
a druhá svetová 
vojna
Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie 
v Bratislave 29. - 31. " 2000

i

ŠffisíJP'

BRATISLAVA
2000

^



VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV

SLOVENSKO 
A DRUHÁ SVETOVÁ 

VOJNA

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ 
VEDECKEJ KONFERENCIE V BRATISLAVE 

29.-31. MÁJA 2000
ORGANIZOVANEJ VOJENSKÝM HISTORICKÝM ÚSTAVOM 

A HISTORICKÝM ÚSTAVOM SAV

Bratislava 2000



Vydal: Vojenský historický ústav, Bratislava ako účelovú publikáciu

Nepredajné M 99421

JffW
W(№

y "fW/Wlf*
\ ewa/fyr>/

SLOVENSKO
A DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

Zostavovatelia: Dr. František CSÉFALVAY, CSc.
pplk. Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.

Redakcia:

Copyright:

Mgr. Mária STANOVÁ 
Dr. Vlasta JAKŠIČOVÁ

© Vojenský historický ústav Bratislava, 2000 
Ministerstvo obrany SR

M 99421



OBSAH
Eduard KUKAŇ
POZDRAVNÝ PRÍHOVOR MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR 
K ÚČASTNÍKOM KONFERENCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Jozef PIVARČI
PRÍHOVOR ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA MINISTERSTVA OBRANY SR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

PANEL I
SLOVENSKO POD NEMECKOU NADVLÁDOU 
1939-1945

D r. Valerián BYSTRICKÝ, DrSc.
ROZBITIE ČSR A JEHO ODRAZ V INFORMÁCIÁCH DIPLOMATOV 
A SPRAVODAJCOV .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

D r. František CSÉFALVAY, CSc.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1939 - 1945) V HISTORIOGRAFII
POSLEDNÉHO DESAŤROČIA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Igor SLEPCOV, M.A.
NIEKOĽKO POZNÁMOK K VÝVOJU POHĽADOV NA DEJINY 
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY V RUSKEJ HISTORIOGRAFII
NA KONCI DVADSIATEHO STOROČIA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

pplk. Dr. István RAVASZ, PhD.
KONFÔDERATION ODER OKKUPATION. UNGARN UND DIE ERSTE SLOWAKISCHE 
REPUBLÍK (KONFEDERÁCIA ALEBO OKUPÁCIA. MAĎARSKO 
A PRVÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Ondrej PODOLEC, M.A.
GENÉZA A ÚLOHY SNEMU SLOVENSKEJ KRAJINY
V ROKOCH 1938-1939 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Jaroslava ROGUĽOVÁ, M. A.
LIKVIDÁCIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

kpt. Miloslav ČAPLOVIČ, M.A.
ČS. DÔSTOJNÍCI - SLOVÁCI V SLUŽBÁCH HLINKOVEJ GARDY
(NOVEMBER 1938-MAREC 1939) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105



Barbara BYSTRICKÁ, M.A.
HOMOLOV PUČ V ČESKEJ A SLOVENSKEJ HISTORIOGRAFII 117

D r. Jan NĚMEČEK, CSc.
K FORMOVÁNÍ ZAHRANIČNÍ SLUŽBY SLOVENSKÉHO ŠTÁTU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

Dr. Katarína HRADSKÁ, PhD.
VPLYV NEMECKA NA RIEŠENIE ŽIDOVSKEJ OTÁZKY NA SLOVENSKU .. . . . . . . . . . . . . . .  133

Dr. Edita IVANIČKOVÁ, CSc.
DE FACTO UZNANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VELKOU BRITÁNIOU A FRANCÚZSKOM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

pplk. Dr. Klaus SCHÓNHERR, M.A.
DIE SLOWAKEI IN DER MILITÄRISCHEN KALKÚL DES
DEUTSCHEN REICHES, 1939-1945 (SLOVENSKO VO VOJENSKÝCH
KALKULÁCIÁCH NEMECKEJ RÍŠE 1939-1945) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

Dr. Antónia Štefánikova

ÚZEMNÁ ORIENTÁCIA ZAHRANIČNOOBCHODNÝCH VZŤAHOV 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBDOBÍ
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171

PANEL II
SPOLOČNOSŤ A ARMÁDA NA SLOVENSKU 
V ROKOCH 1939-1945

Dr. Pavol SIMUNIČ, CSc.
SLOVENSKÁ ARMÁDA A SPOLOČNOSŤ (1939-1944) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . „. . . . . . . . . . . . . .  181

plk. doc. D r. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
POZEMNÉ VOJSKÁ SLOVENSKEJ ARMÁDY
NA VÝCHODNOM FRONTE 1941-1945 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l91

Dr. Ivan KAMENEC, CSc.
PROBLEMATIKA SLOVENSKEJ ARMÁDY NA PÔDE
ŠTÁTNEJ RADYV ROKOCH 1941-1943 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217

Zoltán KATREBA, M.A.
POZNÁMKY K VOJENSKÝM OPATRENIAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRED VYPUKNUTÍM VOJNY SO SOVIETSKYM ZVÄZOM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226



Dr. Oldřich PEJS
PROBLEMATIKA VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ VE SVĚTLE 
SLOVENSKÉHO PŘÍSTUPU ZA OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ 
S POLSKEM A SSSR -NĚKOLIK POZNÁMEK .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tomáš KLUBERT, M.A.
OBRNENÉ JEDNOTKY SLOVENSKEJ ARMÁDY 1939-1945 .. . . . . . . . . . . . . .

kpt. Peter SUMICHRAST, M.A.
BOJOVÉ NASADENIE I. FRONTOVEJ GARNITÚRY LETKY 13 V POLI 
V ROKOCH 1942-1943 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

plk. v. z. Oldřich VANĚK, CSc.
OSUD JEDNOTIEK PEŠIEHO PLUKU 20 NA KRYME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marína ZAVACKÁ, M.A.
„LUDOVÉ SPRAVODAJSTVO" AKO REAKCIA NA INFORMAČNÚ POLITIKU 
SLOVENSKÉHO ŠTÁTU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pplk. doc. József SZABÓ, CSc.
DIE RUCKZUGSKÄMPFE DER UNGARISCHEN TRUPPEN
AUF DEM TERRITORIUM DER SLOWAKE11944-1945
(ÚSTUPOVÉ BOJE MAĎARSKÝCH VOJSK
NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 1944-1945) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juraj Simko, m.a.
SLOVENSKÉ JEDNOTKY NASADENÉ NA VÝSTAVBU
OPEVNENÍ V TALIANSKU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/247 /

266

276

296

300

304

prof. Dr Pavol KOLLÁR, DrSc.
KONIEC SLOVENSKEJ ARMÁDY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 313

Dr. Zlatica ZUDOVÁ - LEŠKOVÁ, CSc. 
ODBOJ A POVSTANIE (GLOSY K DEDIČSTVU) 326



PANEL III
VPLYV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY NA POLITICKÉ 
USPORIADANIE A GEOPOLITICKÉ MIESTO 
ČESKOSLOVENSKA (SLOVENSKA)

Dr. Jiří BÍLEK, CSc.
ČESKOSLOVENSKO MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  334

Dr. Michal BARNOVSKÝ, DrSc.
K OTÁZKE VNÚTROPOLITICKÉHO VÝVOJA SLOVENSKA
V ROKOCH 1945-1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343

Dr. Jan ŠTAIGL, CSc.
ZÁKLADNÉ DETERMINANTY A PROBLÉMY VOJENSKEJ BEZPEČNOSTI SLOVENSKA 
PO SKONČENÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  353

Dr. Slavomír MICHÁLEK, CSc.
ČINNOSŤ ČESKOSLOVENSKEJ DELEGÁCIE NA KONFERENCII
V SAN FRANCISCU V ROKU 1945 PRI ZALOŽENÍ
ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367

Dr. Paal SIGURD HILDE
PRAMENE NA WORLD WIDE WEB 0 DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE 
A POVOJNOVOM OBDOBÍ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378

Dr. Václav VONDRÁŠEK, CSc.
KONSTITUOVÁNÍ EXILOVÝCH CENTRÁL V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385

pplk. Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
POČIATKY ČINNOSTI ÚNIE SLOVENSKÝCH KOMBATANTOV V EXILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401

Miroslav VILHAN, M.A.
POSTOJE ČASTI PREDSTAVITEĽOV SKUPINY BIELA LÉGIA 
K POVOJNOVÉMU POSTAVENIU SLOVENSKA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409

0 AUTOROCH .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422



CONTENTS
CONFERENCE PROGRAMME
Eduard KUKAN
GREETING ADDRESS TO THE CONFERENCE PARTICIPANTS 
PERFORMED BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF SLOVAK REPUBLIC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Jozef PIVARČI
GREETING ADDRESS PERFORMED BY THE STATE SECRETARY OF MINISTRY 
OF DEFENCE OF SLOVAK REPUBLIC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

PANEL SESSION I
SLOVAKIA UNDER THE GERMAN CONTROL 
1939-1945

Valerián BYSTRICKÝ
DISINTEGRATION OF CZECHOSLOVAKIA IN THE INFORMATION OF
DIPLOMATS AND AGENTS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

František CSÉFAĽVAY
SLOVAK REPUBLIC (1939-1945) IN THE HISTORIOGRAPHY
OF THE LAST DECADE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Igor SLEPCOV
SOME OF THE NOTICES TO THE DEVELOPMENT OF VIEWS ON THE SECOND WORLD 
WAR HISTORY AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

István RAVASZ
CONFEDERATION OR OCCUPATION- HUNGARY AND THE FIRST SLOVAK REPUBLIC

Ondrej PODOLEC 
DEVELOPMENT AND TASKS
OF THE COUNCIL OF „SLOVENSKÁ KRAJINA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Jaroslava ROGUĽOVÁ
LIQUIDATION OF SLOVAK NATIONAL PARTY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Miloslav ČAPLOVIČ
THE OFFICERS OF CZECHOSLOVAK ARMY - SLOVAKS IN SERVICE OF HLINKA'S GUARDS 
(NOVEMBER 1938- MARCH 1939) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105



Barbara BYSTRICKÁ
HOMOLA'S COUP D'ÉTAT IN CZECH AND SLOVAK HISTORIOGRAPHY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

