posledné, jedenáste. 24. marca 1945 
(spolu 12 čísel, vrátane dvojčísla 9 - H) a čísla 10a).77 Interné pokyny ÚP o informovaní 
a komentovaní vojnových udalostí „v národnom a dejinno-pribinovskom duchu" sa odrazili 
napríklad i na zmene hlavičky Domobrany. Počnúc číslom 4 vychádzala s novou tirážou: 
bez údajov o redakcii a vydavateľovi, v záhlaví s fiktívnym výrokom heroizovaného 
kniežaťa Pribinu - „Môj život, moja krv a moja práca patria službe národa."7" Iba pri 
povrchnom, ahistorickom hodnotení, bez konkrétnej analýzy či už obsahu, cieľov, alebo 
čitateľskej základne, môže súčasný autor podľahnúť dobovým sebaoeeneniam redakcie 
týchto novín, ktorá sa údajne usilovala byť v bezprostrednom styku s čitateľmi z radov 
mužstva, radových poddôstojníkov a dôstojníkov armády. Výber a montáž textov, fotografií 
a kresieb mali vy volávať u obyvateľstva dojem, „že tvorcovia časopisu zanechali všetky 
sentimentality, vyhýbali sa vzletným slov ám a namiesto toho sa zabalili do pravej vojenskej 
tvrdosti."7'’ V polovici februára 1945 vydal odbor vojenskej propagandy pri ÚP prvý a 
posledný kalendár s názvom Kalendár slovenskej Domobrany."" Od 19. februára vychádzala 
v Bratislave dvojjazyčná mutácia novín Slovenský front. Išlo o ambiciózny projekt 
dvojtýždenníka, z ktorého sa mi však nepodarilo objaviť viac než dve (?) čísla. 
Zodpovedným redaktorom za slovenskú časť bol už spomenutý K. Pyšný, za nemeckú časť 
Peter Jäntsch. V exkluzív nych „pilotných" úvodníkoch vyjadrili ciele týchto novín prezident 
.1. Tiso a hlavný veliteľ nemeckých okupačných síl na Slovensku generál SS I lemiann I lôfie. 
Podľa l isu „slovenský a nemecký vojak vedú rovnaký boj. aby si zachránili svoje domovy 
pred boľševickou pohromou". Snahou slovcnsko-nemeckých novín pre vojakov bolo 
upevňovať toto bojové spoločenstvo. Mali poúčať jedného i druhého, „že si musia vzájomne 
ctiť ich národný svojráz a vážiť si kamaráta ako svojho verného spojenca a spolubojovníka".
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Prezident dal novinám do vienka i povinnosť šíriť poznatky „o krásach a mnohostranných 
pôvaboch slovenskej zeme. ktorú sa naučí ľúbiť aj nemecký vojak" a stať sa „symbolom a 
výrazom priateľského sväzku. ktorý v tomto boji uzavrel slovenský a nemecký ľud".*' H. 
Ilôľle ocenil nerozborné bratstvo zbraní Slovenskej republiky a jej pevnú vôľu bojovať na 
strane tretej ríše „až k víťaznému dokončeniu vojny“. Úlohu Slovenského frontu videl vo 
výchovnom upevňovaní vzájomnej dôvery v boji proti spoločnému nepriateľovi a v 
udržiavaní kamarátskeho ducha, ktoré sa aj s pomocou frontových novín musí stať konečnou 
samozrejmosťou lak pre nemeckých, ako aj slovenských vojakov. Nacistický publicista .1. 
Matthiesen v zahraničnopolitickej úvahe „Juhovýchodná bašta bojujúcej ľ.uropy. Hrádza 
proti boľševickému návalu".*-’ použil slová najhlbšieho opovrhnutia na adresu reprezentantov 
satelitných štátov Osi. ktorí podnikli aktívne pokusy prejsť na stranu antihitlerovskej 
koalície. Činil ich zodpovednými za všetky škody a utrpenie obyvateľstva ich krajín v 
záverečnej etape vojny, presne v duchu goebbelsovskej Súd-Ost Propagandapolitik. 
Protektorského zatratenia sa dostalo aj „janičiarskym“ vodcom SNP. Bola to „zrada 
rumunských zbabelcov, s menšími následkami však aj maďarskej k 1 ik> Horthyho. ktorá 
boľševikom umožnila preniesť túto strašnú vojnu aj na územie Slovenska. Nesmieme však 
tiež zabudnúť na to. že pokus povstania na strednom Slovensku má za následok, že teraz. 
keď ide o bytie a nebytie prvého a posledného (sic! - J. K.) slovenského štátu, zo slovenskej 
armády, ktorú jej najvyšší vodcovia lak zneužili a oklamali, môžu nastúpiť do boja za vlasť 
len ešte teraz (! - J. K.) zreorganizované čiastky."*'

Väčšina slovenských i nemeckých novinárov sa musela uspokojiť vo svojich 
komentároch o vývoji frontovej situácie viac-menej iba s rozvíjaním „generálnej línie" 
správ, preberaných od agentúry Deutsche Nachrichten-Búro - DNB a vojnových 
korešpondentov z Berlína, prípadne uvoľňovaných z I loľleho hlavného veliteľského okruhu 
na Slovensku. Postup frontu v januári 1945 bagatelizovali zveličovaním materiálnych i 
ľudských strát ČA. ako kontrapunkt k nim stavali dočasné taktické úspechy nemeckých 
jednotiek v defenzívnej činnosti. Medzi najväčšie hrdinstvá brániacich sa nemeckých vôjsk 
zaraďovali ich miestne protiseče v Duklianskom priesmyku, východne od Košíc a v oblasti 
východnej polovice južnej hranice Slovenska s Maďarskom. Výpady ČA z pozícií na 
dolnom toku Hrona v prvej a druhej dekáde januára hodnotili ako neúspešné, pretože 
Nemcom sa podarilo zastaviť ich postup rozbitím manévrujúcich tankovo-obrnených 
zväzov protivníka. V ústi I Irona do Dunaja a pri Komárne*4 stratili Sovieti vyše 200 tankov. 
„Taktické odpútanie sa od nepriateľa", v skutočnosti ústup Nemcov z východného 
Slovenska na nové obranné pásmo - pramene Váhu - horný Hron - Lučenec, prinieslo 
ľudáckej propagande dlho očakávaný tromf ľ u boli do nemeckých bojových zostáv 
konečne zaradené i starostlivo vybrané jednotky Domobrany a HG. Vojenskí fotografi 
vzápätí zásobili noviny aj časopisy snímkami prevažne pózujúcich slovenských a 
nemeckých vojakov v spoločných bojových postaveniach (pešiaci a delostrelci Domobrany 
na Hrone. HG a príslušníci 14. divízie zbraní SS-Galizien počas trestných operácii proti 
partizánom či v strážnej službe pri zaisťovaní priľrontpvých hradských a železníc, zmiešané 
oddiely protilietadlového delostrelectva v Bratislave i širšom povodí Dunaja). Téma 
civilného obyvateľstva ale hlavne mládeže, ktorá sa „s vlasteneckým oduševnením a 
hlinkovským elánom zapojila do upevňovacích prác", patrila k stabilnému repertoáru nielen 
článkov a fotografií v tlači*’, ale aj dokumentárnych filmových žurnálov. Populárny 
mesačník Lúč a týždenník Nástup vydávala rovnomenná slovenská filmová spoločnosť. 
Premietali sa až do posledných dní pred oslobodením tej-ktorej oblasti Slovenska. 
Umožňovala to skutočnosť, že ich technická výroba bola sústredená vo Viedni a že kiná
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nezastavovali prevádzku na základe centrálneho administratívneho nariadenia, ale 
prerušovali ju individuálne až tesne pred priblížením frontu."'

Spravodajské správy bratislavského rozhlasu polemicky a veľmi operatívne reagovali 
na oficiálne rozhlasové správy z Londýna i Moskvy, ktoré zväčša jednostranne 
minimalizovali dosah spojeneckého bombardovania na životy a majetok civilného 
obyvateľstva Slovenska. To. čo komentáre Spojencov označovali ako ..nevyhnutný rozptyl" 
pri leteckých útokoch na pozemné vojenské ciele, vrátane dopravných uzlov a priemyselných 
zariadení pracujúcich pre nemecké vojnové hospodárstvo, rozhlas s výdatnou podporou celej 
ľudáckej tlače vydával s opačnou jednostrannosťou za úmyselné, zákerné nepriateľské činy. 
Prirodzený emotívny odpor verejnosti vyvolávali nadsadzované údaje o stovkách obetí 
bombardovania z radov civilného obyvateľstva, s podrobnosťami o smrti najbezbrannejších 
- starých ľudí, žien a detí, o ničení kultúmo-historických pamiatok, súkromných domov a 
pod. K najrozpitvávanejším príkladom „leteckého terorizmu" by som zaradil bombardovanie 
bratislavského Zimného prístavu a Prievozu anglo-americkým letectvom uskutočnené 7. 
februára, v poradí už piate bombardovanie priemyselných a energetických závodov na území 
Bratislavy tentoraz sovietskym letectvom 21. februára a sériu mimoriadne pustošivých 
náletov letectva ČA na Nitru 26. - 27. marca 1945.*7 Rozhorčené články kritizovali Spojencov 
za používanie zápalných bômb, ruinovanie obytných domov, múzeí či galérií v rôznych 
mestských štvrtiach, za zásahy objektov viditeľne označených medzinárodným symbolom 
Červeného kríža. V hlavnom meste prvej SR boli takto zasiahnuté napríklad Slovenské 
národné múzeum na dunajskom nábreží, nemocnica, kláštor i kostol Alžbetíniek; v Nitre 
Mestské divadlo, kino Uránia, múzeum, hradná veža či veľkoprepoštstvo pod Hradom.“ 
Mnohosľubná kontrapropaganda sprevádzala oslobodzovanie Liptova a najmä 62 dní trvajúci 
boj o Liptovský Svätý Mikuláš, ktorý po Dukle patrí k najťažším frontovým anabázam L 
ČSAZ v súčinnosti s jednotkami ČA. Podľa propagandisticky upravených a potom postupne 
publikovaných výpovedí zajatcov z L a 3. čs. samostatnej brigády spočívali príčiny ich 
spomaleného postupu od Popradu (oslobodený 28. januára 1945) jednak v objektívnych 
dôvodoch (húževnatý až fanatický odpor Nemcov v hĺbkovo vybudovanej obrane), jednak 
v subjektívnych nedostatkoch „benešovského", t. j. čs. vojska (deficit ťažkých zbraní i bojovej 
techniky, hlavne ťažkého delostrelectva a tankov; neskúsenosť mnohých nováčikov „narýchlo 
zmobilizovaných vyhláškou Benešovej vlády“, ktorých hneď po kratučkom základnom 
výcviku poslali bojovať do prvej línie; odvelenie väčšiny z 50 - 60 tankov I. čs. brigády do 
bojov pri Moravskej Ostrave).*'Zajatci zhodne označovali za najurputnejšie boje medzi 
Krosnom, Sanokom a Duklianskym priesmykom, pri Zborové. Važci. Bobrovci a napokon 
samotnom Liptovskom Svätom Mikuláši, kde bol nielenže pokus sovietskych a čs. vojsk o 
prelomenie nepriateľskej obrany zastavený, ale ich útok z 3. marca 1945 stroskotal a Nemci 
po „chrabrých 64-och protisečiach“ dobyli 1 L marca predtým obsadené mesto späť. Rusi 
„pri panickom úteku" údajne zanechali v meste okolo 300 mŕtvych, značnú vojenskú korisť 
(tisíce zbraní, munície, obrnenej techniky a vozidiel) i vyše 100 zajatcov.'” Opätovné 
obsadenie Liptovského Svätého Mikuláša Nemcami odštartovalo azda najviac agresívnu 
antiboľševickú, protičeskoslovenskú a protiodbojovú kampaň od čias potlačenia SNP. Jej 
iniciátorom bol minister vnútra Alexander Mach. Po dlhej odmlke v nej znovu osvedčil svoje 
kvality „ohnivého rečníka na zhromaždeniach ľudu“, skúseného organizátora masových 
propagandistických podujatí. Spolu s ním udávali a stupňovali tón i tempo tejto kampane 
redaktor Gardistu Viliam Kovár, náčelník HG Otomar Kubala, osobitný poverenec HV HG 
Anton Sabol-Palko. vládny poverenec pre Trenčiansku a Tatranskú župu Jozef Buček, 
podpredseda Snemu a generálny tajomník HSĽS Pavol Opluštil. F. Vnuk prirovnal využitie
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„mikulášskeho prípadu" k nacistickej kampani z roku 1943 okolo Katyňskej masakry.'” 
Zaujímavým podtextom celej kauzy bola až nápadná zdržanlivosť armádnej propagandy i 
špičiek MNO. ktoré tentoraz prenechali vedenie a aktivitu gardisticko-straníckej 
nomenklatúre.

Znovudobytie centra Liptova bolo súčasťou prekvapujúceho nemeckého protiútoku 
na sovietske postavenia na Hrone v druhej polovici februára 1945. Noviny Slovenský front 
ho správne interpretovali ako preventívny úder k „prekazeniu druhého pokusu boľševikov 
o prielom na bratislavské predpolie". Vyčísľovanie a ľarbisté opisovanie strát čs. a 
sovietskych vojsk pri Mikuláši s odstupom času vyznieva ako „domáca, slovenská 
konkretizácia" oficiálnych správ z nemeckého hlavného stanu, podľa ktorých ČA stratila 
počas bojov na Hrone celkove „do 20 000 mužov, celé stovky obrnených transportérov, 
diel a tankov“.'” Publikované rozhovory so zajatcami z „tzv. československej brigády“ mali 
čitateľom vsugerovať, že väčšina „z asi 300 zajatých Slovákov a Rusínov“ pri Mikuláši 
bola buď „podvodom zvedená", alebo násilím zmobilizovaná do 1. ČSAZ v ZSSR. Pri 
ústupe ČA z mesta došlo údajne k otvoreným prestrelkám s čs. jednotkami. Ako 
protiargument namiesto skutočného zhodnotenia vzťahu medzi českými, slovenskými, 
sovietskymi a rumunskými vojakmi stačí uviesť úspešné sformovanie i bojové nasadenie 
4. samostatnej „slovenskej" brigády 1. ČSAZ. To, čo naozaj vážne narušovalo „vzťahy 
medzi príslušníkmi oslobodzovacích vojsk, boli predovšetkým aziatské spôsoby 
boľševikov“, násilnícke správanie mnohých radových vojakov ČA voči domácemu 
civilnému obyvateľstvu a príslušníkom administratívno-správneho aparátu. Nacistickou aj 
ľudáckou propagandou živený strašiak „vulgárnej, šikmookej beštie“, v otrhanej a špinavej 
uniforme, si niekedy v ničom nezadával s originálom. Exotickí Kirgizi. Uzbeci. Čerkesi, 
či Tatári vzbudzovali strach a obavy „už len svojím výzorom, ...nieto ešte chovaním“. 
Rabovanie a surovosti červenoarmejcov patrili k ťažkým, účinným kalibrom profilových 
článkov vo všetkých politicko-spravodajských denníkoch. Historik z nich len ťažko dokáže 
seriózne oddeliť skutočné drámy a tragédie od vymyslených i zveličených príbehov lúpeží, 
drancovačiek, znásilňovania dievčat a žien, zatýkaní NKVD a odvliekania občanov podľa 
pripravených zoznamov, opilstva, ničenia majetku, zastrelenia ľudí atď.“ Podrobne 
vyšetrená bola len nepatrná časť takýchto prípadov. „Frontové právo“ umožňovalo totiž 
eliteľom trestať sebamenšie previnenia smrťou. V prvom rade ho diktovala nutnosť udržať 
za každú cenu bojovú disciplínu, ale aj zlopovestná sovietska filozofia „čelovek chvátit“.