Jan NĚMEČEK
ON FORMING OF THE FOREIGN SERVICE OF THE SLOVAK REPUBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

Katarina HRADSKÁ
GERMAN INFLUENCE ON SOLVING OF THE JEWISH PROBLEM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Edita IVANIČKOVÁ
RECOGNITION DE FACTO OF SLOVAK REPUBLIC
BY GREAT BRITAIN AND FRANCE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140

Klaus SCHÔNHERR
SLOVAKIA IN MILITARY CALCULATIONS
OF THE GERMAN EMPIRE, 1939-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

Antónia ŠTEFÁNIKOVÁ
SLOVAK FOREIGN TRADE DURING THE WWII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

PANEL SESSION II
SOCIETY AND ARMY IN SLOVAKIA DURING 
1939-1945

Pavol ŠIMUNIČ
SLOVAK ARMY AND SOCIETY (1939-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

Jozef BYSTRICKÝ
GROUND FORCES 0 SLOVAK ARMY IN THE EASTERN FRONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191

Ivan KAMENEC
THE SLOVAK ARMY IN STATE COUNCIL DURING 1941-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217

Zoltán KATREBA
NOTICES TO THE MILITARY STEPS OF THE SLOVAK REPUBLIC BEFORE
THE OUTBREAK OF THE WAR WITH USSR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226

Oldřich PEJS
THE PROBLEMACY OF THE PRISONERS OF WAR IN THE LIGHT
OF THE SLOVAK ATTEMPS DURING ARMED CONFLICTS AGAINST
POLAND AND SOVIET UNION-SOME NOTICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234



Tomáš KLUBERT
ARMOURED TROOPS OF THE SLOVAK ARMY 1939-1945 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247

Peter SUMICHRAST
COMBAT EMPLOYMENT OF THE FIRST FRONT GARNITURE OF THE FLIGHT 13
ON THE EASTERN FRONT 1942-1943 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266

Oldřich VANĚK
THE FATE OF TROOPS OF THE 20TH INFANTRY REGIMENT ON CRIMEA .. . . . . . . . . . . . .  276

Marína ZAVACKÁ
„PUBLIC INTELLIGENCE“ AS A REACTION TO THE INFORMATION POLICY
OF THE SLOVAK STATE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296

József SZABÓ
WITHDRAWAL COMBATS OF THE HUNGARIAN ARMY
IN SLOVAKIA 1944-1945 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300

Juraj Simko

THE SLOVAK TROOPS SET UP THE BUILDING FORTIFICATION IN ITALY ... . . . . . . . . . . .  304

Pavol KOLLÁR
THE END OF THE SLOVAK ARMY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313

Zlatica ZUDOVÁ -LESKOVÁ
RESISTANCE AND UPRISING IN SLOVAKIA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326

PANEL SESSION III
THE WWII INFLUENCE ON POLITICAL ORDER 
AND GEOPOLITICAL POSITION 
OF CZECHOSLOVAKIA (SLOVAKIA)

Jiří BÍLEK
CZECHOSLOVAKIA BETWEEN EAST & WEST .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  334

Michal BARNOVSKÝ
TO THE POLITICAL DEVELOPMENT QUESTION IN SLOVAKIA 1945-1948 ..... . . . . . . .  343

Jan STAIGL
FUNDAMENTAL DETERMINANTS AND PROBLEMS OF THE SLOVAK
MILITARY SECURITY AFTER SECOND WORLD WAR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  353



Slavomír MICHÁLEK
ACTIVITY OF THE CZECHOSLOVAK REPRESENTATIVES
AT THE CONFERENCE IN SAN FRANCISCO IN 1945 IN THE ESTABLISHMENT
OF THE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367

Paul SIGURD HILDE
SOURCES ON THE WORLD WIDE WEB’S SITES ABOUT WWII
AND POST WAR PERIOD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378

Václav VONDRÁŠEK
THE POST WAR SLOVAK EXILE CONCEPTION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385

Miloslav PÚČIK
THE BEGININGS OF „SLOVAK COMBATANT UNION" ACTIVITIES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401

Miroslav VILHAN
ATTITUDES OF A PART OF „WHITE LEGION” GROUP REPRESENTATIVES
TO THE POST-WAR POSITION OF SLOVAKIA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409

ABOUT THE AUTHORS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422



Pozdravný príhovor ministra 
zahraničných vecí E. Kukana 
k účastníkom konferencie
Vážení účastníci konferencie,

je pre mňa cťou byť prítomný na otvorení medzinárodnej konferencie 
„Slovensko a druhá svetová vojna“. Pozvanie od organizátorov tohto poduja
tia si cením o to viac, že v každodennej praxi Ministerstva zahraničných vecí 
sa stále naliehavejšie potvrdzuje nevyhnutnosť zapájania historického pozna
nia do súčasných zahraničnopolitických procesov. V niektorých bilaterál
nych rokovaniach dokonca dominujú otázky minulosti, a nezriedka určujú aj 
ich výsledok alebo charakter vzťahov. Skrátka, ani naša súčasná zahraničná 
politika smerujúca do budúcnosti, nie je možná bez znalosti dejín a aj tí, kto
rí sa zaoberajú zdanlivo súčasnými problémami, nemôžu nerešpektovať his
torickú skúsenosť.

Zvlášť to platí pri presadzovaní našich programových zahraničnopolitic
kých cieľov, medzi ktoré patrí naše zapojenie sa do európskeho integračného 
procesu. Práca na zhmotňovaní vízie úzkej spolupráce európskych národov 
nie je formálnym pracovným postupom, ale procesom, ktorý ide po ceste vy
dláždenej dejinami európskych národov. Táto cesta nám ukazuje, ako účinne 
odlišovať pozitívne od negatívneho, spájať rozdielne a podobné javy a hod
noty a napokon nachádzať aj spoločné riešenia.

Domnievam sa, že aj objektívne vyhodnotenie obdobia druhej svetovej 
vojny a jej dôsledkov predstavuje ohromnú integrujúcu silu do budúcnosti 
a je dôležitým predpokladom zmierenia a spolupráce medzi národmi. Naše 
skúsenosti ukazujú, že jednostranná propaganda minulého režimu, ktorá kri
vila tento obraz, bola jedným z prostriedkov udržiavania rozdelenej 
Európy. Dnešná generácia však vie, čo priniesla nášmu národu rozdelená 
Európa a aké perspektívy sú v spoločnej Európe. Dokáže odlíšiť medzi de
mokraciou a diktatúrou a na základe poznania minulosti zaujímať k nim po
stoje v súčasnosti.

Verím, že cez toto poznanie dokáže aj účinne vyhodnotiť nacionalizmus 
a totalitarizmus, ktorých najstrašnejšie prejavy poznáme práve z obdobia 
druhej svetovej vojny a povojnového vývoja v krajinách strednej a východ
nej Európy. O nich sa demokratický svet po páde železnej opony domnieval,

11



POZDRAVNÝ PRIHOVOR MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECI !. KUKANA

že sa natrvalo pominuli. Skutočnosť, že sa v rozličných formách - ako na
cionalistický extrémizmus a fundamentalizmus, rasová nenávisť či xenofóbia 
- ustavične oživujú, však ukazuje na ich silu. To nám pripomína dôležitosť 
objektívneho historického hodnotenia a zaväzuje nás k uplatňovaniu a reš
pektovaniu jeho výsledkov v politike. Pravda, bez pravdivej sebareflexie ne
vedie ani cesta do kultúrnej a demokratickej Európy.

Dovoľte mi na záver tohto pozdravného príhovoru použiť citát Európana 
Otto von Habsburga: „Nemáme právo odpočívať na skutočných alebo zdan
livých vavrínoch. Koniec histórie totiž nenastane, aj keď naivní duchovia 
o tom snívajú.“

Želám Vám - účastníkom konferencie plodné rokovania a teším sa na ich 
výsledok.

Ďakujem za pozornosť.
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Príhovor štátneho tajomníka 
Ministerstva obrany SR Jozefa 
Pivarčiho
Vážené dámy!
Vážení páni!

V histórii sú deje, udalosti a medzníky, ktoré hlboko zasiahli do života 
i vedomia ľudskej civilizácie. Hlboko natoľko, že ani čas, ktorý odvtedy u- 
plynul, ich nedokáže celkom zatieniť, ale naopak, umocňuje potrebu venovať 
im na čoraz vyššom stupni poznania pozornosť, skúmať ich a analyzovať. 
Hlavne však poznávať nepoznané, obnažovať zastreté, hľadať súvislosti, mo
delovať situácie. A z toho všetkého si brať ponaučenie, hľadať východiská pre 
rozhodovací proces v súčasnosti a pre budúcnosť.

Koniec druhej svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad fašizmom, kto
rého 55. výročie sme si nedávno pripomínali, sú nepochybne takými histo
rickými medzníkmi, završujúcimi historické deje, ktoré nedávajú zabudnúť. 
Zabudnúť na zlyhanie vtedajšej bezpečnostnej architektúry Európy 
a sveta v podobe Versailleského systému a Spoločnosti národov, ktoré mali 
zabrániť opakovaniu takého strašného svetového vojnového konfliktu, akým 
bola prvá svetová vojna. Zabudnúť na zástoje štátov, krajín, politikov, voja
kov, ktoré v druhej svetovej vojne v pozitívnom či negatívnom zmysle zastá
vali. Zabudnúť na milióny obetí na frontoch, v zázemí, v internačných, zaja
teckých, hlavne však nacistických koncentračných táboroch. Zabudnúť na 
hrozivú účinnosť nových strojov a nástrojov smrti, moderných zbraní, kto
rých vývoj vojna urýchlila. Zabudnúť na to, že to všetko nemuselo byť, keby 
bola včas postavená hrádza agresii, keby nebolo neprekonateľných rozporov 
na strane tých, ktorí sa skôr či neskôr stali jej obeťami, ako principiálnej jed
noty v zlom úmysle na strane agresorov.

Možno si vo vzťahu k ústrednej téme tejto konferencie klásť otázku, či 
malé Slovensko malo skutočne v globálnom svetovom konflikte takú úlohu, 
aby jej bolo potrebné venovať toľko pozornosti renomovaných domácich 
a zahraničných historikov? Či nejde z našej strany o snahu prisúdiť si 
v histórii viac miesta, ako nám objektívne patrilo.