Na tribúnu štátno-straníckej agitácie a propagandy degradoval svojou činnosťou 
v záverečnom období vývoja okupačného režimu i Snem SR. Stratu zákonodarných a 
kontrolných funkcií mala kamuflovať aktivita rečníkov, autoritatívnych memoránd aj 
vyhlásení, s ktorými vystupovali poslanci, členovia vlády a vedúci činitelia HSĽS na pôde 
parlamentu. Nezvyčajné bolo, že odmietavé vyhlásenia na adresu vojenských a politických 
akcií Spojencov aj protifašistických síl zaznievali častejšie na oddelených i spoločných 
schôdzkach rôznych výborov Snemu, „poslaneckého klubu“ HSĽS, prípadne pracovných 
rokovaniach predsedníctva strany, pretože riadne zasadnutia Snemu sa za celý prvý štvrťrok 
1945 uskutočnili iba dve... Zo zásadnejších uvediem aspoň 147. zasadnutie Snemu 
z 23. januára 1945.'“ Odznelo na ňom vládne vyhlásenie predsedu vlády Š. Tisu a 
podpredsedu Snemu Karola Mederlyho. „Jednotne a jednomyseľne“ ho podporili ďalšie 
vystúpenia ostatných poslancov. Ich jadrom bolo spochybňovanie a nekompromisné 
odmietnutie vojenských oslobodzovacích operácií ČA a čs. jednotiek (o spoluúčasti 
rumunských armád ľudáci buď nevedeli, alebo ju ignorovali) i negovanie nárokov 
zahraničného a domáceho odboja na obnovenie ČSR. Rečníci zároveň definovali
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historické, prirodzené (etnické) a medzinárodné právo Slovákov na sebaurčenie aj štátnu 
samostatnosť, ale len v rámci jestvujúcej prvej SR. Nemecká branná moc chránila v ich 
interpretácii „nezávislosť a zvrchovanosť Slovenska", kým „utláčateľské a uzurpátorské 
akcie Beneša... ešte ani nie svojou, ale cudzou zbraňou" vtiahli k nám „ako skutočný 
votrelec" ťažiaci iba „z práva násilníka". '5 Z rovnakých ideologických postulátov, no s ešte 
vyhranenejšou benešofó-biou a antičechoslovakizmom. bolo propagované záverečné 
vyhlásenie generálneho tajomníka HSĽS a podpredsedu Snemu P. Opluštila. ktoré vzišlo 
21. ľebruára 1945 z porady poslancov HSĽS v klubových miestnostiach Snemu. 
Oslobodzovanie okresov, kde následne dochádzalo k reštaurácii administratívno-správnych 
a mocenských orgánov ČSR. odmietli ako akciu „odtrhnutia územia východného Slovenska 
od našej podtatranskej zeme".''' Memorandá a výzvy s podobným obsahom odoslali ich 
účastníci pre tlač i rozhlas aj zo zasadnutia predsedníctva HSĽS 28. ľebruára pod vedením 
J. Tisu, štyroch výborov Snemu, ktorým 5. marea predsedal Martin Sokol a z posledného. 
148. zasadnutia Snemu, ktoré zvolal K. Mederly 22. marca 1945. Problematiky armády 
sa dotkli i vyhlásenia o nelegitímnosti náboru dobrovoľníkov do 1. ČSAZ. ako aj 
mobilizácií vyhlásených SNR na oslobodených územiach. Za jedinú legálnu vojenskú 
službu malo pre občanov Slovenska platiť zaradenie do Technického zboru. Domobrany 
a HG. Apely na vlastenectvo sa realisticky dopĺňali aj pripomienkami trestno-právnych 
sankcií v prípade dezercie, alebo vyhýbania sa odvodom.”

Slovenská vláda. ÚP a MNO pristúpili v roku 1945 k netradičným spôsobom využívania 
historických, historicko-popularizačných kníh. štúdií a článkov od autorov ako Ferdinand 
Ďurčanský. Konštantín Čulen. Šteľan Polakovič. Ich staršie i posledné „odbomo-vedecké“ 
práce aktualizovali vydávaním zmiešaných propagandistických brožúr výťahov z nich v 
novinách, časopisoch, letákoch „pre ľud a našich chlapcov vo vojsku“, vychrlených v 
stotisícových nákladoch.'”1 Na domácom trhu kontrapropagandy uprednostňovali ľudáci tieto 
formy pred reedíciami či publikovaním druhých vydaní zväčša dokumentárnych a exaktných 
titulov. Pre zahraničie sa usilovali, v rámci vypätej finančnej situácie, zabezpečiť drahé 
preklady najvýznamnejších kníh spomenutých autorov do svetových jazykov, zorganizovať 
ich vydanie a distribúciu cez zastupiteľské úrady prvej SR v neutrálnej cudzine.” Nevšednú 
osobnú iniciatívu tu dlhodobejšie vyvíjal F. Ďurčanský. Dokázal, vďaka pretrvávajúcim 
konexiám z čias svojho šéfovania MZV (1939- 1940), získať materiálnu aj finančnú podporu 
ministerstva pre vlastné i Čulenove diela, dokumentárne publikácie zostavené z materiálov 
Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov a Slovenskej akadémie prekladom do 
angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ďalších svétových jazykov vied a umenľ. Medzi nosné 
témy týchto prác patrila nenávistná kritika čechoslovakizmu počas prvej a druhej ČSR, 
všetkých vojensko-politických krokov „protislovenského (t. j. antifašistického) odporu“, 
domácich „pučistov“ a partizánskeho hnutia, „benešovských zapredancov Kremľa i 
oklamaného (! - J. K.) Londýna“, „tzv. osloboditeľskej misie ZSSR stelesnenie... (ktorej) 
Slováci zažívajú v boľševistickom opantávam’ Európy na bodákoch Stalinovej armády“.1"' 
Len málo z edičných projektov F. Ďurčanského, K. Culena, či Jozefa Mariana Kirschbauma 
stihlo uzrieť svetlo sveta ešte pred dokončením oslobodzovania Slovenska ČA, hoci konzulát 
prvej SR v Štokholme (Bohumil M. Pissko) a vyslanectvo vo Vatikáne (Karol Sidor) 
pravdepodobne urobili všetko pre preklady a distribúciu prác (okrem Švédska, Svätej Stolice 
a Švajčiarska) hlavne do USA.101 Z mnohých čerpala až povojnová literatúra ľudáckeho exilu 
typu uznávanej „Bielej knihy“ Ďurčanského, z ktorej napriek odvážnym predsavzatiam autora 
napokon vyšiel len 1. zväzok. V rukopisoch z posledných mesiacov vojny jej stačilo úplne 
stlmiť kritický tón voči postupu západných Spojencov a ich armád, kolaboráciu s Nemeckom
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reinterpretovať namiesto ..zásadovej vernosti“ boju za nacistickú „Novú Európu“ do podoby 
„formálneho spojenectva z neodolateľného donútenia“ a vybičovať tézy antisovictizmu i 
antiboľševizmu.1"-

Prezident J. Tiso i väčšina ministrov vládneho kabinetu, vrátane S. Haššíka a T. J. 
Gašpara, sa vcelku úprimne stotožnili s kľúčovými myšlienkami novej politicko- 
propagandistickej línie, ktorú sami nacisti charakterizovali ako „premosťovanie a 
prekonávanie trhlín medzi Slovanstvom a Germánstvom“."" Kým v Berlíne odvodzovali od 
tohto trendu prioritu záverečnej fázy vojny „vyžmýkať posledných dobrovoľníkov - 
spojencov pre boj s Ruskou armádou na východnom fronte“"14, ľudáci dúfali, že sa im s jeho 
pomocou podarí aspoň izolovať príslušníkov brannej moci prvej SR i civilné obyvateľstvo 
od podporovania oslobodzovacích vojsk Spojencov alebo ich presvedčiť o „výhodách“ 
zotrvania v tábore porazených. V zimných mesiacoch roku 1945 zasiahol územie Slovenska 
okraj akčného rádiusu strategickej psychologicko-propagaiidistickej operácie Škorpión 
Východ. Operácia sa skončila v polovici apríla 1945. Jej úderným útvarom bol pluk SS Kurt 
Eggers. Jeden z dôstojníkov štábu pluku. SS-Oberscharluhrer Dr. Hoffman, rokoval 15. 
januára 1945 v Bratislave s genpor. Georgijom Nikolajevičom Žilenkovom i J. Wiliskom o 
programovo-obsahovej náplni a výsledkoch propagandistického turné zástupcu genpor. A. 
A. Vlasova a poverenca pre tlač a propagandu „Komitétu pre oslobodenie národov Ruska"."15 
Prečo Nemci prisudzovali Slovensku osobitý význam vo vojne propagánd, ktorá na našom 
území nabrala gradáciu vďaka úspechu operácie Škorpión Východ? Vysvetlenie podávala 
správa SS-Standarte Kurt Eggers - Kommando Slowakei z 21. januára 1945."“' Analytici 
komanda dospeli, po vlastnom politicko-spoločenskom prieskume situácie, k záveru, že 
väčšou angažovanosťou ríšskeho propagandistického aparátu na území prvej SR (v spolupráci 
„s domácou štátno-propagandistickou mašinériou“) možno účinnejšie rozkladať bojovú 
morálku prostých vojakov CA, podnecovať ich k dezercii, zasievať rozbroje medzi ZSSR a 
západných Spojencov, burcovať negennánske i neruské národy a národnosti ku vstupu do 
Waffen-SS. Exponovaná geografická poloha, moderná spojovacia sieť. bezbariérové 
jazykové prostredie a sociálno-kultúma slovanská príbuznosť priam predurčovali Slovensko 
za živý uzol k eliminovaniu nepriateľskej propagandy voči Osi. Nemci sústreďovali prúd 
ideologickej pro- a kontra- agitácie nielen na domáce obyvateľstvo, ale aj príslušníkov 
vojenských a policajno-bezpečnostných jednotiek (vlastných i protivníkových!). Podľa 
citovaného prameňa vychádzali z nasledujúcej myšlienkovej osnovy: prekonávať „rozšírenú 
fikciu, že taký malý národ, ako sú Slováci, môže sa prezentovať nezávislosťou“; orientovať 
prívržencov panslavizmu aj iných nacionalistických a protikomunistických prúdov v stredo- 
východnej Európe ku vstupu do Waffen-SS, kde mnohé medzinárodné divízie (ukrajinské, 
haličské, litovské, lotyšské, estónske, kozácke, maďarské, chorvátske, „prečo nie aj 
slovenské?!“) bojujú samostatne a dobrovoľne na strane ríše; v ľudovom duchu „robiť 
reklamu“ Ruskej oslobodzovacej armáde; pomáhať mobilizovať mužov do oddielov generála 
Vlasova; presadzovať hodnotenie, že vojna s boľševikmi nie je vojnou proti ruskému národu 
ako takému, ale len proti sovietskemu systému; vplývať predovšetkým na tie vrstvy a skupiny 
obyvateľstva, ktoré sú pod vplyvom Moskvy i Západu (Česi, Židia, ľavičiari); znevažovať 
partizánske hnutie; negatívnymi správami i fámami sa ho snažiť roztrieštiť; izolovať 
partizánov od podpory vidieckych civilistov.'“7 Pri zásielkach propagačného materiálu na 
Slovensko bazírovalo nemecké velenie na ich rýchlom a aktuálnom dodávaní. K najviac 
využívaným prostriedkom patrili: armádne kuriérske automobily, expresná balíková pošta 
po železnici, frontová letecká pošta, telefón, telegraf, prenosy pomocou rádiostaníc. Takouto 
priamou formou sa distribuovali cez okupované Rakúsko a protektorát časopisy, noviny,
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knihy, filmové i rozhlasové zdroje, zvláštne čísla, prílohy nemeckých tlačovín a pod. 
Nepriamu formu usmerňovania ľudáckej propagandy predstavovala finančná, materiálna aj 
personálna podpora vybraných novín a časopisov (Gardista. Náš boj. Nové Slovensko, 
Slovenský front a i.) prostredníctvom Ludinovho vyslanectva. Hôfleho veliteľstva 
okupačných vojsk, Witiskovho aparátu SIPO a SD i súkromných kanálov.

Neoddeliteľnou súčasťou frontových bojov na území Slovenska v prvom štvrťroku 
1945 bolo zintenzívnenie vojnovej propagandy v rozhlasovom vysielaní. Pre oblasť 
juhovýchodnej Európy ju zabezpečoval známy vysielač princa Eugena s centrálou vo 
Viedni (Sender Prinz Eugen). Slovenské vysielanie na vlne 255 m (tzv. vysielač Knieža 
Pribina) v ňom bolo svojím časovým rozpätím najväčšie. Okrem dvojhodinovej slovenskej 
relácie denne od 17 do 19 hodiny redakcia pripravovala aj spoločné vysielacie bloky od 
20.20 do 21. hodiny. Jadro programovej skladby tvorili frontové správy vysielané päťkrát 
denne o 6.30. 8.30. 13.30. 18.30 a 23.30 h. Pravidelné reportáže s odovzdávaním 
kódovaných hesiel, správ a odkazov boli venované osobitne domobrancom, gardistom v 
POHG a frontovo nasadeným v poľných jednotkách IIG. Štúdio bratislavského rozhlasu 
pomáhalo rozširovať územný dosah počuteľnosti vysielania Princa Eugena i v prípade jeho 
ruskej, ukrajinskej, bulharskej, srbskej, rumunskej, maďarskej a poľskej redakcie."'" Na 
stredných vlnách 330 m produkovala už dlhší čas pravidelné vysielanie aj nemecká 
rozhlasová stanica Donau v deviatich 15-minútových denných vstupoch (politicko- 
výchovné, spravodajské, kultúrne relácie). Táto stanica ochotne poskytovala priestor v éteri 
ľudáckym publicistom, špičkovým politikom prvej SR. funkcionárom HSĽS a HG dokonca 
ešte po ich evakuácii do Rakúska v marci - apríli 1945. .lej vysielač Alpensender zverejnil 
27. apríla 1945 posledný, tzv. kremsmíinsterský prejav J. Tisu v emigrácii."”

Vo vojne rozhlasov akoby priamo úmerne, s približovaním oslobodenia celého nášho 
územia, nadobúdalo prevahu defenzívne ..odrážanie nepriateľskej lžipropagandy" Londýna 
a Moskvy nad ofenzívnymi formami publicistiky i spravodajstva. Pravdivý postreh čs. 
vysielania BBC, že obyvateľstvo prijalo ideologickú kampaň k výročiu nástupu 
hitlerovcov k moci v Nemecku (1933) veľmi chladne a s neskrývanou apatiou"", nebol 
charakteristický len pre situáciu v tretej ríši. ale pre Slovensko. Verejné nástupy, 
zhromaždenia sa niesli v réžii ozbrojených formácií HG a hlavne nemeckej menšiny (ES. 
I leimatschutz). Počet rečníkov i rozsah ich prejavov oproti minulým rokom rapídne zredli. 
Armáda sa držala v úzadí, chýbali slávnostné kultúrne akadémie posvätené účasťou čelných 
politikov prvej SR a funkcionárov HSĽS. Ohlas v reláciách Slovenského rozhlasu i v tlači 
bol minimálny s výnimkou gardistických periodík a vysielača Knieža Pribina, ktoré 
priniesli obšírnejšie reportáže s prejavmi O. Kubalu (Hlinková garda a 30. január) a Franza 
Karmasina."1 Zatiaľ čo londýnsky a moskovský rozhlas ponúkali poslucháčom témy s 
pozitívnou perspektivou1", ľudáci sa príliš často prikláňali k negativistickým kontra- 
polemikám s „čechoslovakistickými prisluhovačmi rádií vojnových protivníkov... našej 
jedine legitímnej Slovenskej republiky.“1" Úrad propagandy spolu s MNO spravidla 
zakazovali propagandistické polemiky s hláseniami takých agentúr Spojencov, ako boli 
americká United Press (UP), britský Reuter, či sovietsky TASS. Účelovo z nich vyberali 
správy svedčiace o rozporoch v protihitlerovskej koalícii, o problémoch v zásobovaní, 
nedostatku potravín, plány a úvahy o potrestaní vojnových zločincov, ekonomických 
sankciách voči Nemecku, jeho spojencom i satelitom a pod.IM

Ešte na začiatku podkapitoly som uviedol, že zglajchšaltovaná tlač (platilo to aj o 
rozhlase) nadhodnocovala úspechy nemeckej obrany veľkých miest na Slovensku a v 
Maďarsku. Vydávala ich za prejavy rozhodujúceho strategického obratu vo vojne. Keď ČA
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tieto mestá oslobodila (19. januára Košice, 13. februára Budapešť. 25. marca Banskú 
Bystricu, 28. marca Gyôr. 4. apríla Liptovský Svätý Mikuláš), ľudácke masmédiá na rozdiel 
od živých reakcií „benešovskej propagandy“,"5 buď prešli predmetné udalosti úplným 
mlčaním, alebo len sucho zaregistrovali „vyprázdnenie mesta“, „elastické“ zaujatie novej 
obrannej línie nemecko-slovenskými, resp. maďarskými vojskami a následné obsadenie 
„uvoľneného priestoru“ ČA. Vojenský odbor odpočúvacieho oddelenia ÚP odovzdával MZV 
zachytené relácie londýnskeho rozhlasu a zvýrazňoval v nich_pasáže, ktoré svedčili o gradácii 
kampane proti prvej SR i jej totalitnému režimu."'' Československá exilová vláda 
mobilizovala všetky dostupné prostriedky na ich systematickú, účinnú diskreditáciu v očiach 
Spojencov. Propagandisticky využívala a veľmi často překrucovala v prospech vlastnej 
koncepcie zahraničného odboja fakty o vyhlásení vojny prvej SR Spojencom (ZSSR, USA 
a Veľkej Británii), bojovom a tylovo-zabezpečovacom nasadení slovenskej armády na 
východnom fronte, „bezvýznamnej dočasnosti" uznaní Slovenského štátu de iure i de facto, 
márnom „boji o amerických Slovákov", o „koncentráčnickom prenasledovaní“ 
čechoslovákov. Židov, komunistov a všetkých demokratov, o „dovŕšení zrady tisovcov i 
tukovcov“ prisluhovaním Nemcom pri potláčaní SNP. nastoľovaní okupačného režimu atď.

Provokatívne témy, dopĺňané vždy otvorenými a hrubými vyhrážkami ľudáckym 
predstaviteľom"7, vyvolávali následne spätnú kontrapropagandu z Bratislavy. Práve tu 
možno odhaliť jeden z koreňov, ktorý predurčoval jej obranno-polemický tón. 
Rozhodujúcimi boli všeobecné spoločenské politické, i vojenské príčiny a dôsledky 
zanikania prvej SR ako štátu, sprevádzané spolu s inými prejavmi rozkladom jeho satelitnej 
armády a celej brannej moci. Kontrapropaganda voči oslobodzovaniu Slovenska sa 
zaktivizovala k mohutnému záverečnému vzopätiu v druhej a tretej dekáde marca 1945. 
Príležitosť k tomu jej poskytli posledné oslavy štátneho sviatku v Bratislave uskutočnené 
20. marca. MNO vytvorilo organizačné predpoklady pre zapojenie armády do 
nadchádzajúcich kampaní rozkazom o doplnení novovzniknutých vojenských zväzkov 
propagačnými skupinami. Veliteľ Technického zboru ich zriadil 1. marca 1945 pri V TSb 
pod velením por. kane. správy Jána Okáľa a pri veliteľstve 3. TD v Piešťanoch pod velením 
por. pech. v z. Vojtecha Ličku. Npor. pech. v z. Jaroslav Ružička sa stal veliteľom 
propagačnej skupiny 4. TD v Topoľčiankach o dva dni neskôr.1"1 Oddelenie pre vnútornú 
propagandu ÚP v súčinnosti s odborom vojenskej propagandy MNO zorganizovali „jarný 
beh ideového školenia mužstva“. Jeho obsahovú náplň tvorili prednášky veliteľov z 
cyklostylovaného súboru politických tém (Prečo Slovenský štát?. Význam 14. marca. Ako 
by nám bolo v tej novej Československej republike!), ktoré mali byť dopĺňané besedami 
s kultúrnymi a cirkevnými predstaviteľmi, premietaním dokumentárnych, „mravoučných“, 
folklórnych a iných filmových žánrov. „Úderný ráz“ osláv 14. marca zabezpečovali 
veliteľstvo Domobrany a V TSb vytypovaním novinárov, fotografov, filmárov, 
kinooperatérov, prednášateľov spotrebného materiálu z civilného sektoru, dlhšie slúžiacich 
vojakov prezenčnej služby, povolaných záložníkov i čerstvých nováčikov z mobilizácie 
k 5. marcu 1945. Týchto agitátorov preveľovali k spomínaným propagandistickým 
skupinám pri divíznych a nižších veliteľstvách."'' Posledné armádne rozkazy prezidenta a 
najvyššieho veliteľa slovenskej brannej moci J. Tisu. ministra národnej obrany Š. Haššíka, 
náčelníka HG a šéfa štátnej bezpečnosti O. Kubalu, ako i nemeckého veliteľa okupačných 
vojsk H. Hôfleho pri príležitosti štátneho sviatku prvej SR nestoja za podrobné citovanie, 
ani hodnotenie. Všetky obsahovali viac-menej stereotypné, únavné frázy o nutnosti vytrvať 
v boji na strane Nemecka, ktoré už ako jediné(l) naďalej skalopevné garantuje Slovákom 
národno-štátnu samostatnosť. Kubalov rozkaz napr. končil ráznou veliteľsko-rečníckou
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riekankou: „Dokážeme, že... fanatická láska k národu a štátu v nás žije a vie robiť aj 
zázraky. Volíme radšej čestnú smrť v boji ako potupné živorenie v otroctve žido- a čecho- 
boľševickom. Slovensko si ubránime a keď treba uderíme! Kamaráti, na stráž!“'31

Vzápätí po oslavách 14. marca inicioval A. Mach kampaň okolo dobytia Liptovského 
Svätého Mikuláša, ktorú som už citoval. Po zhromaždeniach v Žiline121 a Ružomberku bola 
verejná manifestácia pred Národným divadlom v Bratislave „proti výčinom boľševikov v 
okupovaných slovenských krajoch". 20. marca 1945 na nej vystúpil s hlavným prejavom 
minister vnútra Mach, za ním historik F. Hrušovský, viacerí poslanci, podpredseda Snemu 
a generálny tajomník HSĽS P. Opluštil. župan Stefan Schurmann. mešťanosta Viktor 
Pecho-Pečner. hlavný notár Anton Vašek a iní. V prejavoch odsudzovali rabovanie a 
násilnosti CA počas bojov i v oslobodenom zázemí. Dôvodili, že tu „nejde o výnimočné 
prípady rozzúrených vojakov", ale o systematické násilie boľševizmu ako spoločenského 
a politického poriadku.1- Pri menej početnej účasti radového obyvateľstva bol dosiahnutý 
masový charakter manifestácie vďaka nastúpeným jednotkám ozbrojených formácií 
slovenskej brannej moci. vrátane vojenskej hudby, oddielov I leimatschutzu. verejných 
činiteľov, dôstojníkov Domobrany, IIG. HM. štátnej polície, žandárstva a SPS.1“ 
Demonštranti pochodovali mestom a skandovali heslá: „Staňme si do pevných šíkov, 
porazíme boľševikov!: Do boja sa kamaráti. Prešov sa nám zase vráti!: Slovensko je zem 
naša. nechceme tu Beneša!; Urobte z nás vojakov - zbrane do rúk Slovákov!" K zástupu 
manifestujúcich prehovoril z balkóna prezidentského paláca aj J. Tiso. Zhromaždení prijali 
„spontánny" manifest, s ktorým ich oboznámil poslanec Hrušovský. V jeho závere bolo 
vyjadrené odhodlanie „postaviť sa do boja a vydržať v boji dolial", kým posledný votrelec 
nezmizne z územia Slovenskej republiky".1:1 Priebeh demonštrácie ihneď a so značnými 
obavami zaregistrovali i kompetentné orgány čs. exilového štátneho zriadenia v 
Londýne.1“ Súčasťou celej propagandistickej akcie bola slávnostná vernisáž putovnej 
protiboľševickej výstavy.

Útok CA na Bratislavu, pred ktorým väčšina ústredných orgánov a inštitúcií prvej SR 
i skompromitovaných režimistov evakuovala na prelome marca-apríla 1945 z hlavného 
mesta smerom na západ, takmer úplne podlomil akcieschopnosť centralizovaného 
propagandistického aparátu. I. apríla 1945 zanikla novinárska a nakladateľská účastinná 
spoločnosť „Slovák". Súčasne prestal vychádzať rovnomenný ústredný tlačový orgán 
HSĽS i ďalšie spoločnosťou vydávané periodiká (denníky Slovenská pravda. Slovenská 
politika. Slovenská sloboda, týždenníky Slovák - pondelník, Slovák - týždenník).13, MNO 
a velenie slovenskej brannej moci. plne vyťažené zabezpečovaním ústupu torza 
podriadených jednotiek, útvarov a ústavov, rezignovali na plnenie akýchkoľvek 
propagandistických úloh. V úsilí minimalizovať dezercie sa viacej opierali o brachiálnu 
moc a donucovanie (žandárstvo, polícia, vojenské poľné žandárstvo, poľný vojenský 
prokurátor a súdnictvo), než o agitačno-výchovné prostriedky. Na druhej strane treba 
pripomenúť, že klasickou súčasťou taktiky oslobodzovacích vojsk bolo prednostné 
obsadzovanie komunikačných, spojovacích a poštových uzlov, rozhlasových vysielačov 
aj pomocných zariadení, sídel i pobočiek redakcií novín, časopisov, tlačiarní a pod. 
Posledné čísla Gardistu vyšli z. bratislavskej redakcie 30. marca a na Veľkú noc 1945. 
Žilinská redakcia pokračovala v pôsobení ešte 10 dní.127 Vydanie denníka zo 4. apríla 
prinieslo stručné, prehľadné spravodajstvo z frontových bojov. Demagogicky sa v ňom 
tvrdilo, že „silné sovietske útoky proti Bratislave boli odrazené!" Tlačový orgán HV IIG 
oznamoval v titulkoch (5. apríla 1945) „zužovanie nemeckého frontu na Slovensku". Útok 
dvoch úderných sovietskych armád na Viedeň a Bratislavu (2. a 3. ukrajinského frontu -
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.1. K. ) podľa výkladu Gardistu priniesol menšie územné zisky Sovietom a zapríčinil 
predvídavé stiahnutie nemeckého frontu na Slovensku „na skrátené línie". Priestor medzi 
Neziderským jazerom a Dunajom, ako i obranné pásmo Bratislavy (Die Festung Pressburg) 
však vraj naďalej úspešne a vytrvalo odolávali početnej prevahe ČA. Silnejšie sovietske 
útoky „boli po začiatočných územných ziskoch zastavené“. V Malých Karpatoch a po 
obidvoch stranách Váhu „podarilo sa boľševikom naše línie na jednotlivých miestach 
zatlačiť, ale na ostatných boli odrazení... Pohyby frontovej línie a vývin bojov pri Viedni 
a Bratislave sú v prúde len podľa nemeckého tlaku... nevyvolal ich v žiadnom prípade 
útočný tlak Červenej armády...“.1-’1 Čo k tomu dodať? Azda postačí chronologické 
pripomenutie, že hlavné mesto Slovenska bolo v inkriminovanom čase už druhý deň 
oslobodené vojskami 2. ukrajinského frontu maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského...

Namiesto zhrňujúceho záveru by som poslednú kapitolu ukončil drobnou, no myslím 
výrečnou perličkou. Natzv. kapitulačnom protokole vlády prvej SR z 8. mája 1945. ktorým 
sa vzdávala pod právomoc 3. armády XX. zboru USA, nechýbal medzi podpismi premiéra 
Š. Tisu. troch ministrov a guvernéra Slovenskej národnej banky, ani podpis 
T. .1. Gašpara.'-'’ Pri jeho mene figurovala „len funkcia vyslanec." Signatári protokolu sa 
rozhodli neuvádzať tú, ktorá ho na podpis ako člena vládneho kabinetu oprávňovala-šéfa 
neslávneho Úradu propagandy.

Dislokácia jednotiek, útvarov a zariadení armády prvej SR (január - marec 1945)
(Tabuľka k poznámke 14)

Ašakerť (Nové Sady) - 54. pionierska stavebná rota
Banská Bystrica - Posádkové veliteľstvo. Doplňovacie okresné veliteľstvo. Ústredňa 
výstražnej služby
Banská Štiavnica - PV
Bánová - 3. pracovný oddiel SPS
Bošany - odbočka zbrojnice 1.
Bratislava - MNO + štábna skupina MNO (500 mužov), veliteľstvo + štábna skupina Tsb 
(150), PV, veliteľstvo + štábna rota 1. p. pi. Domobrany a veliteľstvo jeho 1. pr. s f, 2. a3. 
rotou (800), veliteľstvo + náhradný oddiel DPLP a OOPL so 14. a 15. ľahkou, 2.. 9., 25., 26. 
ťažkou batériou a výcvikovým strediskom kanónových batérii, Stála hlásna služba, Ústredná 
hlásna služba (spolu 1500), Vojenská akadémia, DOV, V Psb NO + pracovný prápor 1. 1. a 2. 
spravodajská skupina (400), vojenské oddelenie KPR, Čestný oddiel prezidenta (200),
Vojenský súd. Poľná prokuratúra, H V + oddiely Civilnej protileteckej ochrany (1200), 
pridelená rota CPO (200), veliteľstvo Pionierskej stavebnej skupiny 1, 11., 16., 31., 32., 34.,
35., 61., 62. a 63. psr, jazdecké výcvikové stredisko, Vojenský zemepisný ústav, proviantný 
sklad 1. zbrojnica 1, Vojenská nemocnica 1, karanténna stanica, veterinárna pomocná čata, 
zaisťovací tábor pre asociálne živly, veliteľstvo + 5 PO SPS (SPS spolu 2000)
Častá - 40. psr
Dolné Srnie - 72 psr
Dolné Štitáre - 45. psr
Dolný Kubín - PV
Dolný Lopa.šov - 18. psr
Dovalovo - DOV
Dubnica nad Váhom - PV. OOPL s 30. a 32. batériou DPLP, Zaisťovací tábor pre Cigánov,
19. psr
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Gcšť (Hosťova) -51. psr
Hlohovec - PV, výcvikové stredisko načúvačov DPLP a OOPL (300), 55. a 79. psr
Chteľnica —29. psr
Jakubov - 2. strážny oddiel SPS
Kaňanka (Kanianka) - 50. psr
Kátlovce - 27. psr
Kostolná - 39. psr
Krásno nad Kysucou - 28 psr
Kremnica - PV
Limbách - 33. psr
Liptovský Svätý Mikuláš - PV, 85., 86. a 87. psr (500)
Liptovský Svätý Peter - PV
Maďarsko - 1. TD s 20. a 21 pešim plukom a 41. pionierskym práporom (5500)
Malé Biclice - 48 psr
Malý Lapáž -21. psr
Modra - 36. psr
Moravská Liesková (Moravské Lieskové) - 23. psr
Nádaš (Trstín) - 30. psr
Nitra - P V + Posádková hospodárska správa, velitelstvo 2. pr. 1. p. pl. Domobrany s jeho 5.,
6. a 7. rotou (600), velitelstvo automobilového pr. Domobrany + štábna + technická rota + 1
2. a 3. autorota, DO V, premávková autorota Bratislava, automobilový park, letecký park + 
dielenský oddiel, 38. a 80. psr
Ncmšová - PV, IV. detašmán DPLP, odbočka ústrednej zbrojnice, odbočka proviantného 
skladu 1
Nové Mesto nad Váhont -PV, 4. ratal, pr. 2. p. pl. Domobrany (1000), spravodajský pr. 1 
(400 - 500), pioniersky pr. Domobrany s 1. a 2. železničnou spr, 3., 4. a 5. spr (600),
pioniersky park, spojovací pr. Domobrany - štábna rota s i. a 2. telegrafnou stavebnou rotou a
3. rádiotelegrafnou rotou, spojovací park, veliteľstvo PSS Vlil, 14. a 70. psr
Očkov - 71. psr
Opatovce - 68. psr
Piešťany - PV, velitel stvo + štábna skupina 3. TD, letecký pluk. 69. psr, Vojenský
kartografický ústav
Podolie - 22. psr
Podolíncc - PV
Poleňanv - 57. psr
Poprad - PV, PHS, SHS, ÚVS
Považská Bystrica - PV, OOPL s 8. a 3 L ťažkou batériou DPLP
Považská Teplá - 15. psr
Prešov - PV + PHS
Pusty' Fedýmeš (Pusté Ĺľany)- 52. spr
Rišňovcc - 43. psr
Rudinka - 25. psr
Rumcnová ( Rumanová) - 56. psr
Ružomberok - 6., 7. a 8. rota 2. pr. 2. p. pl. Domobrany (600), PV + PHS, ÚVS, DOV, 83. a
84. psr
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Sekulc- 1. SOSPS
Senica - hipomóbilná batéria delostreleckého oddielu Domobrany
Sercď - PV, 8. rota 2 pr. 1. p. pl. Domobrany, hipomobilná batéria delostreleckého oddielu 
Domobrany
Smolenice - 46 psr
Spišská Nová Ves - PV, DOV, 42. psr, velitelstvo PSS VI s 88. až 95. psr
Straník - 2. PO SPS
Sverepcc - 20. psr
Sarfia (Nitrianska Blatnica) -37. psr
Šuránkv (Šuriankv) - 53. psr
Taliansko - 2. TD so 101. a 102. p. pl. (7000)
Teplička nad Váhom - 1. PO SPS
Topoľčany - PV + PHS, DOV, veliteľstvo + štábna skupina 4. TD, 81. a 82. psr
Trenčianske Teplice - PV
Trenčín - PV, veliteľstvo + štábna rota 2. p. pl. Domobrany a jeho 1. pr. s 1., 2. a 3. rotou
Trnava - PV, veliteľstvo + štábna batéria delostreleckého oddielu Domobrany s 1., 2., 3. a 4. 
batériou (400), 4. rota 1. p. pl. Domobrany, SHS, DOV, Vojenský ústav pre choroby nervové 
a duševné, veliteľstvo PSS 11, 64. a 65. psr
Turčiansky Sv. Martin - PV + PHS, veliteľstvo PSS V, 76., 77. a 78. psr
Vajnory - 6. PO SPS
Veľká Bytča - 24, psr
Veľká Kotešová -65. psr
Veľké Janíkovce -44. kpsr
Vrbové - 12. a 17. psr
Zvolen-PV, ÚVS
Žabokreky - 47. psr
Žilina - PV, veliteľstvo 2. pr. 2. p. pl. Domobrany a jeho 6. rota (600), hipomobilné batérie 
delostreleckého oddielu Domobrany, SHS, DOV, veliteľstvo PSS IV, 73., 74., 75. a 41. psr, 4. 
PO SPS

Pionierske (ženijné) stavebné roty mali od 180 do 300 (až 500) mužov.
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Poznámky

' SNA Bratislava, f. „S", S - 1 - 8.
2 Podrobnejšie KORČEK, J.: Domobrana. In: Armáda v dejinách Slovenska. 2. zv. 