Som presvedčený, že nie. Že i historická skúsenosť jedného človeka, ro
diny či spoločenstva s fenoménom globálnej vojny, či s akýmkoľvek druhom 
ozbrojeného konfliktu, alebo jeho dôsledkov, si zaslúži porovnateľnú pozor-
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nosť. Pretože vojny vždy boli, sú a pokiaľ sa im v budúcnosti nepodarí za
brániť, budú vlčím časom, v ktorom platia vlčie zákony, retardujúcim vo 
všetkých svojich prejavoch nielen ľudskú podstatu, ale aj perspektívy ľud
ského vývoja. Je však aj historickou skutočnosťou, že na druhej strane vždy 
dokázali povstať sily, bojujúce za víťazstvo elementárnych ľudských hodnôt, 
pravdy, práva, spravodlivosti, slobody a práva na život.

Preto aj vzťah - Slovensko a druhá svetová vojna - je vzťahom poučným, 
ktorého historická analýza môže svojím skromným dielom prispieť k tomu, 
čo je pre budúcnosť i z pohľadu nás, vojakov, najdôležitejšie. A to urobiť 
všetko preto, aby sme nielen zabezpečili obranyschopnosť vlastnej krajiny, 
ale aby sme sa stali súčasťou modernej, účinnej a efektívnej európskej bez
pečnostnej architektúry. Aby sme dokázali to najdôležitejšie - zabrániť vzni
ku rôznych lokálnych konfliktov ako potencionalite vzniku globálneho kon
fliktu, ktorý by mohol definitívne pretrhnúť niť vývoja ľudskej civilizácie.

Je to teda predovšetkým úcta k ľudským obetiam, k vlastnej histórii a jej 
odkazu, ale aj očakávanie nových podnetov, objektívne napomáhajúcich to
muto nášmu úsiliu, čo viedlo k usporiadaniu tejto medzinárodnej vedeckej 
konferencie na pôde Ministerstva obrany SR, v spolupráci s Ministerstvom 
zahraničných vecí SR a pod záštitou oboch rezortných ministrov.

Je pre mňa potešením konštatovať, že naše rezortné historické pracovisko 
- Vojenský historický ústav - venuje otázkam druhej svetovej vojny trvalú 
pozornosť. Svedčí o tom nielen iniciatíva a jeho podiel na usporiadaní tejto 
konferencie. Ale aj vedecké konferencie Vojenské aspekty Slovenského ná
rodného povstania, Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej ope
rácie, ktoré boli usporiadané v lete a na jeseň roku 1994, ako aj vedecká kon
ferencia Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska, usporia
daná na jar roku 1995.

V zastúpení ministra obrany SR PhDr. Pavla Kanisa, CSc. želám i tejto 
konferencii úspešné rokovanie, zdarný priebeh a objektívne závery.
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Rozbitie ČSR a jeho odraz 
v informáciách diplomatov 
a spravodajcov

Valerián BYSTRICKÝ

Adolf Hitler na porade s vedúcimi predstaviteľmi armády a niektorými 
politikmi v novembri 1937 konštatoval, že „nemecká otázka môže byť vy
riešená jedine silou“. Bez ohľadu na možné spôsoby realizácie tejto koncep
cie, podstatné bolo, že nacistické Nemecko začalo konkrétnu prípravu 
a postupné uskutočňovanie agresie voči európskym národom a štátom. Pr
vým predpokladom akéhokoľvek úspechu tejto agresívnej politiky realizova
nej diplomatickými či vojenskými prostriedkami bolo vyradenie Českoslo
venska ako „najnebezpečnejšieho nepriateľa Nemecka“. V plnom rozsahu 
túto skutočnosť odrážala smernica A. Hitlera z 30. 5. 1938, v ktorej sa konš
tatovalo: „Je mojim nezmieriteľným rozhodnutím zničiť Československo vo
jenskou akciou“.' Likvidácia Československa bola a zostala vždy predpo
kladom akejkoľvek úspešnej agresie v Európe a jej prvoradým zmyslom bo
lo odstrániť hrozbu úderu z boku a získať doplňujúce hospodárske zdroje. 
V prípade akéhokoľvek konfliktu na kontinente museli nacisti rátať najmenej 
s 30 divíziami pomerne dobre vyzbrojenej československej armády.

Vývoj medzinárodnej situácie v lete 1938 umožnil, resp. donútil A. Hit
lera korigovať pôvodné postupy. Hoci štyri veľmoci v Mníchove degradovali 
Československo z hľadiska jeho vojenského, hospodárskeho a politického 
vplyvu a vydali ho na milosť či nemilosť nacistického Nemecka, nepodarilo 
sa realizovať „náš hlavný cieľ - zmocniť sa celého Československa“.2 Oklieš
tená republika po Mníchove už nepredstavovala vážnejšiu prekážku nacistic
kej agresii3, ale Nemecko by muselo v prípade európskeho konfliktu aj 
naďalej držať na východných hraniciach určité vojenské kontingenty už len 
z obavy, že by sa Československo pokúsilo využiť situáciu na dosiahnutie 
zmeny existujúceho stavu. A. Hitler túto argumentáciu, či už z taktických 
alebo skutočných dôvodov, neskôr opakoval v rozhovoroch s viacerými po
litikmi.

Z týchto, ale aj politických, hospodárskych a ďalších príčin rozhodnutie
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prijaté v Mníchove neuspokojilo nacistického vodcu, ktorý nielenže nikdy 
neodvolal smernicu z 30. 5. 1938, ale už začiatkom októbra dával najavo 
svoje „neotrasiteľné rozhodnutie zničiť celé Československo“. Likvidácia 
ČSR ostávala naďalej jeho bezprostredným a priamym cieľom \ bolo však 
nevyhnutné postup jej realizácie prispôsobiť vzniknutej situácii. V nových 
podmienkach sa mala uskutočniť bleskovou okupáciou Čiech a Moravy 
a izoláciou Slovenska. V nariadení A. Hitlera už tri týždne po podpísaní mní
chovskej dohody (21. 10. 1938) sa najednej strane nešpecifikoval presný 
alebo približný termín začatia vojenských operácii, ale na druhej strane sa 
nariaďovalo, že armáda musí byť kedykoľvek pripravená rozdrviť zvyšok 
Československa, keby sa jeho politika stala pre Nemecko nepriateľskou.5 
V štúdii Oberkomanda der Wehrmacht (26. 11. 1938) pri rozbore plánov vo
jenských akcií proti západným veľmociam a opatrení na zabezpečenie hraníc 
v prípade konfliktu v Európe sa už s ČSR nerátalo ani z politického ani z vo
jenského hľadiska.6 Doplňujúce smernice k likvidácii Česko-Slovenska (17. 
12. 1938) špecifikovali priebeh operácie v tom zmysle, že má ísť o pacifi- 
kačnú akciu a nie o vojenský konflikt, pričom cieľ sa mal dosiahnuť len 
s mierovými brannými silami. A. Hitler v rozhovore s ministrom zahranič
ných vecí Maďarska I. Csákym (16. 1. 1939) vychádzal z myšlienky blesko
vej akcie na jar 1939, pretože podľa jeho názoru v čase od októbra do marca 
vojenská akcia v Európe neprichádzala v úvahu.7 Príčiny tohto postupu ďalej 
spočívali v politickej oblasti, medzinárodných podmienkach, organizačnej, 
propagandistickej príprave a pod.

Vojenská agresia proti zvyšku Česko-Slovenska sa takto pripravovala ne
pretržite bez ohľadu na prijaté a podpísané záväzky v mníchovskej dohode. 
Prítomnosť týchto zámerov možno sledovať v celkovom postupe nacistic
kého Nemecka voči druhej republike tak na diplomatickom a politickom po
li, ako aj vo vzťahu k obom častiam práve federalizovaného štátu. Prejavova
li sa v celom rade postupne sa stupňujúcich požiadaviek na demobilizáciu až 
likvidáciu armády, v hospodárskych požiadavkách colnej únie, vybudovania 
autostrády, zastavenie opcie, odďaľovania vytýčenia nových hraníc na mies
te, zahraničnopolitickej izolácii, v odmietnutí Berlína poskytnúť sľúbené ga
rancie hraníc ČSR a v mnohých iných požiadavkách ako ich tlmočil A. Hit
ler, resp. Joachim von Ribbentrop v rozhovoroch s Františkom Chvalkov- 
ským v októbri 1938 a najmä v januári 1939.

Nacistické Nemecko pri plánovaní agresie proti Česko-Slovensku vychá
dzalo z predpokladu maximálneho utajenia svojich ' T “ >rmácie
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o všeobecných cieľoch a konkrétnom postupe nemali k dispozícii ani naj
vyšší predstavitelia ríše a jednotlivé ministerstvá. V záujme úplného utajenia 
agresie dostávali jednotlivé zložky armády, diplomati aj spravodajská služba 
takú sumu vedomostí, ktoré boli dostatočné na to, aby vedeli plniť plánované 
úlohy. Týmto postupom sa pripravovali systematicky podmienky na uskutoč
nenie agresie, často aj bez toho, aby konkrétne miesta chápali konečný cieľ 
a zmysel daných príkazov a zdôvodnení. V Berlíne podnikali mnoho kon
krétnych krokov zameraných na zostrenie politických vzťahov Čechov a Slo
vákov, udržiavali a posilňovali kontakty s radikálmi z HSLS, prejavovali 
zvýšený záujem o hospodársky život na Slovensku, snažili sa ovplyvňovať 
verejnú mienku vysielaním viedenského rozhlasu v slovenskom jazyku 
a pod. Utvárala sa atmosféra permanentnej nespokojnosti nacistov s vývo
jom v ČSR, (benešovský duch) neustáleho spochybňovania a výhrad proti 
politike ústrednej vlády, verejnej mienke, nevytvárala sa však ani sa neživi
la atmosféra v krátkej dobe nevyhnutného likvidovania štátu. O skutočných 
zámeroch Berlína svedčí aj postoj A. Hitlera k predstavám J. von Ribbentro- 
pa o uzavretí priateľskej zmluvy s Česko-Slovenskom, podľa ktorej by sa re
publika zmenila na satelita nacistického Nemecka. Skutočnosť s akou A. Hit
ler „prekvapil“ J. von Ribbentropa tým, že odmietol jeho koncepciu vzťahu 
k ČSR svedčila predovšetkým o tom, že zahraničný úrad nebol minister
stvom a jeho minister osobou, s ktorou sa A. Hitler delil o svoje skutočné 
a v tomto období prísne tajné zámery.8 Nacistický Fúhrer rovnako postupo
val aj v oblasti medzinárodných vzťahov a v rozhovore 24. 11. 1938 ubez
pečoval rumunského kráľa Carola, že nemecké ašpirácie v strednej Európe 
sú uspokojené utvorením etnografických hraníc.9 Predovšetkým z hľadiska 
týchto cieľov, ako aj v snahe utvárať dojem, že nacistické Nemecko rešpek
tuje mníchovskú dohodu a neskôr viedenskú arbitráž treba posudzovať 
a hodnotiť konkrétne predstavy a postup oficiálnych miest v Berlíne voči re
publike od októbra 1938.