Bratislava1993, s.173 - 195.
3 Mobilizácia desiatich ročníkov 1935 - 1944 bola ukončená k 20. 1.1945. V prvej etape po 

nej zaradili k 30. 1. - 1. 2. 1945 20 600 mužov do 48 stavebných pionierskych (ženijných) 
rôt, 2 200 mužov k 2. TD v Taliansku a 1 000 - 1 300 mužov k 1. TD v Maďarsku.
BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 125 - 128.

3 Iné pramene udávajú až 55 800 mužov. Povojnové spomienky narukovaných vojakov 
vcelku potvrdzujú predpoklady z hlásení jednotiek SIPO a SD, že medzi povolancami zo 
siedmich posádok a 24 okresov nástupného ročníka (pôvodne k 1.10.1945) prevažovali 
študenti, štátni zamestnanci, tí, čo plánovali evakuovať do zahraničia, branci so záujmom 
o službu v POHG a poslední slovenskí „Volksdeutschen“ a „Gemischt Slowaken“. Napriek 
zostreným bezpečnostným opatreniam a tvrdým sankciám za neuposlúchnutie nástupu
vojenskej služby (... als besondere Sanktion ist eine Deportierung ausserhalb der
Staatgrenzen in Aussicht genommen...“), tisícky mladých mužov sa pred alebo po 
doručení „zvolávacích lístkov“ radšej ukrývali na vidieku.
BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 106 - 109; Gardista, 23. 2. 1945.

5 Podrobnejšie KORČEK, J.: Modifikácie režimu Slovenskej republiky. In: BYSTRICKÝ, 
V. - FANO, Š. (zost.): Slovensko na konci druhej svetovej vojny. Bratislava 1994, 
s. 28 - 30, 34.

6 SNA, f. NS, A - 998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala.
7 Tamže, A - 942, 963, k. 51, 65, Tn ľud 6/46, J. Tiso; A - 1000 - 1002, k. 92, Tn ľud 

13/46, O. Kubala; f. HG, k. 102, 604- 102- 1.
Ján Stejskal (22. 7. 1914 Lednické Rovne - 1.1. 1975 Banská Bystrica), dôstojník čs. 
a slovenskej armády. Ľudovú školu absolvoval v Lednických Rovniach, 1927 - 1934 8 
tried reálneho gymnázia v Trenčíne. Po skončení vojenskej prezenčnej služby 1935 - 
1937 vstúpil do čs. armády. 1937 - 1938 absolvent Vojenskej akadémie v Hraniciach na 
Morave. 1.1. ppor., 14. 8. 1938 por. pech. 14. 8. 1938 - 14. 3.1939 príslušník strážneho 
Hraničiarskeho práporu „Sibírskych úderníkov“ XVI., potom prevzatý do slovenskej 
armády. Marec - apríl 1939 účastník obranných bojov na východnom Slovensku v tzv. 
Malej vojne s Maďarskom. Apríl 1939 - jún 1941 slúžil v pešom pluku 17 v Trenčíne, 
samostatnom pešom prápore IV. Horskom pešom pluku 9 v Poprade a pešom pluku 4 
v Bratislave (veliteľ kancelárskej roty), s ktorým sa 27. 6. 1941 - 1.4. 1942 zúčastnil 
ťaženia proti ZSSR na východnom fronte. 1.8.1940 npor. 1942 - 1944 absolvoval Vysokú 
vojennú školu v Bratislave. 1. 2. 1943 mimoriadne povýšený na stot. pech. 10. 6. - 15. 
10. 1943 bojoval na východnom fronte ako náčelník štábu (?) náhradného práporu 
pešieho pluku 4 z Liptovského Sv. Mikuláša v rámci 1. pešej divízie. Október 1943 - máj 
1944 dôstojník na Veliteľstve doplňovacej oblasti 1 v Trenčíne. 6. 5. 1944 prevelený k 
Veliteľstvu opevňovacich prác, neskôr AV 1 v Prešove. Od júla 1944 prednosta 
operačného odd. 1. pešej divízie Východoslovenskej armády v Giraltovciach. 
Spolupracoval s veliteľom divízie plk. Mikulášom Markusom a náčelníkom jej štábu mjr. 
Elemirom Polkom na prípravách ozbrojeného Povstania proti Nemcom. Počas 
odzbrojovania divízie sa mu podarilo uniknúť so skupinou dôstojníkov zajatiu a prejsť na 
povstalecké územie. Od 10. 9. 1944 v hodnosti kpt. gšt. náčelník štábu 2. taktickej skupiny 
1. ČSA na Slovensku, od 22. 9. prvý pobočník veliteľa skupiny pplk pech. Michala Širicu. 
Podieľal sa na operačnom riadení najdlhšieho úseku povstaleckého územia od 
Demänovskej doliny, cez Dobšinú, Revúcu, slovensko-maďarské hranice pri Rožňave, 
až po priestor Kriváň - Detva. Po ústupe SNP do hôr zajatý Nemcami na Prašivej. Liečil 
sa vo Vojenskej nemocnici v Bratislave. V decembri 1944 vstúpil do POHG. Dôstojník
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na veliteľstve PO Lipa v Bratislave a POHG Gaštan v Bratislave. Veliteľ jednej z piatich 
poľných rôt HG, ktoré budovali obranné postavenia v priestore Senec - Sereď a vykonávali 
pritom i bojový výcvik. Spolu s delostreleckým oddielom Domobrany podliehali veliteľstvu 
nemeckého práporu. Od polovice marca 1945 veliteľ III. poľného práporu HG, ktorý vznikol 
reorganizáciou vyššie uvedených 5 rôt na 3 pešie a 1 guľometnú rotu. Pri ústupe zo 
Slovenska do protektorátu boli niektoré jednotky Stejskalovo práporu nasadené do 
bojových akcií proti ČA po boku Nemcov. Marec - apríl 1945 veliteľ výcvikového tábora 
HG v Holíči. 19. 6. 1945 vstúpil v Turčianskom Sv. Martine do 1. Čs. armádneho zboru - 
prednosta 5. odd. 10. divízie, od 15.8. 1945 prednosta 1. odd. VIII. armádneho zboru. 31. 
3. 1946 prepustený do zálohy v dôsledku neprijatia do čs. armády za činnosť v POHG. 1. 
2. - 20. 10. 1947 znovu povolaný do činnej vojenskej služby, dôstojník veliteľstva VIII. 
armádneho zboru Vojenskej oblasti 4. Náčelník operačného odd. špeciálnej skupiny 
jednotiek Teplice, ktorá bola nasadená do bojov s banderovcami na strednom a 
východnom Slovensku. 22. 2. 1951 mjr. 1. 2. 1952 trvale prepustený do zálohy. Do smrti 
pracoval ako robotník, od 60. rokov normovača majster v magnezitovom závode v Hačave.

8 Jeden z jeho najbližších spolupracovníkov, bývalý správca a veliteľ koncentračného 
tábora v Have Pavol Krchňák, sa na margo zintenzívnenia podpory vojnového úsilia
Nemecka vyjadril:... totálna mobilizácia všetkých národných síl (pre front - J. K.) je však
len tak predstaviteľná a účinná, keď za plot pichľavého drôtu nenatisneme len partizánov, 
polapaných v našich horách, ale predovšetkým partizánov povyťahovaných z nemocníc, 
zotavovní, z plyšových kresiel, z úradov, ústavov, zo Strany (HSĽS - J. K.), zo Snemu, 
z fabrík, z podnikov, z kasární, zo škôl, ba aj z niektorých fár! Veď obrana štátu je len 
vtedy možná, keď front a zázemie je jednotné a čisté.“
Náš boj, 14. 1. 1945.

9 Okrem brutálnej osobnej pomsty veliteľovi ľupčianskeho tábora Jozefovi Štaudingerovi,
známemu svojimi krutými a zákernými postupmi, vyzývali k rýchlemu a krvavému 
zúčtovaniu so všetkými povstalcami, účastníkmi odboja a odporcami režimu. Za 
neoficiálne združenie „750 bývalých ľupčianskych väzňov" vystúpili niektorí rečníci v 
diskusii na
často citovanom piešťanskom zjazde mladoľudákov 14. 1. 1945. „Niektorí partizáni sa 
vracajú naspäť do miest. Plazia sa ako hadi. Dokedy to budeme trpieť? Treba ich 
posbierať a poslať do Nemecka na roboty (v koncentračných táboroch - J. K.), aby sa 
naučili poriadku.“
Gardista, 13., 16. a 19. 1. 1945; SNA, f. „S“, S -426-4; BA Koblenz, R 70 Slowakei, 
Nr. 227, fol. 217-444.

10 KORČEK, J.: Modifikácie režimu..., c. d., s. 34 - 35; Protipovstalecká aktivita ľudáckych 
a nemeckých okupačných síl (september - október 1944). In: KORČEK, J. (zost.): 
Vojenské aspekty SNP. Bratislava1994, s.148 - 149.

” SNA, f. NS, k. 94, 41, Tn ľud 13/46/46, O. Kubala, 50/47/6, Š. Haššik; f. HSĽS, k. 368, 
609 - 368 - 19; A MV ČR, f. „302“, 302 - 82 - 5; f. „509", 509 - 1 - 4, 509 - 1 - 5; 
Barnovský, M.: Na ceste k monopolu moci. Bratislava 1993, s. 181 a n.

12 Tamže; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36, ĽS 30/48, A. Macek; A MV ČR, f. „302“, 
302- 179 -2; f. „305", 305-840-2; f. „325“, 325 - 119 - 13, 325 - 39 - 1 a 2; VHA 
Praha, f. SS - Pz. Gr. Sch. Pros., k. 1, fasc. 1/1, 2/1.

13 KORČEK, J.: Domobrana, c.d., s.184 - 185; Tenže: Ozbrojené sily od Povstania po 
oslobodenie. In: Armáda Slovenskej republiky, č. 2, 1995, s. 30-31.

M BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 112 - 114.
Tabuľka v prílohe je doplnená o údaje zo zatiaľ neusporiadaných fondov S - MNO, 
V TSb a V PSb NO, ktoré sú uložené vo VHA Trnava (napr. f. V PSb NO, k. 174, Dôverné 
rozkazy).

18 Plk. gšt. Alojz Ballay, pech. František Krakovský, del. Elemír Lendvay, pplk. pech. Anton 
Adamica, gšt. Andrej Hreblay, pech. Augustín Krommer, gšt. Ladislav Lavotha, gšt. Jozef
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Parčan, pech. Ján Šmigovský, mjr. gšt. Ladislav Gesteš, pech. Ján Hammer, pech. Ján 
Havránek, gšt. Alexander Matúš, gšt. Štefan Šimko, stot. gšt. Jozef Hrabek, pech. Eduard 
Koška.
BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 8 a n„ 80 a n., 102 a n„ Nr. 152 a, fol. 170 - 
171, 227-229.

16 Tamže, Nr. 139, fol. 3 a n., 130 a n.; AMVČR, f. „144", 144-7-115; f. „135“, 135-2-2.
17 SNA, f. MZV, k.134, fasc. Slovenskí vojaci v Ríši; f. „S”, S - 95 - 1 až 4, S - 96 - 1 až 

4, S - 97 - 1 až 3, S - 114 - 1 až 4. Kartotéky slovenských vojakov zajatých Nemcami 
v roku 1944.

,a ŠOBA Bratislava, f. OLS Bratislava, T ľud 61/47, Š. Tatarko.
19 Napr. zo skupiny 374 zajatcov naverbovali к 5. 1. 1945 294 vojakov a dôstojníkov do 

Domobrany, t. j. 78,6 %.
BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 3 - 44.

20 Tamže, fol. 102 - 105, 149 - 150.
J. Witiska a K ZbV 29 zasielali posledné situačné správy zo Slovenska do ríše ešte 28. 
a 29. 3. 1945.

21 VHA Trnava, f. „55", 55 - 53 - 1, 55 - 55 - 2.
22 SNA, f. NS, k. 65, 92, Tn ľud 6/46 J. Tiso, 13/46/13, O. Kubala. Rozkaz N HG č.15 z 20. 

1. 1945, Posádkové pokyny č. 2 MNO č. 150.805 Dôv. 3/a 1945 z 13. 1. 1945; Náš boj, 
25.3. 1945;VHA Trnava, f. V PSb NO, k. 174, DR č. 4 z 27. 1. 1945.

23 Tamže; Slovák, 4. 3. 1945; Gardista, 6. 3. 1945. Išlo o najväčšie kombinované cvičenie. 
Pozostávalo z cvičnej streľby delostreleckého oddielu Domobrany, útočných výpadov HG 
a Domobrany a zasadzovania pešej zmiešanej bojovej skupiny v taktickej súčinnosti 
s jednotkami ťažkých zbrani.

24 Tamže.
25 Domobrana, 24. 2. 1945; Slovenský front, 19. 2. 1945.
26 Gardista, 11. a 13. 1., 1.2., 27. 3. 1945; SNA, f. NS, k. 2, Tn ľud 8/45, J. Šmigovský, 

k. 105, Tn ľud 29/46, F. Gašparik.
27 Pozri, polemiky v periodickej tlači okolo odhalenia pamätnej tabule A. Macekovi. 

KORČEK, J.: V službách militantnej politiky. In : Historická revue, 4, 1993, č. 10, s. 18-20.
28 Slovák, 5. 1. 1945; SNA, f. NS, A- 1010- 1011, k. 97, Tn ľud 17/46, A. Vašek.
29 Tamže; Slovák, 11. a 31. 1. 1945.
30 Slovák, 9. 1. 1945.
31 Slovák, 14. a 16. 1. 1945; SNA, f. NS, k. 41, Tn ľud 50/47/4, Š. Haššík.
32 SNA, f. NS, A - 998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala; Gardista, 27. 3. 1945.
33 Tvorili ich a) nižšie poddôstojnícke hodnosti: rojník, nadrojnik, výzvednik; b) vyššie 

poddôstojnícke hodnosti: priekopník, nadpriekopnik, brojnik; c) nižšie dôstojnícke 
hodnosti: podkrídelník, krídelnik, nadkridelnik; d) vyššie dôstojnícke hodnosti: dozorník, 
podtábornik, táborník, čelník.
Gardista, 22. 2. 1945, 9. 1. a 13. 2. 1945.

34 Tamže, 20. 2., 24. 3. 1945; SNA, f. HSĽS, k. 368, 609 - 368 - 2 až 5.
35 BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 139, fol. 143 - 148.
38 Tamže, Nr. 68, fol. 96 a n.

Z pozorovania výsledkov desiatok bombardovaní vyplýva, že na oneskorovaní zákrokov 
sa hlavnou mierou podieľala hlásna a výstražná služba. Účinná paľba zbraní PLO sa 
zvyčajne začínala až po výbuchoch prvých bômb... Typickým príkladom bolo 
bombardovanie Bratislavy i viacerých obci na západnom Slovensku sovietskym 
letectvom 21.2.1945. Útok asi 15 - 20 bombardérov, podporovaný streľbou z palubných 
zbraní na chodcov v uliciach hlavného mesta, si vyžiadal len podľa prvých oficiálnych 
odhadov 36 mŕtvych a 91 ranených Bratislavčanov. Gardista, 23. 2. a 3. 3. 1945.

37 V rozpore so ženevskými konvenciami MNO ani MV nevyvinuli dostatočné úsilie, aby im 
zabezpečili zodpovedajúci štatút vojnového zajatca, ani zaobchádzanie podľa vnútroštátnej
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jurisdikcie prvej SR. Ich odovzdanie Nemcom bolo častejšie jednoduchým zbavením sa 
zodpovednosti, než výrazom podvolenia mocenskému nátlaku ozbrojených zložiek 
okupačného režimu.
Konkrétne osudy pozri In: Neboli sme sami. Banská Bystrica 1994.

33 ŠTEFANSKÝ, V.: Slováci v talianskom odboji. Bratislava nedat., rkp.
Veliteľ divízie plk. jázd. Ján Veselý bol 17.1.1945 vyznamenaný ako prvý zo slovenských 
dôstojníkov po vypuknutí SNP jedným z najvyšších vojenských vyznamenaní - radom 
Nemeckého orla s mečmi I. triedy.
Domobrana, 3. 2. 1945.

33 Neboli sme sami, c. d.
Súhlasný postoj Bratislavy a Berlína v otázke likvidácie „nepriateľskej misie" potvrdili 
ľudáci prevzatím správy nemeckej tlačovej agentúry Europapress, ktorú na príkaz Úradu 
propagandy zverejnili všetky dôležitejšie masmédiá, vrátane rozhlasu. Podľa nej sa 
podarilo v tyle nemeckého bojového úseku chytiť 18 členov „anglo-americkej skupiny 
agentov" pod vedením Američana Greena a Angličana Sehmera, „ktorý sa vydával za 
majora“. Na Slovensku mali robiť sabotáže, hospodársku a politickú špionáž. „Zaistení 
boli v civilných šatách... Vojnový súd ich odsúdil na smrť zastrelením. Ortieľ hneď 
vykonali.“
Napr. Slovák a Gardista, 25. 1. 1945.

40 Napriek mimoriadne ostrým protestom politického odboru MZV na čele s Ing. Jozefom 
Mračnom voči represívnemu postupu predovšetkým ÚŠB a HV HG sa nepodarilo dosiahnuť 
aktívnu ochranu cudzích štátnych občanov. Diplomatické dôvodenie medzinárodnoprávnymi 
konvenciami odmietali akceptovať nielen nemecké orgány, ale i Š. Haššik a O. Kubala. 
Stroskotala tiež niekoľkomesačná aktivita delegáta Medzinárodného Červeného kríža na 
Slovensku George Dunanda, ktorý sa pokúšal o. i. zachrániť pred deportáciou do 
nemeckých koncentrákov niekoľkých občanov USA internovaných vo vyšetrovacej väzbe 
v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v iných mestách.
SNA, f. MZV, k. 178, 60 147/1945.

41 BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 227, fol. 411.
42 Tamže, Nr. 139, fol. 37 a n.

Podľa rozprávania SS-Rottenfuhrera Jána Takáča príslušníci nemeckej menšiny zo 
Slovenska bojovali v polovici februára 1945 napr. v Holandsku na Rýne v okolí mesta 
Nimwegen s neidentifikovanou divíziou SS proti americkým a kanadským jednotkám. 
Okrem Slovákov a Nemcov tvorili jej mužstvo aj Nóri, Taliani a Estónci.
Náš boj, 18. 2. 1945.

43 Strelník Adolf Packen z Hornej Štubne opísal nasadenie jednotiek HS v prvej polovici 
januára 1945 proti tankovým hrotom 6. a 7. gardovej armády 2. Ukrajinského frontu medzi 
Komárnom a Novými Zámkami.
Gardista, 17. 1. 1945.

44 Ostturkischer Waffenverband der SS (veliteľ SS-Standartenfuhrer Wilhelm Harun el 
Raschid-Hintersatz Bey) alebo 36. Waffen Grenadier Division der SS utvorená z Brigade 
Dirlewanger (veliteľ SS-Obergruppenfúhrer Paul Oskar Dirlewanger, od februára 1945 
SS-Brigadefuhrer und Generálmajor der Waffen-SS Heinz Schmedes) a iné.
WEGNER, B.: Hitlers Politische Soldaten: Die Waffen-SS 1933 - 1945. 4. vydanie. 
Paderborn 1990, s. 281; PREČAN, V. (zost.): SNP, Dokumenty. Bratislava 1965, s. 1092; 
LEDWOCH, J.: Waffen SS. Militaria, 6. zv. Varšava 1994, s. 63.

45 SNA, f. NS, A - 917, 918, k. 38, Tn ľud 10/46, Š. Tiso.
46 SNP roku 1944. Bratislava 1965, s. 571.
47 SNA, f. NS, A - 998, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala; Slovák, 24.3. 1945; BA Koblenz, R 

70, Slowakei, Nr. 153, fol. 125 a n.
43 Nepochybne, mnohé boli ututlané, resp. sa riešili iba na nižších veliteľských stupňoch. 

SNA, f. NS, A - 963, 1000 -1002, k. 65, 92, Tn ľud 6/46, J. Tiso, 13/46, O. Kubala.
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49 Slovák, 25.3.1945; Gardista. 27.3.1945; BA Koblenz, R 70 Slowakei. Nr. 153 fol 127 
a n; Nr. 229.

50 Iba do polovice februára tlač zverejnila zoznamy vyše 100 dôstojníkov a strážmajstrov 
žandárstva, ktorí boli prepustení zo zboru a súčasne im odňali hodnosť. Exemplárne 
prípady jednotlivcov (pplk. V. B. Bodický, J. Plakinger) Vojenský súd v Bratislave odsúdil 
v neprítomnosti na trest smrti zastrelením pre „zločin dezercie a úkladov o republiku“. 
Slovák, 14.1. a 18.2. 1945; Gardista, 28.12. 1944; SNA, f. NS, A - 1026, k. 107 Tn ľud 
41/46, T. Ištók.

51 Tamže.
52 Tamže; Napr. Ú. n., 27, č. 11, 17.3. 1945. Vyhl. č.1472; Slovák, 13. 3. 1945.
53 SNA, f. NS, A - 999, k. 91, Tn ľud 13/46, O. Kubala; BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr 29 

fol. 3, 214, 222.
54 Tamže, Nr. 198, fol. 192, Nr. 227, fol. 29; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, ĽS 19/48, 

P. Denk.
55 Išlo o bývalého predsedu Okresného súdu v Březne, ktorý sa hlásil k nemeckej 

národnostnej skupine. Takmer zázrakom prežil známy krvavý incident z 27.8. 1944. 
Povstalci pri ňom zastrelili skupinku ľudáckych funkcionárov vedenú poslancom Snemu 
Františkom Slameňom.
VHA Trnava, pr. č. poz. 559. Zápisnica z 30. 9. 1944.

* SNA, f. NS, A - 916, 942, k. 38, 51, Tn ľud 10/46, Š. Tiso, 6/46 J. Tiso.
57 V štátnom rozpočte prvej SR na rok 1945 činili plánované výdavky pre MNO úhrnom 

640 687 800 Ks a pre MV 948 047 600 Ks. Objem finančných prostriedkov na policajno- 
bezpečnostný aparát bol taký ako v predchádzajúcich rokoch súčasťou položky MV, 
hoci už od vypuknutia SNP bol podriadený MNO. Súviselo to asi s oficiálnym 
vysvetľovaním dočasnosti takéhoto podriadenia len pre obdobie aktívneho vojnového 
stavu.
SI. z., č. 1, r. 1945. Finančný zákon SR z 21. 12. 1944.

58 Gardista, 3. a 10.1., 23.3. 1945; SNA, f. NS, A - 940- 942, k. 50, Tn ľud 6/46, J. Tiso.
59 Typickým krokom vlády bolo napr. zvýšenie trestov za „ukrývanie nepriateľských osôb 

a falšovanie preukazov" až do 15 rokov väzenia.
Gardista, 20. 2. 1945.

60 „Niektorí ľudia uchádzajú sa o predné funkcie len dotiaľ, kým sú dobré časy a najmä kým 
z toho plynú výhody. Sotva sa však časy zhoršia, zriekajú sa funkcií, aby sa takto vyhli 
zodpovednosti a aby pripadne nemuseli znášať nijaké riziko.“ Kritiku do „vlastných radov“, 
ale hlavne do radov „straníckych stuchlinárov“ sústavne rozvirovalo vedenie HG. Chápalo 
ju ako jeden z prostriedkov na bezpodmienečné nahradenie zdiskreditovaných 
staroľudákov gardistickými radikálmi.
Gardista, 11.3. 1945.

•' BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 49/150 a, 341, 196 a.
62 SI. z., č. 66, r. 1941. Vyhlášky MZV č. 240 a 241 z 9. 9. 1941.

Slovenská vláda sa 29.8.1939 uzniesla, že prvá SR pristúpi k Ženevským dohodám 
o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a o zlepšení osudu ranených i chorých v poľných 
armádach (obe z 27. 7. 1929). Po odoslaní dohôd Spolkovej rade Švajčiarska nadobudli 
pre Slovensko účinnosť dňa 16. 3. 1940.

63 Tamže ako poz. 61; SNA, f. NS, A - 947, k. 54, 100, Tn ľud 6/46, J. Tiso, 22/46, F. 
Ďurčanský; f. PV - bezp. odbor, k. 483, 195 dôv./45 - III/2, k. 484, 239 dôv./45. 
Podrobnejšie CHOVAN-REHÁK, J. - GRÁCOVÄ, G. - MARUNIAK, P. (zost.): Slovenský 
povojnový exil. Martin 1998, hl. príspevky J. M. Kirschbauma, R. Letza, J. Vicena, L. 
Jankoviča a i.

64 V priamom protiklade s ľudáckou propagandou z obdobia 1938 - 1939 bola idea štátu 
primárne nadraďovaná kategórii národa, resp. sa tieto pojmy stotožňovali v zmysle údajnej 
nemožnosti existencie Slovákov mimo vlastného samostatného štátu. Tento štát
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samozrejme nemal byť iba politicko-právnym nástupcom, ale vlastne de iure aj de facto 
pokračovateľom vojnovej SR!

65 Porovnaj KAMENEC, I.: Pokusy reprezentantov Slovenskej republiky v rokoch 1944 
- 1945 o hľadanie východísk v záverečnej etape druhej svetovej vojny. In: 
BYSTRICKÝ V. - FANO, Š. (zost.): Slovensko na konci druhej svetovej vojny. 
Bratislava 1994,
s. 43 a n. Viacerými aspektmi ľudáckej propagandy sa zaoberá pomerne jednostranná 
a zaujatá štúdia KARABA, E.: Ideológia klérofašistického Slovenského štátu. 
Praha 1989.

“ ALU MS Martin, f. T. J. Gašpar, sign. 83 H 1, Pamäti II., s. 680 a n.; SNA, f. NS, A - 940, 
k. 50, Tn ľud 6/46, J. Tiso.
K osobnosti T. J. Gašpara podrobnejšie pozri c. d. v 2. kapitole, poz. 67.

67 Tamže; Bližšie CHRENOVÁ, J.: Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 
1939 - 1945. Bratislava 1977, s. 49 - 53.

68 Tamže; SI. z., č. 14, r. 1945. Zákon č. 52 z 11. 5. 1944 o ÚP.
69 VHA Trnava, f. PSS III, k. 3, 1111/45.
70 Tamže. Obežník MNO č. 57.063 - dopi. 0./1945 zo 6. 3. 1945.
71 SNA, f. MZV, k. 117. Správa ÚP z 2. 3. 1945.
72 ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, k. 36. ĽS 30/48, A. Macek.
73 Tamže. Hlásenia poverencov ÚP.
71 Náš boj, roč. 3, január - marec 1945.
75 ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, T ľud 14/48, T. J. Gašpar; Slovák, roč. 27; Gardista, 

roč. 7, január - apríl 1945.
76 Tamže; Gardista, 11.1. 1945; Slovák, 26. 1. a 25. 3. 1945; Slovenský front, 19. 2. 1945; 

Náš boj, 25.2. 1945
77 KORČEK, J. : Domobrana. In : Armáda v dejinách Slovenska. 2. z v. Bratislava 1993, 

s. 187; Domobrana, 6. 1. a 24. 3. 1945.
78 Domobrana, 3. 2. 1945.
79 NIŽŇANSKÝ, J. : Domobrana. Z histórie vojenskej tlače pred polstoročim. In: Obrana, 

3, 1995, č. 46; Tenže: K dejinám vojenskej žurnalistiky. Bratislava 1997, s. 24 - 25. 
Porovnaj so závermi štúdie cit. v poz 14.

"° Gardista, 20.2. 1945.
81 Slovák, 27.2. 1945; Slovenský front, č. 1, 19.2 . 1945.
82 Slovenský front, 19. 2. 1945, s. 1.
83 Tamže. V povojnovej ľudáckej i súčasnej neoľudáckej historiografii a publicistike sa 

podobné myšlienky pretransformovali do „keby - logickej“ tézy - „Nebyť SNP, frontové 
boje by územie Slovenska obišli .“

84 Tamže.
85 Pozri napr. slovenskú mutáciu nemeckého obrázkového časopisu, dvojtýždenníka Signál, 

roč. 6, 1945; Tiež Nový svet, roč. 20, 1945 (posledné číslo z 31.3. 1945).
86 Filmové zpravodajstvo. Bratislava 1945.
87 Gardista, 23. 2., 30. 3. 1945; Slovenský front, 3. 3. 1945.
88 Tamže; SNA, f. NS, A - 952, k. 57, Tn ľud 8/46, A. Mach.
85 Gardista, 23. 3. 1945.
90 Tamže; Slovák, 21. 3. 1945

Počty zajatých zverejnené v tlači kolísali od 100 do 300 mužov. Opisy priebehu bojov 
boli vcelku realistické a pravdivé. Porovnaj napr. DROPPA, A. a kol.: Protifašistický odboj 
a oslobodenie Liptova. Martin 1984, s. 106 - 115; PAULIAK, E.: Od Povstania k 
oslobodeniu. Bratislava 1985, s. 146 a n., 214 a n.

” Tamže; VNUK, F.: Mať svoj štát znamená život. Bratislava 1991, s. 317 - 325; Gardis
ta, 23. 3. 1945.

92 Slovenský front, 3. 3. 1945.
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93 Slovák, Gardista, 18. -25. 3. 1945.
54 Gardista, 19. a 25. 1. 1945.
95 Tamže; Slovenský politický exil v zápase za samostatné Slovensko. Bratislava 1996, s. 

64 - 65; KORČEK, J.: Modifikácie režimu Slovenskej republiky. In : Slovensko na kon
ci..., c. d., s. 31 - 32; Porovnaj VNUK, F.: c. d., s. 312 - 313.