Základnou smernicou, v ktorej boli definované alternatívy nemeckého 
postupu voči Česko-Slovensku bolo memorandum štátneho podtajomníka 
Ernsta Woermanna, ktoré schválil A. Hitler 8. 10. 1938 a zahraničný úrad za
slal zastupiteľstvám.10 Oficiálna zahraničná politika zdôrazňovala nádej na 
udržanie priateľských vzťahov s Česko-Slovenskom a v slovenskej otázke sa 
sympatizovalo so Žilinskou dohodou a autonómiou Slovenska s opretím sa 
o Prahu." Zásadu podporovania samourčovacieho práva, ale aj udržania spo
ločného štátu Čechov a Slovákov vydávali za oficiálnu zahraničnú politiku
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v tomto priestore.12 E. Woermann túto koncepciu v inštrukciách pre nemec
kého konzula v Bratislave Ernsta von Druffela (17. 10. 1938) ďalej upřesnil 
v tom zmysle, že „treba vyčkať či želania Slovákov povedú jedného dňa od 
autonómie k štátnej samostatnosti“. Jednoznačne však konštatoval, že „úrad
ný nemecký kurz“ predstavuje podporu autonómie.13 Nacistické politické 
kruhy bez ohľadu na ich postavenie vo vládnych či straníckych štruktúrach 
hoci sa zaujímali, ako napr. J. von Ribbentrop (19. 10. 1938) v rozhovore 
s Jozefom Tisom o názory slovenských politikov na budúcnosť, resp. samos
tatnosť Slovenska14, prakticky do konca januára 1939 zdôrazňovali a potvr
dzovali uvedený „úradný“ kurz. Aj v prípadoch, keď Ferdinand Ďurčanský, 
Alexander Mach, ale najmä Vojtech Tuka hovorili o samostatnom štáte ako 
o perspektívnom cieli15 nedostalo sa im podpory zo strany predstaviteľov 
Nemecka. V. Tuka pri stretnutí s E. Woermannom 1.11. 1938 vo Viedni bol 
„očividne sklamaný“, ked sa dozvedel, že v Berlíne sa na súčasné postave
nie Slovenska a Podkarpatskej Rusi pozerali ako na správne.16 A. Hitler pro
stredníctvom legačného radcu Waltera Hewela inštruoval Hermanna Gôrin- 
ga (17. 11. 1938), že toho času nie je žiaduce politické rokovanie so Slovák
mi a otázky odtrhnutia Slovákov sa nebudeme smieť „dotýkať ani v pozitív
nom ani negatívnom zmysle“.17 Rovnako aj v čase, keď v Budapešti v no
vembri 1938 otvorili možnosť okupácie Podkarpatskej Rusi sa v Berlíne 
zdôrazňovalo, že Nemecko musí zachovať zdržanlivosť tak v tejto, ako aj 
v slovenskej otázke.18 Nacistická diplomacia takto mala za úlohu cieľavedo
me pestovať dojem, že Berlín plne podporuje usporiadanie pomerov v stred
nej Európe ako sa uskutočnilo na základe dohôd v Mníchove a Viedni.

Rozhodnutie A. Hitlera začať s konkrétnou vojenskou a politickou prípra
vou likvidácie Česko-Slovenska padlo „krátko pred Vianocami“. Podľa niek
torých autorov sa nacistický fúhrer rozhodol prikročiť k realizácii svojho 
plánu 17. 12. 1938, t. j. v deň, ked k „likvidácii zvyšku Česko-Slovenska“ 
boli schválené dodatočné upresňujúce vojenské smernice.'9

Plán „pacifikačnej akcie“ na likvidáciu Česko-Slovenska mal svoj medzi
národný a vnútropolitický rozmer. Jeho aktérom bolo zrejmé, že doterajšie 
argumenty o riešení nemeckej otázky, práva Nemcov a pod. v prípade oku
pácie českých krajín nemôžu obstáť. Berlín týmto aktom flagrantne poruší 
okrem iných medzinárodných dohôd aj nedávno podpísané záväzky mní
chovskej dohody, viedenskej arbitráže a mnohé vyhlásenia A. Hitlera sa 
ukážu úplne bezcennými. Z hľadiska týchto skutočností sa mala prekvapujú
cim vojenským zákrokom utvoriť situácia, aby bol tento akt „správne“ po-
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chopený a do určitej miery sa mal stať neodvratným či vynúteným.20 
V kontexte širších medzinárodných súvislostí sa utvárali podmienky na ta
kýto postup presadzovaním nemeckej požiadavky na dominantné postavenie 
ríše v Podunajsku, čo vyslovene žiadal J. von Ribbentrop pri návšteve Paríža 
6. 12. 1938. Podstatné však bolo, aby sa aj susedia Česko-Slovenska priamo 
zúčastnili na realizácii agresívnych cieľov Nemecka, a to skôr ako Berlín 
začne vojenskú akciu. Z týchto dôvodov sa snažil A. Hitler zainteresovať na 
delení Česko-Slovenska aj Maďarsko a Poľsko, čím súčasne chcel čiastočne 
vyjsť v ústrety ich ambíciám akými bola spoločná hranica, resp. niektoré 
územné zisky.

Pre postup A. Hitlera z hľadiska realizácie jeho zámerov smerujúcich 
k likvidácii ČSR bolo symptomatické, že informácie všeobecnejšieho či 
konkrétnejšieho charakteru poskytol len zástupcom tých štátov, ktoré sa ma
li na agresii zúčastniť a úplne ignoroval Benita Mussoliniho, resp. Taliansko, 
najdôležitejšieho spojenca, a partnera v Európe. Zo zahraničných politikov 
prvýkrát pomerne všeobecne na túto tému hovoril s Jozefom Béčkom pri 
stretnutí v Berchtesgadene (5. 1. 1938), keď naznačoval, že v budúcnosti bu
de nevyhnutné „politické riešenie“ československej otázky, t. j. spochybnil 
ďalšiu existenciu štátu. Súčasne tým, že hovoril o nutnosti riešiť uvedený 
problém za účasti Poľska, Maďarska a Nemecka21 sa v budúcnosti priamo 
zaviazal konzultovať postup troch štátov. Situácia sa však zmenila, keď vo 
Varšave odmietli nemecké návrhy a požiadavky týkajúce sa koridoru 
a Gdaňska. V Berlíne prestali poľským politikom poskytovať bližšie infor
mácie o svojich zámeroch a už vôbec nemienili túto otázku priebežne kon
zultovať.

S prvým zahraničným politikom, s ktorým A. Hitler otvorene a prakticky 
v nezastrenej forme hovoril o rozhodnutí likvidovať ČSR bol minister zahra
ničných vecí Maďarska István Csáky (16. 1. 1939). Celkom jednoznačne na
značil svoj zámer rozbiť Česko-Slovensko, keď zdôrazňoval, že problém na 
rozdiel od mníchovskej konferencie treba riešiť nie na etnografickom ale na 
teritoriálnom a politickom princípe. Otvorene vyhlásil: „K politicko-terito- 
riálnemu riešeniu môžeme prísť len spoločnými silami. Maďarsko a Poľsko 
sa ho musia zúčastniť.“ Nič konkrétneho nesľúbil ani nenaznačil, bližšie svoj 
postup neupřesnil, ale suma informácií, aké poskytol I. Csákymu dovoľova
la Budapešti nádejať sa na územné zisky.22

Spôsob, akým v Berlíne informovali pracovníkov maďarského zastupiteľ
ského úradu o ďalšom postupe v strednej Európe jednoznačne naznačuje
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snahu nacistických predstaviteľov držať Maďarsko v neistote v otázke terito
riálnych zmien, spôsobu rozbitia ČSR a v časovom harmonograme. I. Csá- 
kymu muselo byť zrejmé, že k rozbitiu ČSR nedôjde pred prvým marcom.

Nacistické Nemecko potom ako bolo „sklamané“ postupom Maďarska 
v čase mníchovskej krízy a potom ako si v Berlíne uvedomili geopolitický 
význam Slovenska a Bratislava sa načas dostala do centra stredoeurópskej 
politiky ríše23 odmietalo splniť ambície Budapešti na „veľké riešenie“. Pri 
rozbití Česko-Slovenska plánovali „darovať“ Maďarsku už len Podkarpatskú 
Rus. Súčasne však z rôznych zdrojov prenikali informácie, že v politických 
kruhoch nepadlo definitívne rozhodnutie, Maďarsko môže získať celé Slo
vensko a pod.24 Cieľavedome udržiavaná neistota mala ovplyvniť správanie 
sa a postoj Budapešti, pričom z čisto teoretického hľadiska sa dalo uvažovať, 
že v prípade ak by vývoj neprebiehal podľa nacistického scenára možno by 
mohla prísť do úvahy aj alternatíva väčších maďarských územných ziskov 
voči Slovensku.

Rozbitím Česko-Slovenska sledovalo Nemecko aj širšie politické ambí
cie v strednej Európe a v rámci týchto plánov sa objavili aj možnosti využi
tia Slovenska ako objektu výhodného obchodu. J. von Ribbentrop ponúkal 
v rozhovore s J. Béčkom (26. 1. 1939) vo Varšave ako kompenzáciu za 
Gdaňsk a koridor časť Slovenska25, ponuky sa neskôr zopakovali. Tieto ná
vrhy sa však vo Varšave nestreli s porozumením, čo viedlo ku korigovaniu 
nacistického postupu z hľadiska širších medzinárodných súvislostí. V prie
behu januára sa zmenila pôvodná predstava o spolupráci troch štátov pri 
rozbití republiky a zostal len spoločný nemecko-madärský postup.26 Nezme
nil sa však prístup Berlína, ktorý aj svojmu najdôležitejšiemu partnerovi pri 
rozbití Česko-Slovenska poskytoval len informácie, ktoré považoval za ne
vyhnutné a sám rozhodoval o tom, kedy dovolí Budapešti aktívne vstúpiť do 
hry, ako aj určoval výšku odmeny.