96 Gardista, 24.2. 1945; Slovenský politický exil..., c.d., s. 65 - 67.
37 Gardista, 1. a 18.3. 1945; Slovák, 6.3. 1945; SNA, f. SSR, k. 45, 103/45 vš.
M Z Čulenových diel (Boj Slovákov o slobodu, Česi a Slováci v štátnych službách ČSR, 

Pohľady na dnešok - všetky vyšli roku 1944) sa pre kontrapropagandu hodili údaje o 
skutočnej i vykonštruovanej diskriminácii Slovákov v armáde predmníchovskej ČSR a čs. 
vojenských jednotkách 2. odboja v Poľsku, Francúzsku, Veľkej Británii a ZSSR. 
Konštantín Čulen (26. 2. 1904 Brodské - 7. 4. 1964 New York, USA), ľudácky publicista, 
novinár, historik. Ľudovú školu a gymnázium vyštudoval v Skalici a Bratislave, neukončil 
Filozofickú fakultu UK. Pôvodne úradník Robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave. Do 
1939 pracovník Matice slovenskej, redaktor a šéfredaktor časopisu Rozvoj, edície Prameň 
v Spolku Sv. Vojtecha, tlačový referent ČSD. 18. 12. 1938 - apríl 1945 poslanec 
autonómneho snemu a Snemu SR. Január 1939 - marec 1940 kultúrny atašé čs. 
vyslanectva vo Washingtone. Po 14. 3. 1939 redaktor Slovenskej obrany, časopisu 
Slovenskej ligy v Amerike v Scrantone. 1939 - 1940 politicky kolísal medzi K. Sidorom a 
J. Tisom. Od marca 1940 tlačový šéf Úradu predsedníctva vlády, zástupca šéfa Úradu 
propagandy. Ideologicky a propagandisticky podporoval vedúcu líniu Tísovho krídla v FISĽS. 
Novinársky vystupoval proti radikálno-fašistickému krídlu v strane a doktríne slovenského 
národného socializmu. Po salzburských rokovaniach odstavený na čas z politického života. 
Člen výboru Matice slovenskej a Spolku Sv. Vojtecha. Autor historických štúdií a monografií 
z problematiky slovenského politického a kultúrneho života, pôsobenia slovenského 
vysťahovalectva v Amerike. Jeden z najaktívnejších propagandistov proti SNP, 
čechoslovakizmu, obnoveniu ČSR, domácemu a zahraničnému odboju. Ostro polemizoval 
v slovenskom rozhlase s vystúpeniami Vladimíra Clementisa, Prokopa Drtinu, Juraja Slávika 
a iných politikov v londýnskom vysielaní čs. rozhlasu. 31.10.1944 menovaný za tlačového 
atašé slovenského vyslanectva vo Švajčiarsku. Koncom apríla 1945 emigroval do Rakúska, 
Talianska, od 1948 sa usadil v Kanade. 29. 5.1948 Ľudovým súdom v Bratislave odsúdený 
v neprítomnosti na 30 r. väzenia. Vedúci reprezentant krajanských spolkov a organizácií, 
hl. medzi ľudáckou emigráciou. O. i. podpredseda SNR v zahraničí, redaktor a šéfredaktor 
Kanadského Slováka, 1956 - 1959 vedúci Slovenského ústavu v Clevelande. Pôsobil ako 
publicista v Montreale, Winnipegu, Torontě, od 1962 v New Yorku.

93 SNA, f. MZV, k. 966, 31/44, 20T/44 a listy bez signatúry.
™ Tamže; SNA, f. NS, A - 1015 - 016, k. 100, Tn ľud 22/46, F. Ďurčanský; VHA Trnava, 

f. MNO, k. 436, dôverné 1944, 13 1/3 14, 562/1944.
Ferdinand Ďurčanský (18. 12. 1906 Rajec - 15. 3. 1974 Mníchov, Nemecko), právnik, 
ľudácky politik a publicista. Ľudovú školu vychodil v rodisku, 1925 zmaturoval na gymnáziu 
v Nitre. Vysokoškolské štúdiá práva absolvoval na Institute des Flautes Études 
Internationales v Paríži a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 1930 JUDr. 1933 absolvoval 
študijný pobyt na Académie du Droit International v Haagu. 1933 - 1936 asistent na 
Právnickej fakulte UK v Bratislave. Už od ranej mladosti sa angažoval v študentskom a auto
nomistickom hnutí HSĽS. Od 1933 stál na čele radikálnej skupiny ľudáckej inteligencieokolo 
dvojtýždenníka Nástup, ktorý vydával jeho brat Ján a do 6.10.1938 bol aj jeho zodpovedným 
redaktorom. Vykazoval bohatú publicistickú činnosť. Ďurčanského skupina rozhodujúcou 
mierou prispela k posilneniu radikálneho smeru na VII. zjazde HSĽS v r. 1936 v Piešťanoch, 
spoluautor manifestu prijatého na zjazde. Po anšluse Rakúska nadviazalúzku spoluprácu 
s nemeckými nacistami, s pomocou ktorých usiloval o osamostatnenie Slovenska od Čiech 
a Moravy. V máji 1938 vypracoval spolu s M. Sokolom návrh na autonómiu Slovenska, ktorý 
sa stal východiskom pre prijatie zákona o autonómii na základe Žilinskej dohody.
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Po 6.10. 1938 presadzoval odtrhnutie Slovenska od ČSR a vyhlásenie Slovenského štátu. 
7. 10.- 1. 12. 1938 minister spravodlivosti, sociálnej starostlivosti a zdravotnictva v prvej 
autonómnej vláde. 1. 12. 1938ň - 20. 1. 1939 minister dopravy a verejných prác v druhej 
a 20. 1. - 9. 3. 1939 v tretej autonómnej vláde. Počas Homolovho puču ušiel 10.3. pred 
zatknutím do Viedne. Odtiaľ vyvíjal ostrú politicko-propagandistickú kampaň za okamžité 
vyhlásenie samostatnosti Slovenska aj za pomoci ozbrojeného povstania HG a nacistických 
ozbrojených úderiek. 11.3. 1939 telegraficky oznámil A. Hitlerovi, že Slovensko sa odtrhlo 
a osamostatnilo od ČSR. 13. 3. sa s J. Tisom zúčastnil rokovaní s fuhrerom v Berlíne o 
utvorení Slovenského štátu. Od 14. 3. 1939 minister zahraničných vecí, do 2. 11. 1939 aj 
minister vnútra SR do 28. 7. 1940. Po salzburských rokovaniach odstavený na nátlak 
Nemecka, ktoré razantne odmietlo jeho pokusy o nezávislejšiu zahraničnú politiku s 
orientáciou aj na západné demokratické štáty. Vrátil sa k pedagogickej praxi na vysokej 
škole. Apríl 1939 doc., 24. 1. 1944 súkromný profesor. 1940 - 1945 prednášal 
medzinárodné právo na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Angažoval 
sa hojne v publicistike i hospodárskom podnikaní, od jesene 1944 opäť aj politicky. Iniciátor 
ostrej propagandy proti SNP, odbojovému hnutiu, oslobodzovaniu Slovenska CA a proti 
obnove ČSR. Inšpirátor a hlavný organizátor hnutia mladoľudáckej generácie, najmä jej 
piešťanského zjazdu v januári 1945. Pred príchodom frontu emigroval do Rakúska, 
Nemecka, Talianska a Argentíny. 15. 4. 1947 ho Národný súd v neprítomnosti odsúdil na 
trest smrti povrazom. V zahraničí utvoril jedno z hlavných centier ľudáckej emigrácie. 
Rozvinul širokú politicko-propagandistickú činnosť proti ČSR a neskôr jej komunistickému 
zriadeniu a za obnovenie samostatnej SR. V januári 1946 založil Slovenský akčný výbor 
v Ríme. 1949 premenovaný na Slovenský oslobodzovací výbor a stal sa jeho predsedom. 
1960 predseda výkonného výboru Slovenskej oslobodzovacej rady, do ktorej sa spojilo jeho 
a sidorovské krídlo ľudáckeho exilu. Vyvíjal mimoriadne bohatú publicistickú a vydavateľskú 
činnosť predovšetkým v Buenos Aires a Mníchove.

1 Tamže ako poz. 36; Tiež SNA, f. MZV, k. 42, 80 375/44.
Karol Sidor (16. 7. 1901 Ružomberok - 20. 10. 1953 Montreal, Kanada), ľudácky politik, 
ideológ, publicista, diplomat. Študoval na ľudovej škole a piaristickom gymnáziu 
v rodisku. Od 1919 sa venoval redaktorskej práci, zakladateľ a redaktor časopisu Vatra. 
1919 vylúčený zo všetkých stredných škôl v ČSR pre štrajk v prospech uväzneného Andreja 
Hlinku. 1920 súkromne zložil maturitu na ružomberskom gymnáziu. 1920 - 1922 absolvoval 
tri semestre na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, potom päť semestrov na UK 
v Bratislave. Štúdium neukončil. Príbuzný a jeden z najbližších spolupracovníkov A. Hlinku. 
1919- 1939 spolutvorca politickej línie, národnostnej koncepcie a autonomistického hnutia 
HSĽS. Aktívny v administratívnom aparáte strany. Organizátor ľudáckych spolkov, 
študentského hnutia, kultúrno-umeleckej tlače. Prispievateľ, redaktora šéfredaktor desiatok 
novin a časopisov: 1922 člen redakčnej rady literárneho týždenníka Slovenský svet, 1928 
člen redakčného kruhu časopisu Budúcnosť, popredný spolupracovník časopisu Nový svet, 
od 1929 hl. redaktor denníka Slovák, 1931 hl. redaktor časopisu Ohlas, od 1931 zodpovedný 
a od 1932 hl. redaktor Slovenskej Pravdy, od 1935 hl. redaktor týždenníka Slovák. 1935- 
1939 poslanec NZ. 1938 - 1939 šéf tlačových podnikov HSĽS, predseda Ústredného NV. 
Radikál, vo vzťahu k ČSR a liberálnejší k zahraničnopolitickej orientácii. Popri J. Tisoví hl. 
kandidát na vodcovstvo v strane, vedúci reprezentant jej propoľského krídla. Spolu s A. 
Machom zakladateľ, október 1938 - 14. 3. 1939 prvý hl. veliteľ HG. 1. 12. 1938 - 14. 3. 
1939 minister bez kresla, zástupca Rudolfa Berana v ústrednej čs. vláde v Prahe. 18. 12. 
1938 - apríl 1945 poslanec autonómneho snemu a Snemu SR. 11. 3. - 14. 3. 1939 
predseda poslednej, piatej autonómnej vlády. Odmietol vyhlásiť odtrhnutie Slovenska od 
druhej ČSR. Na nátlak Nemecka musel odísť z vnútornej politiky. 15. 3. - 18. 4. 1939 
minister vnútra v prvej vláde Slovenského štátu. Po rezignácii prešiel do pasívnej opozície. 
20. 4.1939 - jún 1945 mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister SR vo Vatikáne. Člen 
výboru Spolku Sv. Vojtecha. Príležitostne v styku s bývalými agrárnikmi, hl. skupinou Jána
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Ursinyho, s krajanskými organizáciami zahraničných Slovákov (o. i. so Slovenskou ligou 
v Amerike). Zástanca federácie, resp. konfederácie česko-poľsko-slovenskej. 1943- 1944 
sa významne angažoval proti obnoveniu deportácii a pokračujúcej perzekúcii Židov 
v duchu politiky Sv. Stolice a intervenčného kanála cez Giuseppe Burzia. 1945 - 1950 zostal 
v exile vo Vatikáne a Taliansku. Predný predstaviteľ ľudáckej emigrácie, politicky a 
publicisticky mimoriadne činný. 18. 10. 1947 Národným súdom odsúdený v neprítomnosti 
na 20 r. väzenia. 1948 v Ríme spoluzakladateľ a predseda SNR v zahraničí, ktorá 
nadviazala na činnosť SNR v Londýne. Od 1950 žil a pracoval v Kanade, orientovaný 
opozične voči politickým aktivitám a línii skupiny F. Ďurčanského.

102 Podrobnejšie POLAKOVIČ, Š. - VNUK, F.: Zahraničné akcie na záchranu a obnovenie 
slovenskej samostatnosti 1943 - 1948. Lakewood - Hamilton 1988, napr. s. 120 - 121 
125 a n„ 135.

103 BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 227, fol. 104 - 107.
Tamže; Pozri. napr. budovanie negermánskych divízií i nižších jednotiek vo Waffen-SS. 
WEGNER, B.: Hitlers Politische Soldaten: Die Waffen-SS 1933 - 1945. 4. vyd. Paderborn 
1990, s. 273-282, 291 -295, 310-317; STEINER, F.: Die Freiwilligen der Waffen-SS. 
Prussische Oldendorf 1973.

105 BA Koblenz, R 70 Slowakei, Nr. 227, fol. 239.
Turné G. N. Žilenkova so sprievodom po Slovensku začalo 8.1. 1945. Jeho väzby na 
KONR a ROA pozri AUSKÝ, S. A.: Vojska generála Vlasova v Čechách. Praha 1992, 
s. 91 - 101, 296.

,0Í Tamže, fol. 104- 107.
Bližšie o zámeroch a cieľoch jednotky SS „Kurt Eggers“ pozri LUCAS, J.: Poslední rok 
nemecké armády. Plzeň 1995, s. 80 - 83 a n.

’°7 Tamže.
K prehistórii a dôvodom metamorfóz v propagande Nemecka od roku 1943 
bližšie pozri SUŠKO, L.: Dokument o zmene nacistickej propagandy voči 
východoeurópskym národom po bitke pri Stalingrade. In: Vojenská história, 1, 1997, č. 
1, s. 101 - 106.
RIEŠ - JAVOR, V.: Rozhlas v službách vojnovo-propagačných. In: Náš boj, 21. 1. 1945, 
s. 5, tiež 28. 1. 1945. Autor reportáže bol vedúcim vysielača Knieža Pribina.

109 Náš boj, 4. 2. 1945; MURÍN, K.: Spomienky a svedectvo. Trenčín 1991, s. 386 - 389;
Slovenský politický exil..., c. d., s. 67 -69.

"° MASARYK, J.: Volá Londýn. Praha 1990, s. 228.
Slovák, 1. 2. 1945; Náš boj, 28. 1. a 4. 2. 1945.

”2 Blízky koniec vojny, zničenie fašizmu v Európe, prímerie s Maďarskom, uznanie poľskej 
vlády, Jaltská konferencia, plány na obnovu demokratického zriadenia v ČSR, 
oslobodenie vojenských zajatcov a väzňov koncentračných táborov, zahraničnopolitické 
úspechy 2. odboja, odchod čs. exilovej reprezentácie z Londýna do Moskvy a návrat do 
vlasti cez Košice, povojnová pomoc Západu, zrovnoprávnenie národov Čechov a 
Slovákov, vyriešenie problému národnostných menšín.
MASARYK, J.: c. d., s. 227 - 232: BENEŠ, E.: Šest let exilu a druhé světové války. Praha 
1947, s. 250-258.

113 Terčom ich neoblomnej kritiky boli obyčajne rozhlasové príhovory, komentáre či glosy 
E. Beneša, J. Masaryka, Huberta Ripku, Václava Kopeckého; zo Slovákov Juraja Slávika, 
Jána Lichnera, Vladimíra Clementisa, Jána Papánka, Jána Čaploviča, Eda Friša.

"* SNA, f. NS, A - 9 4, k. 66, Tn ľud 6/46, J. Tiso.
"5 „Oslavujeme pád Budapešti. Němci zle odplatili Maďarům za dlouholetou pomoc a 

spolupráci. Z osvobozené Budapešti není daleko do Vidně a Bratislavy. Podíváte-li se 
na mapu, ihned pochopíte, co to znamená ... Odcestujem s pánom prezidentom najprv 
sám do Moskvy, aby som sa aj ja poďakoval za zmluvu, za Košice, za Poprad, za Levoču, 
za náš armádny zbor...“
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MASARYK, J.: c. d., s. 229, 232. Porovnaj napr. článok „Posádka Budapešti prerazila 
obliehajúci kruh nepriateľa.“ Slovák, 14. 2. 1945.

”• SNA, f. MZV, k. 117, Správy ÚP. Pozri prejav vyslanca J. Papánka na stanici 
Československo v Londýne 1. 3. 1945.

"7 Tamže; ŠOBA Bratislava, f. OĽS Bratislava, T ľud 14/48, T. J. Gašpar; MASARYK, J.: 
c. d., s. 227, 232; BENEŠ, E.: c. d., s. 253, 418 atď.
Povojnové zúčtovanie pred súdom s „luďáckými zrádci a kolaboranty" z Londýna 
najčastejšie sľubovali J. Tisovi, Vojtechovi Tukovi, A. Machovi, O. Kubalovi, ale aj „všem 
nohsledům gašparkovské propagandy... na čele s T. J. Gašparem“. J. Masaryk sa v 
jednom z posledných rozhlasových prejavov v BBC 21. 2. 1945 vyjadril k tejto otázke s
jemu typickou nonšalantnosťou:... pôjdem sa kuknúť na Slovensko... pod Tatry, blízko
Kriváňa... kde dnes naši partizáni platia Nemcom časť dlžoby - a my všetci budeme 
Skopčákom platiť dlho a tvrdo. - Vigyáz Tiso - Achtung Bienert!"

"8 VHA Trnava, f. PSS III, k. 3, DR V TSb č. 15 z 3.3. 1945 a č. 20. z 12. 3. 1945.
"9 Tamže, DR V TSb č. 18 z 10. 3. 1945.
,2° Náš boj, 19. 3. 1945.
121 Mach ich využil aj na návštevu žilinskej redakcie Gardistu, kde sa mu podarilo získať 

viacerých redaktorov aj literátov pre novinársku podporu rozbiehajúceho sa 
propagandistického ťaženia.

122 Gardista, 20. a 22. 3. 1945.
123 Polemizujem s hodnotením F. Vnuka o „spontánnosti“ manifestácie. 20. 3. 1945 

dopoludnia ešte naposledy urgovali zo župného sekretariátu HSĽS na Hlavnom veliteľstve 
SPS, aby sa jeho pracovníci v čo „najväčšom počte mužstva“ zúčastnili na popoludňajšej 
manifestácii „s prejavom p. ministra Š. Madia pred národným divadlom, kde sa bude 
prejednávať o situácii Liptovského Sv. Mikuláša“. HV SPS obežníkom promptne nariadilo 
účasť všetkých veliteľov vo vychádzkovej rovnošate, ako aj civilných zamestnancov 
veliteľstva. „Účasť je povinná a bude kontrolovaná.“ Všetci zainteresovaní museli obežník 
vlastnoručne podpísať! Rozkaz k všeobecnému nástupu na manifestáciu dostalo aj 
mužstvo 5. oddielu SPS, ktorý bol dislokovaný v hlavnom meste. Mužstvo muselo nastúpiť 
vo vychádzkových rovnošatách, okrem smený „bezpodmienečne zaradenej do stavby 
bunkeru“.
SNA, f. SPS, k. 45, 2003/45.

124 Tamže; VNUK, F.: c. d., s. 321 - 322; SNA, f. NS, A - 943, 952, k. 51,57, Tn ľud 8/46, 
A. Mach.

125 VHA Praha, f. VKPR - Londýn, k. 23, fasc. 69/1/1/23. Správy rozhlasového odd. č. 257 
z 22. 3.1945.

126 FEDOR, M.: Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 - 1944. Martin 1969, 
s. 326 - 327, 339 - 340.
Slovák, 27, č. 74 a 75, 30. 3. 1945 a Veľká noc 1945.
Predposledné číslo Slováka prinieslo o. i. články s titulkami: „Omyl anglosaskej genera
lity, S kapituláciou Nemecka nemožno rátať!, Zaťaté boje v Hornom a Dolnom Sliezsku, 
Špania dolina vyrvaná boľševikom, Kto neuposlúchne výzvu na dobrovoľnú evakuáciu, 
škodí sebe i svojim spolublížnym; Pán, ktorý chcel byť prezidentom (K. Čulen o voľbe 
Beneša v roku 1935); HM - železný národný pilier.“ V príspevku o tvrdých bojoch medzi 
Balatonom a Dunajom jeho autor tvrdil, že „pri dolnom toku Hrona stroskotali všetky 
sovietske pokusy prekročiť rieku medzi ústim Hrona a obcou Kamenín. Naproti tomu 
Sovieti priviedli značné pancierové posily na svoje predmostie západne od Levíc. Ich 
výpady smerom na Nové Zámky a na Nitru sa zastavili po malom územnom zisku. Na 
strednom Slovensku nemecké jednotky dobyli nazad Španiu Dolinu a zničili jeden pod 
sovietskym velením stojaci rumunský pluk.“

127 Gardista, 7, č. 72 a 73, 30.3. 1945, Veľká noc 1945. Posledné číslo 79 vyšlo v Žiline 
10. 4. 1945. Mesto bolo oslobodené po trojtýždňových ťažkých bojoch až 30. 4.
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,2B Gardista, 7, č. 74 а 75, 4. а 5. 4. 1945.
,2* SNA, f. „S“, S - 1 - 8; ALU MS Martin, f. T. J. Gašpar, sign. 83 Hl.

Pre velenie americkej armády nepredstavoval tento dokument žiadnu právne 
ani zmluvne záväznú listinu. Porovnaj VNUK, F.: Slovensko v rokoch 1945 - 1948. 
1. diel: Volga sa vliala do Hrona. Toronto - Svätý Jur 1994, s. 9 - 10; LETZ, R.: 
Problém zániku a právnej kontinuity prvej Slovenskej republiky. In: Slovenský politický 
exil..., c. d., s. 35.



Záver

Slovenská republika 1943 - 1945

Analýza a interpretácia činnosti mocensko-represívneho aparátu, jeho výstavby, 
organizácie, personálneho obsadenia, foriem i metód perzekúcie tvorí integrálnu súčasť 
charakteristiky ľudáckeho režimu a politického zriadenia prvej Slovenskej republiky. 
Systematický výskum predmetnej problematiky je náročný jednak obsahovo, jednak 
svojím rozsahom. V neposlednom rade sa to týka zvládnutia značnej šírky základnej 
pramennej bázy. jej nedostatočnej spracovanostiv i prístupnosti. Pri archívnom výskume 
k téme monografie a hlavne pri jej koncipovaní som sa usiloval nesklznuť do samoúčelnej 
pozitivistickej drobnokresby článkov na strednej úrovni riadenia, ani nižších exekutívnych 
zložiek (žandárstvo, polícia. Ústredňa štátnej bezpečnosti. Hlinková garda. Hlinková 
mládež. Freiwillige Schutzstaffel. Heimatschulz. justícia, armáda. Slovenská pracovná 
služba, zbyrokratizovaný adminislratívno-správny aparát - župné a okresné úrady atď.). 
Išlo mi predovšetkým o dešifrovanie funkcií, všeobecnej metodiky a praktického pôsobenia 
strešného mocenského mechanizmu v línii vláda - MNO - MV (14.-16. odd. prezídia) i 
jeho špecifických väzieb na niektoré vytypované štátno-politické orgány (Kancelária 
prezidenta republiky. Snem. Štátna rada. Hlinková slovenská ľudová strana. Úrad 
propagandy a iné) v období od porážky Nemecka a jeho spojencov pri Stalingrade v roku 
1943 až do ukončenia vojny v Európe v máji 1945. Túto vnútornú etapu vývoja režimu 
som charakterizoval prostredníctvom špecifických prejavov vnútornej krízy, rozkladu, 
nemeckého zasahovania, okupácie a napokon aj zániku prvej SR. Sústredil som sa v prvom 
rade na postihnutie činnosti bezpečnostného a štátnobezpečnostného aparátu i jeho 
kompetenčných väzieb so slovenskou armádou, Domobranou, resp. paramilitaristickými 
organizáciami vládnucej HSĽS a Deutsche Partei. Uvedené zložky organizovali i 
vykonávali v spolupráci s armádou a rozvetvenou sieťou nacistických inštitúcií 
(politických, diplomatických, policajno-bezpečnostných, vojenských) represívne opatrenia 
proti všetkým aktívnym i pasívnym odporcom ľudáckeho režimu, politickú a rasovú 
perzekúciu občanov (Židov. Rómov), potláčanie ilegálnych aj otvorených ozbrojených 
foriem domáceho hnutia antifašistickej rezistencie a napokon tiež potláčanie bežnej 
kriminality či tzv. asociálnych živlov.

Po prečítaní ôsmych kapitol práce môžu čitatelia posúdiť, do akej miery sa autorovi 
podarilo zmapovať postupné zmeny vo funkcii a význame jednotlivých zložiek 
mocenského i politického aparátu režimu, vysvetliť ich príčiny a dôsledky v spätnom 
odraze vnútropolitického a sprostredkovane i zahraničnopolitického vývinu.

Slovenský štát nedokázal, nemal na to dostatok času ani prostriedkov, vybudovať 
politický systém s klasickou totalitnou diktatúrou fašistického alebo nacistického typu. 
Ľudácka „deravá totalita" patrí do jedného typologického radu s nemeckou a talianskou. 
Avšak, ako som poznamenal už v Úvode a prvej kapitole, dosť podstatne sa od nich líši 
výkonnosťou i efektivitou režimu, osobitne pri prekonávaní krízových situácií a 
„konečnom riešení" problému, čo s politickými odporcami. Na Slovensku sa síce 
uplatňoval vodcovský princíp a vedúca úloha hlinkovskej štátostrany, ale márne by sme 
u nás hľadali takmer dokonalý fašistický systém vzájomnej kontroly, ktorým „vládnuci 
boli sami ovládaní a o infomátoroch sa podávali informácie".1 Model politického systému 
a režimu, vybudovaný na Slovensku v rokoch 1939-1944. zmietla všeobecná kríza bloku 
štátov fašistickej Osi, ktorá vyvrcholila v lete 1944. Pozorný čitateľ pritom nájde odpovede
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na otázky, ako to bolo možné po toľkých rokoch ľudákmi deklarovanej všeobecnej stability 
a prosperity, akú úlohu pri tom zohral domáci aj zahraničný protifašistický odboj. SNP a 
akú rozklad hlavných mocenských orgánov prvej SR. prečo bolo neúčinné vyhlásenie 
štatária 12. augusta 1944. prečo justičný aparát „benevolentne“ trestal odbojárov, na čo 
slúžili zlopovestné Pohotovostné oddiely HG a HM. prečo „zlyhala“ slovenská armáda a 
žandárstvo prechodom k povstalcom i na mnohé ďalšie. Napríklad zajeden z rozhodujúcich 
momentov pre posilňovanie vnútroštátnej potlačovacej funkcie slovenskej armády 
považujem stupňovanie a otvorenosť partizánskych akcií od jari do leta 1944. Tento trend 
vyvrcholil v rokoch 1944-1945 jej transformáciou na Domobranu v súvislosti s bojovým, 
policajno-pacifikačným a pracovným nasadením proti SNP a oslobodzovaniu Slovenska. 
Branná moc prvej SR v tomto období zohrala úlohu podporného telesa pre frontové aj 
tylovo-zabezpečovacie jednotky a útvary nemeckého Wehrmachtu. Waffen SS, oddiely 
bezpečnostnej polície i služby SIPO. SD. gestapa. Veľmi aktívne sa zapojila i do 
kontrapropagandy proti oslobodzovaniu Slovenska Červenou armádou a proti koncepcii 
obnovy ČSR. Podrobnejšie o tom pojednáva posledná kapitola.

Pri uskutočňovaní výkonu štátnej moci používala vláda Dr. Vojtecha Tuku. po nej 
od septembra 1944 Dr. Štefana Tisu. kombináciu formálno-relatívnej legality, kvázi 
ústavnosti, masovo-psychologického ovplyvňovania občanov (vrátane nátlaku), v rôznej 
intenzite a rozsahu naznačovanú hrozbu i uplatňovanie teroru. Jednotný postup vládnych 
a straníckych ľudáckych špičiek sa však v čase spoločenskej diferenciácie - „triedenia duší“ 
na režimistov, alibistov a osobnosti priamo spolupracujúce s odbojom, trieštil a vytváral 
záujmovo-mocenské konflikty na pozadí permanentného zápasu medzi konzervatívno- 
klerikálnou skupinou na čele s Dr. Jozefom Tisom a radikálno-fašistickým zoskupením, 
ktoré viedla dvojica Vojtech Tuka-Alexander Mach. V skúmanom období ovládli väčšinu 
rozhodujúcich pozícií príslušníci prezidentovho tzv. umierneného krídla, resp. niekdajší 
„pronacistickí revolucionári“ prešli na jeho víťaznú stranu. Nemci však nedovolili úplné 
vytlačenie radikálov z mocenskej scény. Po vypuknutí Povstania mohli pomerne 
flexibilne i rýchlo zaktivizovať HG s garnitúrou okolo Otomara Rubala a prinútiť ju ku 
spolupráci nielen s protisovským táborom (predseda vlády Š. Tiso. minister národnej 
obrany Štefan Haššík), ale aj s nemeckými okupačnými orgánmi vedenými generálmi 
Waffen-SS a polície Gottlobom Bergerom a Hermannom Hôflem. Charakteristickým 
prvkom konania vedúcich činiteľov prvej SR, vrátane prezidenta J. Tisu, bolo až kŕčovité 
lipnutie na zachovaní fiktívnej kontinuity režimu v podmienkach nemeckej okupácie od 
jesene 1944 do jari 1945.

Personálny rozmer otázky úlohy osobností v dejinách patrí k argumentom 
podporujúcim netradične formulovanú myšlienku slovenského historika I. Kamenca na 
vydarenom medzinárodnom sympóziu, ktoré sa konalo v roku 1990 v Častej-Papiemičke, 
že Slovenský štát a jeho režim v období agónie v zrýchlenej skratke a skarikovanej podobe 
akoby opakovali vývoj z rokov 1939-19442 Súperiace skupiny v HSĽS existovali často 
len dočasne. V rámci vzájomného zápasu sa takticky i utilitaristický preskupovali, prelínali 
a neraz aj splývali. Neúprosne ich však zjednocovali „železné zákony“ kolaborácie s 
Nemcami a neschopnosť alternatívnych riešení pre povojnový osud Slovenska mimo 
štátnopolitického rámca prvej SR. Okrem špičkových politikov som sa v práci snažil aspoň 
načrtnúť i zástoj šéfov relevantných rezortov a ich najbližších podriadených, predstaviteľov 
policajno-bezpečnostného aparátu, generality a vyššieho dôstojníckeho zboru slovenskej 
armády, Domobrany, funkcionárov HG, HM, SPS.POHG atď. Menovite išlo 
o osobnosti ako: ministri Alexander Mach, gen. Ferdinand Čatloš, Štefan Haššík, Dr. Gejza
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Fritz, hlavný veliteľ vojska gen. Jozef Turanec, náčelníci MG Dr. Karol Danihel a Otomar 
Kubala. Dr. Izidor Koso - sivá eminencia a prezidiálny šéf na MV a Úrade predsedníctva 
vlády, Dr. Anton Vašek - prednosta 14. protižidovského odd. prezídia MV, Dr. Peter 
Starinský - prednosta 15. bezpečnostného odd. prezídia MV a prednosta ÚŠB. gen. Timotej 
Ištók - prednosta 16. odd. pre asociálne osoby a hlavný veliteľ žandárstva, hlavní velitelia 
žandárstva a policajní riaditelia - plk. Eduard Benko, plk. Ján Dvorský, Pavel Macháček, 
prednostovia ÚŠB Dr. Jozef Beňuška a Dr. Pavol Denk a samozrejme mnohí ďalší 
služobne týmto šéfom a vodcom podriadení činitelia. Spomenutí pohlavári vedno 
umierňovali chod štátu i celej spoločnosti v rokoch 1943-1945 v takej miere, ak nie väčšej, 
ako sa to postupne dozvedáme v neúplných zlomkoch o niektorých reprezentantoch 
bezpečnostného a štátnobezpečnostného aparátu iného totalitného režimu, totiž 
komunistického, ktorého zdĺhavú demontáž prežívajú občania Slovenska od novembra 
1989 už takmer desaťročie.

Slovenská renublika 1943 - 1945
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Zusammenfassung

Dcr Autorgeslaltete seine Disertationsarbeit ..Macht - repressiver Apparat 
und Regime des Slowakischen Staates 1943 - 1945" in zehn Teile mit einigen 
Beilagen: Einfiihrung, 8 Kapitel und AbschluB. Der Einfiihrungsaufsatz und das 
erste Kapitel behandeln auBer den lerminologisehen Fragen auch die Begriindung 
der Verwendung einiger ArbeitsbegriH'e im Rahmen der bereits eingelebten fach - 
historischen Kategorien. wie z.B." das vôlkische Regime, das totalitärc politische 
System. Slowakischer Slant, die erste (klerofaschistische, sogenannte. ehemalige, 
Kriegs-) Slowakische Republik der .lahre 1939 - 1945. Sie widmen sich auch der 
kritischen Bewertung der Produktion einheimischer. tschecho-slovvakischer und 
der Exil - (sog. Neovolkischcr - Neoludak) Geschichtsschreibung. Das 2. Kapitel loBt 
die Korrelationsmomente im Bezug aufden Machtkampf zwischen dem konservativ - 
klerikalen. radikal - faschistischen und dem gemäBigten Fliigel im Rahmen der Hlinka 
slowakischen Volkspartei (Hlinková slovenská ľudová strana, weiter nur USES): 
es erforscht detailiert die Vertiefung der Krise und den danach folgenden 
Zusammenbruch des politischen Systems der ersten Slowakischen Republik in den 
Jahren 1943 - 1944.