Dôležitú, ak v mnohom smere nie aj prvoradú úlohu pri likvidácii Česko- 
Slovenska mal zohrať vnútorný rozklad republiky. V rámci tejto predstavy 
pripadlo dôležité miesto Slovensku, resp. tej časti jeho politického spektra, 
ktorá požadovala a snažila sa dosiahnuť samostatnosť v spolupráci a za po
moci nacistického Nemecka.27 Záverečnému aktu-nacistickej okupácii čes
kých krajín malo predchádzať vyhlásenie slovenskej samostatnosti a z toho 
vyplývajúce možné česko-slovenské politické, či vojenské konfrontácie, do 
ktorých by Nemecko vstúpilo najlepšie na základe požiadavky Bratislavy 
zabezpečiť existenciu a hranice nového štátneho útvaru. Z vonkajšieho po-
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hladu by sa mohla celá situácia prezentovať ako prinútenie Nemecka vojen
sky zabezpečiť nový štát pred českým zákrokom, resp. poskytnúť mu pomoc 
a garancie pri politickej alebo vojenskej konfrontácii v súčasnosti a budúc
nosti. Takýto postup, paralelne krátko predtým alebo potom sprevádzaný 
vstupom maďarských vojsk na Podkarpatskú Rus, mal dokumentovať pred 
svetom rozpad štátu. Išlo o koordinovanú akciu, a preto sa mohli v Budapeš
ti dozvedieť a dostať súhlas s agresiou v čase, ktorý vyhovoval nacistickému 
Nemecku. Navyše umelé vyvolávanie nepokojov zo strany Nemcov v čes
kých krajinách malo utvoriť podmienky na zásah v Prahe a celý postup Ne
mecka sa mal prezentovať ako definitívna pacifikácia zložitej situácie 
v strednej Európe.28 Záverečnej etape nacistickej agresie, ako vyplýva z via
cerých hodnoverných zdrojov, mala predchádzať žiadosť slovenskej vlády 
a vodcu nemeckej menšiny na Slovensku o poskytnutie pomoci nacistického 
Nemecka pri zabezpečení samostatného štátu.29

Zmyslom a cieľom tejto politiky bolo vyvolať alebo vynútiť si možnosť 
zásahu nacistického Nemecka do vnútropolitického vývoja cestou ochrany 
Slovenska, v optimálnej podobe pozvaním nemeckej armády slovenskými 
politikmi alebo výzvami nemeckej menšiny o ich ochranu na Slovensku ale
bo v Čechách. V tomto duchu dostal v marcových dňoch britský veľvyslanec 
v Berlíne „z hodnoverných kruhov“ informácie, že Nemecko v záujme za
chovania poriadku vyšle do ČSR armádu, aby zabránilo občianskym nepo
kojom, ktoré vzniknú v dôsledku politických ambícii Slovákov.30 Muselo ísť 
o vyprovokovanie konfliktov, ktoré by urobili navonok intervenciu nevy
hnutnou, ba priamo potrebnou, a tým by ju súčasne ospravedlnili alebo zdô
vodnili.31 V tomto kontexte sa podľa všetkého zdá, že nacisti sami dôvernou 
cestou informovali zahraničné ambasády o obavách z rozkladu Česko-Slo- 
venska na dve alebo tri časti, z ktorých každá by bola neživotná a tým by bol 
nestabilný celý stredoeurópsky priestor.32

Prístup nacistického Nemecka k vyhláseniu slovenského štátu, ak berie
me súčasne do úvahy širšie medzinárodné súvislosti, mal byť konfrontačný, 
„revolučný“, t. j. predpokladal nielen politické konflikty medzi ústrednou 
a autonómnou vládou, ale aj teroristické akcie, vojenské zrážky, vyvolávanie 
nepokojov, a teda celkové zhoršenie česko-slovenských vzťahov vyúsťujú
cich do konfliktu a následne k rozpadu štátu. Z týchto dôvodov a zámerov 
nepripravovali celú akciu proti Česko-Slovensku diplomatické kruhy, ale 
spravodajské služby, armáda, úzky okruh politikov napojených na tajné služ
by, agenti Sicherheitsdienstu, korešpondenti v službách SD, predstavitelia

22



ROZBITIE ÍSR A JEHO ODRAZ V INFORMÁCIÁCH DIPLOMATOV A SPRAVODAJCOV

nemeckej menšiny, pričom postup v českých krajinách a na Slovensku bol 
rozdielny.

Zámer využiť radikálov z HSLS, ale aj ďalších politických činiteľov na 
Slovensku na vyhlásenie samostatnosti ako nástroja na rozpad republiky, si 
vyžadovalo politické pôsobenie a najmä ovplyvňovanie postupu, myslenia 
a konania na Slovensku. Bolo nevyhnutné vytvárať nielen politickú náladu, 
ale aj psychologickú atmosféru na vyhlásenie samostatnosti a v tomto duchu 
na túto udalosť pripravovať, ale aj získať širokú verejnosť. Nacisti mali hod
noverne zaručené informácie o ambíciách radikálov vyhlásiť samostatnosť 
v príhodnú chvíľu a predovšetkým v spolupráci s Nemeckom. Súčasne však 
bolo treba ovplyvniť, resp. získať pre túto myšlienku aj vedúce osobnosti 
rozhodujúcej politickej sily na Slovensku - HSLS ale najmä pre postup, kto
rý v Berlíne považovali za optimálny alebo výhodný. Z tohto hľadiska mal 
významnú úlohu zohrať štátny tajomník Wilhelm Keppler, ktorého A. Hitler 
v decembri 1938 poveril, aby sa oboznámil so situáciou na Slovensku.33 
Spolu so svojím zástupcom Edmundom Weesenmayerom mali zhromažďo
vať dôverný materiál politického a hospodárskeho charakteru, ako aj udržia
vať kontakty s niektorými radikálmi z HSLS. Podobné spravodajské služby, 
ako bolo poskytovanie hodnotení, ovplyvňovanie politických postojov, plni
li rôzni korešpondenti nemeckých denníkov na Slovensku, ktorí nielen zís
kavali informácie, ale snažili sa priamo aktívne vstupovať do politického dia
nia. Reinhard Heydrich z poverenia A. Hitlera mal koncom januára nadvia
zať priame kontakty s politickými kruhmi na Slovensku, ktoré presadzovali 
myšlienku samostatného štátu.34 Pre celkovú situáciu bolo typické, že ak na
cistické Nemecko nemalo do septembra 1938 vypracovanú koncepciu vo 
vzťahu k Slovensku a na Wilhelmstrasse vyjadrovali nezáujem o túto krajinu 
v tom zmysle, že by v prípade rozbitia republiky malo pripadnúť Maďarsku. 
Už začiatkom októbra vznikali materiály posudzujúce hospodársku sebes
tačnosť Slovenska a postupne neskôr rôzne hodnotenia politického vývoja.35 
O narastaní dočasného významu Slovenska v nacistickej politike svedčil aj 
postupne silnejúci záujem „viedenských pánov“, miestodržiteľa Rakúska 
Arthura Seyss-Inquarta, gauleitera Josepha Burckela a pracovníkov zo štábu 
miestodržiteľa Franza, J. Hammersmidta a Fridricha Flohra o politické dia
nie na druhej strane Dunaja. Vo Viedni sa zhromažďovali materiály a infor
mácie o Slovensku, ale aj sprostredkúvali návštevy slovenských politikov do 
ríše. Organizovali sa spoločensky prestížne akcie, ako napr. ples 19. 2. 1939 
za účasti nielen F. Ďurčanského, A. Macha, Matúša Černáka ale aj Karola Si-
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dora.36 „Viedenskí páni“ podľa všetkých dostupných prameňov mali zabez
pečovať a organizovať nemecký postup na Slovensku, t. j. pripraviť vyhláse
nie samostatného štátu a nájsť politické osobnosti, ktoré by takýto akt reali
zovali. V podstate boli zodpovední za prípravu tej časti nacistického postupu 
pri rozbití Česko-Slovenska, ktorá sa vzťahovala na Slovensko.

Pre oblasť politického ovplyvňovania časti politického spektra na Sloven
sku nacistami bol typický narastajúci záujem o problémy Slovenska, umož
ňovanie kontaktov, resp. sprostredkovanie kontaktov s vysokými politickými 
predstaviteľmi ríše (J. von Ribbentrop, H. Goring), pričom na druhej strane 
v Berlíne neboli ochotní akceptovať a najmä vyhovieť nijakým požiadavkám 
či už predneseným J. Tisom alebo V. Tukom. V oficiálnych alebo neoficiál
nych kontaktoch približne do prelomu januára a februára 1939 neinšpirova
li, nevyzdvihli, nenavrhovali myšlienku utvorenia samostatného štátu, ale 
ako som už zdôraznil, oficiálne podporovali autonómne postavenie Sloven
skej krajiny v ČSR, pozorne sledovali vývoj, najmä zostrovanie česko-slo- 
venských vzťahov a v tomto rámci podporovali slovenskú politiku vôbec 
a postup radikálov zvlášť. Určitou výnimkou bolo slovenské vysielanie vie
denského rozhlasu, ktoré sa jednoznačne stavalo na stranu radikálneho kríd
la HSLS a sprostredkovalo niektoré vyhlásenia členov tejto časti strany 
o význame samostatnosti, samostatného štátu už 30. 10. 1939, resp 28. 11. 
1938.37