Das 3. und 4. Kapitel suchen nach den Ursaehen des MiBerfolgs und nach dem 
Anteil des repressive!! Machtapparates an dieser Page seit Januar 1943 bis August 1944. 
Die Kapiteln fassen die Ergebnisse der urspriinglichen Archivl'orschung zusammen. bei der 
der Autor cine originelle, komplexe AulTasung des repressiven Machtapparates des 
Slowakischen Staates angewendel hat. Diese AulTassung bezieht sich nichtzuletzt auch auf 
die totalitäre Hlinka slowakische Volkspartei (USES), die als eine spczifische Maschinerie. 
bestehend aus der Armee, Polizei. Gendarmerie. Finanzwache. Justiz. dem administrativ - 
byrokratischen Apparat an der Gau-, Bezirks- und Stadtebene. der Zentrale 
des Staatssicherheitsdienstes (Ústredňa štátnej bezpečenosti - ÚŠB). der Kriminalzentrale 
(Kriminálna ústredňa - KR1US). der Hlinka - Garde (Hlinková garda - HG), der Hlinka - 
Jugend (Hlinková mládež - HM), des Slowakischen Arbeitsdienstes (Slovenská pracovná 
služba - SPS). der Freiwilligen Schutzstaffel, des Heimatschutzes und anderer 
Organisationen verstanden w ird. Die behandelte Zeitspanne bezeiehnet der Autor als einen 
Teil der Ereignisse des grundlegenden strategischen Durchbruchs im zweiten Weltkrieg. 
als eine Zeit der Vereinigung der antifaschistischen Bewegung und des Aufschwuns der 
Resistenz in der Slowakei mit Perspcktiven des geplanten bewafľneten Auľstands gegen die 
Dcutschen und das vôlkische totalitäre Regime. Die Disertation erforscht präzise die Struktur 
der fuhrenden Bestandteile des repressiven Machtapparates. Sie entschluBelt den 
Mechanismus und die Organisation der PersekutionsmaBnahmen. so wie sie von der Stelle 
der Dienst- und Kommandaturlinie durch die ihnen untergeordneten Exekutivorga 
ne vor allem anhand der Anordnung der Zentralorgane des Slowakischen Staates (des 
Innenministeriums / Ministerstvo vnútra und des Verteidigungsministeriums / Ministerstvo 
národnej obrany) in die Praxis ubergetragen vvorden sind. Diese lnstitutionen stiitzten das 
Regime von Innen. indem sie die aktiven politischen Gegner. die Burger demokratischer 
Gesinnung, die „Nichtarier" und andere Bevolkerungsgruppen, die asozialen und 
kriminellen Elemente mit Gewalt unterdruckten. Das 5. Kapitel richtet die Aufmerksamkeit 
des Lesers auf die Modifikationen des Regimes der I. Slowakischen Republik im Zeitraum 
1944- 1945 in derabschlieBenden Etappe seiner Agónie. Die l.Hälfte dieser Perióde, datiert
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seit dem Ausbruch des slowakischen Nationalaufstandes (SNA) bis zur Hälfle Október 1944 
ťuhrte zur Auflôsung der entscheidenden Vollzugsorgane des Machtsystems des Regimes. 
Kurze Perióde der Slabilisierung des umgestalltelen Machtsystems seit Hälfte Október 1944 
bis Ende März 1945 repräsentierte den Ubergang von der Phase der Unterdruckung des 
heimischen Widerstandskampfes und der aufständischen Aklionen zu den 
Säuberungsaktioncn im Rahmen der Staatsverwaltung, zum Kampfeinsalz gcgen die 
Beľreiungstruppen und nichtzulelzt auch zur zweiten Etappe der Deportationen slowakischer 
Juden in die Vernichtungslager. Die drilte und zugleich die letzte Etappe (April - Mai 1945) 
steht im Zeichen der politisch unvorbereiteten und erfolgloscn Bemuhungum die 
Eingliederung der 1. Slowakischen Republik in die Nachkriegsverhiiltnisse in Európa. 
Während im 5. Kapitel die behandelte Problematik aus der Sicht der rcgicrenden und macht
- parteiischen Strukturen behandelt wird. beschäľtigt sicli das 6. Kapitel ausllihrlich mit den 
gegenaurständischen Aktionen konkreter Kamplcinheiten, -formationen und -verbände der 
volkischen Wehrmaeht (Bcreitschal'tsabteilungen der Hlinka - Garde / POI1G, Bereitschaft- 
sabteilungen der Hlinka - Jugend / POHM. Gendarmerie. Spezialeinheiten des slowakischen 
Arbeitsdienstes, Landeswehr / Domobrana) und entscheidende Krafle der deutschen 
Wehrmaeht (Wehrmaeht, Wallen - SS. Einsatzgruppe - H. partisanenleindliche Fonnationen 
Joseph. Edelweiss) in Front- und Verwaltungseinsatz gegen die autstiindische Armee und 
Partisanen. Scit Ausbruch des slowakischen Nationalaufstandes Ende August bis zum 
Aniang der deutschen Gcneraloffensivc in der zweiten Dekáde des Monats Október 1944 
werden hier die entscheidenden Opcralionen der hoheren Militär- und SS - Verbände und 
-Formationen saint ihren Angriffsbrigaden und Kampfgruppen charakterisiert. Anhand der 
komparativen Methode spezillziert der Autor die Unterschiede in der Konzeption der 
Frontkampffuhrung bei den zwei 1 lauplbefehlshabem der deutschen Okkupationstruppcn
- den Generälen G. Berger und 11. Hóílc. Der Autor präsentiert neues Tatsachenmaterial 
iiber die Befchlshaber der in Hinterland- und Frontkämpfen eingesetzten deutschen 
Fruppen, iiber ihre Organisationsslruktur und operative Unterordnung, iiber ihre 
Zahlenverhältnisse usw. (Armeengruppe Nordukraine, Armeenkorps Heinrich, 
Kampfgruppen von Olden, von Junek, von Rintelen, Kampfgruppen der SS Schill. 178. 
division Tatra. Brigaden der Waflen - SS Kaminski und Dirlewanger. 14. division der 
Waffen - SS Galizien, 18. division der Waffen - SS Horst Wessel). Er deutet auf mehrere 
fehlerhaft angegebenen Angaben in der bisher publizierten Literatur und korrigiert sie. u.a. 
anhand der Exploitation deutscher. aber auch slowakischer ..Trophäendokumente“ aus den 
Archiven in Koblenz und Freiburg. Das 7. Kapitel ist der Frage der Wiedererlebun- 
gsbemiihungen um die Verstärkung der innenstaatlich unterdruckten Funklion der Armee 
gewidmet, die chronologisch und sachlich mit dem Zusammenbruch der slowakischen 
Armee im August - September 1944 und der Transformation ihres Restes zur Wehrmaeht 
der I. Slowakischen Republik scit Október 1944 eng zusammenhängen. Es geht detaillierter 
auf die Ereignisse ein, die schlieBlich zur Entstehung der sog. Haššík - Armee. d.h. des 
Landeswehrs (Domobrana) fíihrten. auch im Zusammenhang mit dem Kampf-, Arbcits- 
und polizeilichen Pazifizierungseinsatz gegen den SNA und die Befreiungsaktionen der 
Roten Armee und des 1. Tschechoslowakischen Armeekorps auf dem Gebiet der Slowakei. 
Das Kapitel Verfolgt den Aufbau des Landeswehrs und die Formen und Gewaltmelhoden 
der Eingliederung in das System der Machtorgane des Okkupationsregimes. Angaben zu 
dieser Problematik beinhaltet auch die Analyse der Tätigkeit des Slowakischen 
Arbeitsdienstes (SPS) und seines Anteils an der Formierung der gegen die Partisanen 
gerichteten Truppen in den Jahren 1944 - 1945. SPS uberging von der Unterordnung zum
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Innenministerium imter das Verteidigimgsministerium. ähnlich wie das ganze Polizei- und 
Sicherheitsapparat und die bewafľneten Formationen der Hlinka - Garde, der Hlinka - 
Jugend und der Finanzwache. Das 8. und zugleich letzte Kapitel. das aus 6 Unterkapiteln 
besteht. charakterisiert ubersichtlich die komplizierte Struktur der bewaľľneten Kräťte des 
Slowakischen Staates im Jahre 1945. Es erklärl die Anwendung und Funktion der Armee. 
der Bereitschaftsabteilungen der Hlinka - Garde (POIIG) und der Hlinka - Jugend (POI IM). 
der Organisationen der deutschcn Minderheit usw. bei den Aktionen gegen die Rote und 
Rumänische Armee und die einheimischen Organisationen der antifaschistischen Resistenz. 
Es markiert den Inhalt und die Reichweite des Arbeitseinsatzes der Armee, der živil len 
Bevôlkerung und der staallichen lnstitutionen im Rahmen des Aufbaus der deutschen 
Abwehrlinien gegen die vorriickende Frontlinie und erwähnt auch ihre Aktivitäten bei der 
Evakuation. Der Autor behandell auch originelle und bisher nicht behandelte Themen vvie 
z. B. Unzuverlässigkeit der Einheiten des Landeswehrs, der Gendarmerie, der Polizei. der 
zentralen Staalssicherheit des Justizapparates, den Riickzug der Kampftruppen ins Ausland. 
die Beziehung zwischen den Allierten und der Wehrmachtsfuhrung der 1. Slowakischen 
Republik in der Zeit der Kapitulation. die von dem vôlkischen Regime organisierte 
Kontrapropaganda seit Januar bis April 1945 u. a.



Summary

Slovenská republika 1943- 1945

Author structured his dissertation „Power - repressive apparatus and regime of the 
Slovak State 1943 - 1945“ into ten articles and several enclosures : Introduction, eight 
chapters and Conclusion. Introductory part and 1st chapter are dedicated to the explication 
of difficulties with using of some special terminological and scientific - historical categories 
such as ..Ludak regime, totalitarian political system, Slovak State, first (clerical -fascist, so 
called, former, war-time) Slovak Republic from 1939- 1945" and most of all to the critical 
interpretation of domestic and exilian Czecho - Slovak historiographical literature 
(historians and journalists with neoludak orientation). 2nd chapter deals with question of 
correlation in relationship and the struggle between conservative - clerical, „moderate" and 
radical - fascistic wing in Hlinka's Slovak People's Party. It described in detail the whole 
deepness of crisis and disintegration of the 1st SR political system in 1943 - 44.

3rd and 4th chapters analyse the role and reasons of the power - repressive apparatus' 
failure on this situation from January 1943 till the end of August 1944. They summarize 
the results of original archive research based on author's complex understanding of power 
- repressive apparatus of the Slovak State and the totalitarian HSĽS as the specific body 
consisted of Armed Forces, police, gendarmerie. Custom Guard. Judiciary, administrative 
bureaucracy on the district and regional level. Headquarters of State Security (USB), 
Criminal Police Headquarters (KR1US). Hlinka Guard, Hlinka Youth. Slovak Labour 
Service (SPS), Freiwillige Schutzstaffel, Heimatschutz and other). Relevant period is 
characterized as a part of turning events of World War 2, period of forming of the united 
antifascist front and rising of the resistance movement in Slovakia with the perspective of 
preparing an armed uprising against Germans and Ludak totalitarian regime as well. 
Dissertation carefully explores the structure of leadership of the power - repressive 
apparatus. It clearly explains its mechanism and organization of individual persecution acts 
as it was transfered by service and political means into the practice of subordinate executive 
authorities in particular that of the most important central authorities of the Slovak State 
(ministries of interior and national defense) implementing its interior suppressive function 
against active political opponents, citizens of democratic views, „nonaryans“, other selected 
groups of inhabitants and common criminals. In the parts discussing the main repressive 
methods and forms of persecution there are described in illustrative details and in general 
among others the raids, sharp security measures, police supervision, interrogative and 
preventive custody, storm - troops and special security corps, concentration camp for 
political prisoners in Hava. Author takes into account also the coinfluence of such 
phenomenon as alibism, cooperation with the resistance, bureaucracy, wavering, 
proregimism, activities of racial persecution after the first period of Slovak Jews' 
deportations, „unreliability“ of Judiciary and Courts etc.

In 5th chapter the attention of a reader is focused on the modifications of the 1st SR 
regime in 1944- 1945 - during the closing period of its agony. First half of this period, dated 
from outbreak of the Slovak National Uprising (SNU) to mid - October 1944 let to 
a decomposition of decision - making constituents of the regime's power system. A short 
term stabilization of the reorganized power system during the period between mid - October 
1944 and the end of March 1945 represents a transition into a phase of revenge on domestic 
resistance, purges in a state administration, as well as the end of the second stage of 
deportations of Slovak Jews. The third and last period (April - May 1944) was marked by
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politically unprepared and mismanaged incorporation of the 1st SR into post - war 
arrangement of Europe. In comparison with 5th chapter, where the main topic is elaborated 
from the aspect of governmental and power - party structures. 6 th chapter compares acitivities 
of real troops, units, formations and corpses of Ludak's armed forces (Home - Guard Army 
-Domobrana, Hlinka Guard's or Youth's Held companies and battalions. Emergency Troops 
of Gendarmerie. Special Units of Slovak Labour Service etc.) and decisive German armed 
forces (Wehrmacht. Waffen - SS. Einsatzgruppe H. antipartisan formations Joseph. 
Edelweiss) in combat as well as occupational and administrative actions against the insurgent 
army and guerillas. Since the SNU outbreak at the end of August till the beginning of the 
general German offensive in the 2nd decade of October 1944 there arc explicitly characterized 
and evaluated the operations of higher regular military and SS units in Slovakia (e.g. 178th 
division Tatra, 14th. 18th divisions of Waffen SS Galizien and Horst Wessel). including their 
combat army corps, battle groups and so on. Author strove to eliminate inaccuracy and 
introduce new data in fact constructions, in the names and denominations of above mentioned 
formations, their numerical conditions, constitution, lime - space dimensions of combat 
engagement. He tried to point out to some not yet elaborated complexes of problems in 
hitherto research such as the origin and development of Hlinka Emergency Troops, 
commanding operation's contrast between the generals G. Berger and 11. Hofle. the question 
of air support or material and technical German superiority.

7th chapter depicts the reaffirmation of tendencies for strengthening the armed forces' 
role as an instrument of suppression within the state. These were chronologically and factually 
connected with an extinction of the Slovak Army in August - September 1944 and 
transformation of its torso to the totally reorganized armed forces of the 1 st SR from October 
1944. Last chapter but one shows us in open - minded form how this inclination reached its 
climax in rise of so called Haššík's armed forces - Home - Guard Army, w hich has cohered 
with the battle, security - pacificatory and rear - labour activities by waves against the SNU 
and liberation operations of the Red Army and 1st Czechoslovak Army Corps on the Slovak 
territory. Author endeavored to reconstruct Domobrana's creation, methods and violent 
matters of its incorporation to the power system of occupational regime. The same questions 
he analysed in research of the Slovak Labour Service development. He states that SPS had 
a special responsibility of itself for ancestry' of antipartisan terrorist troops in 1944 - 45. when 
this organization has been transiting from the competence of Ministry of Interior to the 
military - Ministry of National Defense as like as the all wide - spread structures of police 
- security apparatus and armed formations of HG, HM and Custom Guards. The last - 8th 
chapter consists of six subchaplers and belongs to the crucial parts of the whole dissertation. 
It briefly characterizes the complicated structure of the Slovak State's armed forces in 1945 
and defines the participation and contribution above all of the army. POHG. POHM, 
organizations of German minority and so in combat and noncombat actions against the Red 
and Rumanian Armies and against the domestic elements of antifascist resistance movement. 
It depicts the content and range of the labour engagement of the army, civilian inhabitants 
and of the state institutions in building of German defense lines against moving up front and 
also mentions their activities in evacuation. Author gives the original perceptions for instance 
in the themes like as unreliability of Home - Guard Army formations, gendarmery, police, 
ÚŠB and judiciary', retreat of armed forces abroad. Allies' attitudes towards armed forces of 
the 1st SR during the period of capitulation, counterpropaganda organized by the Ludak 
regime from January to April 1945.
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