Situácia sa radikálne zmenila na prelome januára a februára, keď rôzni 
nacistickí funkcionári, politici, novinári a ďalší začali hovoriť o samostatnom 
štáte a nútili slovenských politikov, aby takúto alternatívu vývoja pri
pravovali. Typickým pri rozbore tejto témy bolo, že takmer bez výnimky jed
noznačne prevládala argumentácia záchrany Slovenska pred maďarským ne
bezpečenstvom, ktoré by sa mohlo prejaviť až okupáciou krajiny ak sa nebu
de hľadať východisko vo vyhlásení samostatného štátu. Ani A. Hitler 
v rozhovoroch s V. Tukom a J. Tisom, keď forsíroval požiadavku samostat
ného štátu nekládol dôraz na sebaurčovacie právo, význam štátnosti v národ
nom živote alebo iné argumenty tohto druhu, ale predovšetkým forsíroval sa
mostatnosť, naznačoval ochotu garantovať integritu krajiny, zdôrazňoval 
maďarské a dokonca poľské nebezpečenstvo a vyjadroval pochopenie pre 
utvorenie samostatného štátu. Záver z týchto rozhovorov vyúsťoval vždy ako 
jednoznačný nátlak A. Hitlera, aby sa obaja pričinili, a aby J. Tiso okamžite 
realizoval odtrhnutie sa Slovenska od ČSR formou vyhlásenia samostatnos
ti.38
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V rámci koncepcie nacistickej agresie proti Česko-Slovensku a v prístu
pe k Slovensku sa dôležitý a možno povedať mimoriadny význam prikladal 
tajným službám. Rozhodujúcou podmienkou pripravovanej akcie bolo, že 
musela byť maximálne utajená, ale na druhej strane bolo potrebné poskytnúť 
nevyhnutné informácie tým silám v slovenskej politike, ktoré mali, alebo 
mohli byť využité pri vyhlásení samostatnosti. Z týchto dôvodov 
A. Hitler obchádzal diplomatov v zahraničnom úrade, ale aj ďalšie minister
stvá, resp. blízky okruh politikov a poskytoval im informácie len postupne 
a účelovo.39 Aj keď určitá suma správ prenikla na verejnosť, resp. sa o nej do
zvedeli niektorí politici, diplomati alebo vojaci, darilo sa celú akciu utajo
vať.40 Napriek tomu, že sa od začiatku roka 1939 rozširoval okruh inštitúcií, 
rôznych agentov, politikov, ktorí sa dozvedeli alebo museli byť informovaní 
o príprave agresie41, únik informácií bol relatívne malý, prakticky zanedba
teľný. Úspech slávila taktika kamuflovať celú akciu, držať partnerov v neis
tote a ako sa zdá, A. Hitler sa neponáhľal ani s určením presného termínu. 
Len veľmi obmedzený okruh ľudí a zahraničných partnerov si mohol utvoriť 
obraz o skutočných zámeroch a cieľoch nacistickej politiky voči Česko-Slo- 
vensku aj preto, že celá koncepcia sa rodila a upresňovala postupne.

A. Hitler v januári na porade s R. Heydrichom a pracovníkmi tajných slu
žieb považoval za najdôležitejšiu úlohu ozbrojenou mocou zničiť Česko-Slo- 
vensko a v rámci toho zdôrazňoval význam osamostatnenia sa Slovenska.42 
Tajná služba mala podporovať tendencie smerujúce k vyhláseniu samostat
ného štátu a mnohé jej aktivity smerovali predovšetkým na Slovensko. Do 
akcie boli zapojené viaceré služby Sicherheitsdienst, Volksdeutsche Mit- 
telstelle, Karmasinova Deutsche Partei na Slovensku, odbočky SD vo Vied
ni SD - Leitabschnitt Wien, SD - Leitabschnitt Niederdonau a pod. Súčasne 
na realizácii plánu pracovala celá plejáda špecialistov, ale aj agentov tajných 
služieb Emst Kaltenbrunner, odborník na výbušniny Alfred Helmut Nau- 
jock, náčelník ríšskej kriminálnej polície Arthur Nebe, mnoho pracovníkov 
SD Joseph Gôtsch, J. Spacil, novinári, korešpondenti a agenti SD, Kuno 
Goldbach, Euduard Mati, Lorenz Carbus a pod.43 Cieľom aktivity špecialis
tov tajných služieb bolo pripraviť podmienky na ideologické ovplyvňovanie, 
ale najmä pripraviť vyvolávanie nepokojov, teroristických akcií, za ktorým 
účelom dodávali na Slovensko začiatkom marca zbrane a výbušniny Tieto 
akcie sa organizovali za pomoci Deutsche Partei44, ale prakticky do 10. 3. 
1939 neaktivizovali svoju činnosť. Na pokyn Berlína mali utvoriť podmien
ky na konfrontačný spôsob riešenia krízy, na zásah alebo vstup nemeckej ar-
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mády a v kruhu F. Karmasina sa pripravovala aj alternatíva pozvania nacis
tickej armády na ochranu nemeckej menšiny na Slovensku. Aj keď 10., ale 
hlavne 12. a 13. 3. 1939 došlo k niektorým teroristickým akciám v Bratisla
ve organizovaných Deutsche Partei a tajnými službami, ktoré mali nesporne 
určitý vplyv na postoj verejnosti a politikov, uvedené provokácie podstatne 
neovplyvnili vývoj politickej situácie. Predpokladaný konfrontačný vznik 
štátu sa nerealizoval. Tajné služby prakticky svoju úlohu nesplnili.

Druhou a v podstate rozhodujúcou, ale predovšetkým efektívnou úlohou 
niektorých pracovníkov tajných služieb, politických činiteľov z Viedne 
a pod. bola politická príprava, a predovšetkým zdôvodnenie príčin osamos
tatnenia sa Slovenska. A. Hitler v novembri 1938 považoval za nežiaduce 
politické rokovania so Slovákmi a de facto zakázal nastoľovať otázku odtrh
nutia sa Slovenska od republiky v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.45 
K zmene tohto stanoviska došlo koncom januára, resp. začiatkom februára, 
keď časť politického spektra na Slovensku dostala hodnoverné informácie, 
že nacistické Nemecko podporuje vznik samostatného slovenského štátu. 
V tomto období sa mení zdržanlivý, neurčitý, ale v podstate jednoznačne 
prezentovaný postoj Berlína vyjadrený viackrát a viacerými nacistickými 
politikmi o podpore autonómneho Slovenska v rámci republiky. Správy 
o zmene nacistickej politiky, resp. odhalenie skutočných zámerov Berlína 
prenikli na Slovensko začiatkom februára. Informácie zrejme pochádzali 
z rôznych zdrojov, pričom ako veľmi seriózny prameň sa uvádza návšteva 
E. Weesenmayra v Bratislave, keď na stretnutí s V. Tukom, F. Ďurčanským, 
A. Machom, Franzom Karmasinom a Jozefom M. Kirschbaumom hovoril 
(12. 2. 1939), že „Maďari sa chystajú okupovať v polovici marca Slovensko 
a že tomu sa možno vyhnúť tak ak Slováci vyhlásia samostatnosť“.46 Približ
ne v rovnakom čase dostalo aj vedenie Deutsche Partei v Bratislave dôvernú 
správu, že najneskôr do mesiaca dôjde k likvidácii Česko-Slovenska.47

V danej situácii bolo pravdepodobné, že viacerí nemeckí agenti naznačili 
radikálom z HSĽS „nový kurz“ nemeckej politiky o čom svedčí aj vystúpe
nie A. Macha v Rišňovciach 5. 2. 1939 a jeho požiadavka utvoriť samostat
ný štát. Rozhodujúce však bolo stretnutie A. Hitlera s V. Tukom v Berlíne 
12. 2. 1939. V. Tuka bol prakticky po ministrovi zahraničných vecí Maďar
ska I. Csákym prvý politik, ktorému A. Hitler otvorene naznačil svoje plány. 
Nebolo to len tradičné argumentovanie maďarskou kartou, ale zaujímavé je, 
že ešte v tomto čase aj poľskou kartou, a predovšetkým nedvojzmyselné 
určenie osudu českých krajín. Súčasne vyjadroval ochotu zabrániť, aby sa
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Slovensko stalo obeťou politických a teritoriálnych zmien v strednej Európe. 
A. Hitler chcel zaručiť integritu Slovenskej krajiny ak vyhlási samos
tatnosť.48 Je však typické, že nenaznačil postup ani čas budúcej plánovanej 
agresie. Podobne postupoval aj J. von Ribbentrop, keď 1. 3. 1939 prijal súk
romne F. Ďurčanského a ho uistil, že ak by na Slovensku vyhlásili samostat
nosť „bola by ríšska vláda ochotná garantovať všetky hranice proti každej 
agresii zvonka v prípade, že takýto krok by bol vykonaný vo vhodnom ča
se“.49 Vyhlásenie samostatnosti sa malo uskutočniť nielen v čase, ktorý by 
vyhovoval nacistickému Nemecku, ale v Berlíne určovali aj spôsob a postup 
realizácie tohto kroku.

Nacistický tlak na slovenskú politickú scénu sa neobmedzoval len na ra
dikálov z HSLS. V priebehu februára a začiatkom marca 1939 bolo badateľ
né, že v Berlíne hľadali na Slovensku politikov s rozhodujúcim vplyvom 
a pozíciami vo verejnom a politickom živote. Sledovali sa viaceré alternatí
vy s tým, že priorita sa prikladala kontaktom s K. Sidorom a J. Tisom. Spô
sob a prístup, aký volili rôzni nacistickí predstavitelia, agenti, spravodajské 
služby, dáva možnosť takmer jednoznačne konštatovať, že K. Sidor bol osob
nosťou, ktorej v Berlíne, resp. vo Viedni prikladali najväčšiu váhu pri rea
lizácii ich plánov. Už v decembri 1938 sa K. Sidor podľa hlásenia SD-man- 
na vyslovil za samostatné Slovensko50 a zrejme aj preto sa od neho očaká
valo, že bude ústrednou postavou plánovaných, či predpokladaných politic
kých zmien na Slovensku. Za týmto účelom dostal pozvanie na ples vo Vied
ni, pričom zmyslom akcie malo byť priame a prvé nadviazanie osobných 
kontaktov s A. Seyss-Inquartom a ďalšími pracovníkmi z okruhu miestodr
žiteľa. Tu mala vzniknúť prvá príležitosť kedy kompetentní „viedenskí páni“ 
mohli priamo informovať vybraného aktívneho politického činiteľa zo Slo
venska o svojich plánoch. Keďže A. Seyss-Inquart z Viedne odcestoval počas 
fašiangového plesu (19. 2. 1939) organizovaného pod rúškom Kultúrneho 
a sociálneho spolku A. Hlinku, ale v skutočnosti ľuďmi z okruhu rakúskeho 
miestodržiteľa, ho tajomník F. J. Hammersmidt informoval, že „Slováci sa 
musia pripraviť na svoju štátnu nezávislosť, lebo Česko-Slovensko nemôže 
ostať naďalej v tej forme ako zostalo po Mníchove“.51 Súčasne, ale v otvore
nejšej forme hovoril Pavlovi Čarnogurskému o nacistických predstavách na 
úlohu K. Sidora v politickom dianí novinár a agent SD L. Carbus. Navyše 
jednoznačne dával najavo, že vo veľmi krátkom čase zmizne z mapy zvyšok 
Česko-Slovenska a Slovensko ak chce prežiť, musí vyhlásiť samostatnosť.52

V tomto kontexte je zaujímavé alebo hádam aj typické, že nacisti
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priamo a bezprostredne pomerne najmenej informácií poskytli J. Tisoví. Mi
nisterský predseda autonómnej vlády samozrejme musel dostať neoverené 
alebo nezaručené informácie o činnosti a plánoch rôznych nemeckých 
emisárov na Slovensku, vedel od F. Ďurčanského o obsahu rozhovorov V. 
Tuku v Berlíne s A. Hitlerom, rovnako vedel, že počas rokovaní ministrov 
Mikuláša Pružinského a F. Ďurčanského v Berlíne na prelome februára 
a marca 1939 H. Gôring prisľúbil hospodársky podporiť Slovensko za pod
mienky, že vyhlási samostatnosť ”, ale do priameho kontaktu s kompetent
nými nacistickými politikmi sa dostal až 7. 3. 1939. A. Seyss-Inquart po ne
realizovanom stretnutí s K. Sidorom na viedenskom plese v záujme nadvia
zania kontaktov, poskytnutia zaručených informácií rozhodujúcej časti kríd
la HSTS prišiel osobne do Bratislavy, aby váhou svojej autority presadil na
cistické plány. V rozhovore vyzýval J. Tisu k revolučnému riešeniu situácie, 
žiadal urýchlené vyhlásenie samostatnosti a odmietal tézu o pokojnom po
chodovaní k cieľu.34

Koncepcia umierneného krídla HSĽS prijatá v Žiline 6. 10. 1938, t. j. 
schválením zákona o autonómii bude postavenie Slovenska „definitívne vy
riešené“ sa v tomto období začala meniť. V dôsledku zahraničného tlaku 
a narastajúcich rozporov sa otázka štátoprávneho postavenia opäť preroko
vala 6. 3. 1939 na zasadnutí Predsedníctva HSĽS, snemu a vlády so záverom 
navrhnutým J. Tisom: „Trvať na budovaní slovenského štátu evolučnou ces
tou a nevyhlásiť jeho ustanovenie hneď teraz.“ Vychádzalo sa z názoru, že 
„situácia v Prahe je taká, že počítať na nové zmierenie a dohodovanie 
s Čechmi už nemožno“, a preto snem vyhlási samostatnosť „kedy to uznajú 
za dobré slovenskí poslanci“.55 V bližšie neurčenej budúcnosti malo dôjsť 
evolučnou cestou a legálnym spôsobom k vyhláseniu samostatnosti. Tieto 
názory, závery, ale aj záväzky prijaté v Žiline ovplyvňovali všetky ďalšie 
kroky a chovanie predstaviteľov umierneného krídla v procese vyvrcholenia 
krízy okolo Česko-Slovenska.

V tomto kontexte je zaujímavé, že tie osobnosti (J. Tiso, K. Sidor), ktoré 
mali rozhodujúce postavenia v slovenskom politickom živote sa nedostali do 
kontaktu alebo ich neoslovili najvyšší predstavitelia ríše, ale naopak boli to 
radikáli V. Tuka, F. Ďurčanský, ktorých prijal A. Hitler, resp. J. von Ribben- 
trop. Prakticky tí slovenskí politici, od ktorých sa očakávalo, že sú „kompe
tentní“ vyhlásiť samostatnosť, dostávali informácie o plánoch Berlína od 
druhoradých zástupcov tretej ríše a spôsobom, ktorý sa dal ťažko chápať ako 
hodnoverný a najmä záväzný.
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Nacistické Nemecko prostredníctvom najvyšších predstaviteľov, rôznych 
politických funkcionárov, ale aj agentov a novinárov postupne jednoznačne 
dávalo najavo, že si nielen želá vyhlásenie samostatnosti, ale k takémuto pos
tupu slovenských politikov nútilo, pričom sľubovalo garancie územnej ce
listvosti nového štátu a jeho budúcej existencie. Začiatkom marca sa súčas
ne začali konkrétne prípravy, ktoré mali tento vývoj urýchliť. Do Bratislavy 
prišli viacerí agenti, najmä E. Weesenmayer a postupne začali v spolupráci 
s Deutsche Partei pripravovať podmienky na vyvolávanie napätia a zložitej 
politickej atmosféry. Nacistický postup naďalej predpokladal jednoduchý 
scenár vyhlásenia samostatnosti a vychádzal z následného požiadania Ne
mecka o ochranu Slovenska. Dokumentoval to aj postup E. Weesenmayera, 
ktorý po zbavení J. Tisa funkcie ministerského predsedu autonómnej vlády 
(10. 3. 1939) v dôsledku vojenského zásahu pražskej vlády na Slovensku po
núkol nemecké divízie proti českému postupu.56 Sťahovanie časti armády, ale 
aj neregulárnych ozbrojených formácií na druhej strane Dunaja malo byť 
nielen nátlakom a hrozbou pre slovenských politikov, ale aj „ochranou“ prí
padne vyhlásenej samostatnosti. Celý tento postup sa kombinoval ponukami 
rôznych nacistických politikov a agentov na návštevu K. Sidora a J. Tisa do 
Berlína už začiatkom marca 1939. V postoji k vedúcim činiteľom HSLS 
však, na rozdiel od vzťahu k radikálom všetky tieto sondáže a návrhy pri
chádzali z menej kompetentných miest a mali osobný, nezáväzný charakter. 
Zrejme vychádzali z presvedčenia, že politickí činitelia na Slovensku chcú 
vyhlásiť samostatnosť pri prvej vhodnej príležitosti. Ale potom ako A. Hitler 
8., resp. 10. 3. 1939 definitívne určil 15. 3. 1939 za deň kedy mala nacistická 
armáda okupovať Prahu57, a teda sa mali začať realizovať dlho pripravované 
plány, situácia na Slovensku bola neprehľadná a nejasná. Ukázalo sa, že de 
facto nič nie je záväzne pripravené a „vysokým pánom“ z Viedne sa nepoda
rilo nájsť politika na Slovensku, ktorý by bol kompetentný a ochotný vyhlá
siť samostatnosť. Radikáli z HSLS A. Mach, V. Tuka, F. Ďurčanský zrejme 
inšpirovaní prísľubmi A. Hitlera pri rozhovore s V. Tukom plánovali začiat
kom marca uskutočniť vojenský puč za podpory Nemecka, ale k tomuto kro
ku sa neodhodlali.58 Po vojenskom zásahu ústrednej vlády na Slovensku 
vznikol spontánny a čiastočne aj organizovaný odpor proti českým četní
kom, ale nikto okrem F. Ďurčanského vo Viedni a jeho prívržencov z okolia 
akademickej gardy vedenej J. M. Kirschbaumom, HG ovplyvňovanej K. 
Murgašom a ďalšími sa neponáhľal vyhlásiť samostatnosť, neadresoval žia
dosť nacistickému Nemecku o pomoc proti českému „teroru“. O neschop-
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nosti A. Seyss-Inquarta, J. Biirckela a ich podriadených zabezpečiť plánova
ný postup svedčí urýchlený príchod W. Kepplera do Viedne priamo z príka
zu A. Hitlera. Jeho nočný rozhovor z 11. na 12. 3. 1939 s K. Sidorom za 
účasti „vysokých pánov“ z Viedne nepriniesol nijaký výsledok. Len pred 
niekoľkými hodinami novovymenovaný predseda autonómnej vlády, hoci 
podľa vlastných slov mal samostatné Slovensko v programe, odmietol v da
nej chvíli a za daných podmienok vyhlásiť samostatnosť59 podľa nacistic
kého želania. V Bratislave nielenže nebolo, ako sa zdá okrem F. Karmasina60 
politika, ktorý by bol ochotný a chcel požiadať Nemecko o pomoc alebo 
ochranu, ale ani vyhlásiť samostatnosť. V týchto dňoch sa nepodarilo vypro
vokovať žiadosť zo Slovenska o poskytnutie pomoci zo strany nacistického 
Nemecka61, hoci ajv tlači (11.3. 1939) sa objavili informácie, že zo Sloven
ska takáto požiadavka vyšla.62 Navyše vnútropolitická situácia sa postupne 
stabilizovala, keď K. Sidor dokázal eliminovať dôsledky tzv. Homolovho 
puču. W. Keppler považoval situáciu za „zbabranú“ a obával sa, že bude 
značne ťažké získať nové oporné body na Slovensku aj preto, že v Bratislave 
panoval 12. 3. 1939 pokoj.63 V priebehu tohto dňa sa ukázalo, že dlho pri
pravovaný a organizovaný revolučný postup sa na Slovensku nedal podľa pô
vodného scenára realizovať, navyše aj preto, že neprichádzalo do úvahy vy
užiť radikálov nakoľko boli vo väzení na Morave. Celkovú zložitosť situácie 
výstižne odrážalo konštatovanie Josepha Goebbelsa v jeho nepublikovanom 
denníku z 12. 3. 1939: „Len keby sme mali povolenie, t. j. žiadosť o pomoc 
alebo vojenskú intervenciu. Všetko by sa nesmierne zjednodušilo.“64

Nacisti po odmietnutí K. Sidora vyhlásiť samostatnosť a po odchode 
J. Tisu na faru do Bánoviec nad Bebravou museli začať improvizovať. Nepo
važovali za politicky prijateľné, ale najmä propagandisticky účelné riešenie 
vyhlásiť samostatnosť z Viedne bývalým ministrom F. Ďurčanským, resp. 
v mene ním zostavenej vlády a svoju pozornosť sústreďovali na Slovensko so 
snahou radikálnejšie ovplyvňovať tunajší politický život. Rýchlo aktivizova
li ozbrojené zložky Deutsche Partei a organizovali v Bratislave teroristické 
akcie. Súčasne sa A. Seyss Inquart pokúsil nadviazať kontakty s Jánosom Es- 
terházym a aktivizovať príslušníkov maďarskej menšiny v záujme spoloč
ného postupu.65 Vo Viedni sa tiež snažili využiť F. Ďurčanského a jeho spo
lupracovníkov na politický nátlak, ale ako ukázal vývoj, táto skupina sa na
chádzala v izolácii a okrem príslušníkov Akademickej gardy vedenej J. M. 
Kirschbaumom, bolo len niekoľko radikálov, ale nebolo zodpovedných poli
tikov ochotných akceptovať nacistický tlak a postupovať pri vyhlásení štátu
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podľa prianí Berlína. Súčasne pochodujúca a spievajúca Akademická garda 
66 („Rež a rúbaj do krve...“), ktorá prostredníctvom F. Ďurčanského praktic
ky presadzovala nacistickú koncepciu vyhlásenia štátu, nepredstavovala mo
censkú silu, ktorá by mohla splniť funkciu „revolučného“ výbuchu politickej 
scény. V tomto kontexte je typické, že aktivita ozbrojených zložiek Deutsche 
Partei - Freiwillige Schutzstaffel v spolupráci s nacistickými agentmi vyvr
cholila 13.3. 1939 bombovými atentátmi v Bratislave, t. j. v čase, keď už J. 
Tiso bol na návšteve v Nemecku. Bola to reakcia na odmietnutie K. Sidora 
vyhlásiť samostatnosť, ale aj snaha vyvolať revolučnú situáciu. Bol to súčas
ne dôkaz o nepřipravenosti jednotlivých nacistických zložiek koordinovať 
svoju činnosť a o rýchlom tempe politického vývoja.

Na druhej strane však potom ako väčšina slovenskej verejnosti aktívne 
reagovala na uspokojujúce opatrenia vlády K. Sidora, hľadali sa aj iné spô
soby riešenia situácie. V priebehu 12., ale hlavne 13. 3. 1939 ukázala sa ako 
najvýhodnejšia a reálna alternatíva návšteva J. Tisu v Berlíne. Po kombino
vanom tlaku, keď sa exponovali „viedenskí páni“ a pod ich vplyvom 
F. Ďurčanský, ale neskôr aj viacerí ďalší, rozhodol sa J. Tiso po odporúčaní 
Predsedníctva HSĽ.S a vlády cestovať do Nemecka.67 Vo večernom rozhovo
re (13. 3. 1939), prakticky monológu, mu A. Hitler „vysvetlil, že pre Slo
vensko nastala historická chvíľa. Pokiaľ nebudú konať, zhltne ich Maďar
sko“.68 Využitie tradičnej hrozby zo strany Maďarska, t. j. možnosť okupácie 
krajiny, resp. jej rozdelenia, boli rozhodujúce argumenty, ktoré ovplyvňova
li postoj J. Tisa. Splnenie požiadaviek, resp. podriadenie sa nátlaku nacistic
kého Fúhrera sa javilo ako jediné reálne východisko. V tomto kontexte z hľa
diska nacistického postupu bolo vedľajšie, aký dôvod ovplyvní postoj J. Tisa, 
lebo rozhodujúce bolo, aby došlo ihneď k vyhláseniu samostatného štátu. 
Celá nacistická propagačná mašinéria, ale aj diplomatické a politické zdô
vodnenie agresie vychádzali z tohto predpokladu. J. Tiso váhal s vyhlásením 
samostatnosti, odmietol vyhlásiť slovenský štát z Berlína69 a presadzoval 
koncepciu legálneho konštituovania štátu v dlhšom časovom období. Táto al
ternatíva nacistom nevyhovovala, a ani sa nikdy v ich koncepciách neobjavi
la. Pri rokovaniach J. Tisa v Berlíne došlo k určitému kompromisu, ked sa 
slovenský politik rozhodol akceptovať nátlak Nemecka, resp. presadzovať 
vyhlásenie samostatnosti napriek tomu, že podpísal Žilinskú dohodu.70 Na
cisti zasa akceptovali jeho podmienku legálneho postupu za podmienky, že 
sa tak stane blitzschnell a súčasne dôjde k podpísaniu ochrannej zmluvy. 
V tom čase sa ešte nič nehovorilo o okupácii Považia nacistickými vojska-
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mi.71 Počas nočných rokovaní v Berlíne takto nastal prechod od „revoluč
ného“ riešenia situácie k „legálnemu“ postupu, čo mimoriadne presvedčivo 
potvrdzuje aj zápis J. Goebbelsa v denníku: „Žiadna revolúcia, všetko musí 
byť ústavne a s odkrytými kartami“.72 Celkový vývoj na Slovensku, postup 
a postoj viacerých politikov, najmä K. Sidora a J. Tisa, resp. umiernených či
niteľov HSLS, ako aj neschopnosť „viedenských pánov“ presadiť svoje kon
cepcie spôsobili, že nacisti museli korigovať svoj predchádzajúci scenár „re
volučného“ riešenia situácie73, upustiť od vojenských opatrení na Slovensku, 
zastaviť nič neriešiace provokácie a postupovať legálne. Je zrejmé, že na to
to ich stanovisko vplývali aj udalosti v českých krajinách, kde sa nedarilo 
zorganizovať rozsiahlejšie demonštrácie a provokácie, ktoré by „oprávňova
li“ k vojenskému zásahu.74 Vyhlásenie slovenského štátu Snemom Sloven
skej krajiny 14. 3. 1939 sa nikdy v pôvodných nacistických scenároch neob
javilo, ale v daných podmienkach a situácii sa stalo aj z nemeckého hľadiska 
najvhodnejším riešením. V tejto situácii bolo symptomatické, že ak nacisti 
13. 3. 1939, ale aj predtým, nereagovali na ponuky návštevy prezidenta Emi
la Háchu v Nemecku, diplomati v Prahe mali byť „nedosiahnuteľní“, tak si
tuácia sa radikálne zmenila 14.3. 1939. Napoludnie okolo 13. h oznámil An- 
dor Hencke, že A. Hitler súhlasí s návštevou prezidenta a ministra zahranič
ných vecí v Berlíne.75 Nacisti sa chystali, aj keď v trocha inej forme zopa
kovať scenár, podľa ktorého úspešne rokovali s J. Tisom. V tomto kontexte 
je príznačné, že pri vypracovaní rôznych konkrétnych postupov a zdôvod
není nacistickej agresie sa takáto alternatíva nespomínala, neplánovala ani 
nepripravovala. Objavila sa až 14. 3. 1939 po návšteve J. Tisa v Berlíne. „Le
gálny postup“ nahradil všetky predchádzajúce koncepcie, vrátane ultimáta, 
provokačných akcií nemeckej menšiny a pod. Prehodnotenie nacistického 
postupu, ktoré sa začalo pod vplyvom vývoja na Slovensku a konkrétnu 
predstavu dostalo počas nočných rozhovorov J. Tisa v Berlíne, sa uplatnilo 
v celom procese likvidácie Česko-Slovenska. Z formálnej stránky to zname
nalo výrazný neúspech predovšetkým tajných služieb, ktoré nedokázali 
utvoriť situáciu vhodnú na zdôvodnenie nacistického vpádu, ale na druhej 
strane sa veci vyvinuli tak ako to nemohli nacisti dúfať, ani predpokladať. 
Záverečný akt likvidácie Česko-Slovenska od vyhlásenia slovenského štátu 
cez okupáciu českých krajín mal zdanie „legálnosti“, „súhlasu“ vládnúcich 
elít, pričom vyhlásenie štátu uskutočnil Snem Slovenskej krajiny a prezident 
E. Hácha podpísal v Berlíne vyhlásenie a vojenské ultimátum, v ktorom klá
dol „osud českého národa a krajiny s plnou dôverou do rúk vodcu nemeckej
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ríše“.76 „Legálny“ spôsob likvidácie Česko-Slovenska bol z hľadiska nacis
tického Nemecka výhodnejší ako „revolučný“ postup, lebo umožňoval účin
nejšie zdôvodnenie, ospravedlnenie a zastieranie agresívneho činu. V tomto 
kontexte sa v Berlíne málo zaujímali o spôsob, akým Maďarsko zdôvodňo
valo okupáciu Podkarpatskej Rusi, pretože im išlo najmä o to, aby zásah Bu
dapešti dával celej akcii širší medzinárodný rozmer. A. Hitler svoj súhlas 
s vpádom maďarských vojsk na Podkarpatskú Rus dal 12. 3. 1939 a vtedy sa 
ešte o „legálnom“ spôsobe likvidácie neuvažovalo.

A. Hitlerovi sa podarilo 14. a 15. 3. 1939 realizovať v plnom rozsahu plá
nované ciele, aj keď v závere sa musel vzdať niektorých pôvodných predstáv 
a improvizovať. Rovnako mohol zdôvodňovať agresívnu akciu ako vnútorný 
rozklad Česko-Slovenska77 a postup Nemecka prezentovať ako nevyhnutné 
opatrenia na politické upokojenie, pacifikáciu a stabilizáciu strednej Európy. 
Ďalší krok A. Hitlera k ovládnutiu Európy prebehol takto v podstate bez 
väčších vojenských, politických a diplomatických komplikácii. Bol to aj „le
gálny“ spôsob, ktorý takýto postup umožnil. Nadšenie, ktoré ovládlo A. Hit
lera po skončení rokovaní s prezidentom E. Háchom je toho najpresvedči
vejším dôkazom.78

A. Hitlerovi, armáde, tajným službám a všetkým zainteresovaným zlož
kám sa podarilo utajiť nielen prípravu ale aj bezprostrednú realizáciu agresie 
proti Česko-Slovensku pred svetovou verejnosťou a diplomatickými kruhmi 
a ako sa zdá aj spravodajskými službami a zahraničnou tlačou. Bolo len má
lo politikov a diplomatov, ktorí verili alebo sa domnievali, že mníchovský 
diktát uspokojil ambície nacistického fiihrera a prichádza „mier pre našu do
bu“. Boli aj „bystrí pozorovatelia“, ktorí po viedenskej arbitráži vyslovovali 
myšlienku, že ak československý štát trval dvadsať rokov, nový štát sa udrží 
sotva päť mesiacov.79 Väčšina politikov si kládla otázku, ktorým smerom sa 
bude nacistická agresia uberať, ktorý svetový alebo lokálny problém v Berlí
ne otvoria a nastolia, lebo nikto nevie čo si A. Hitler „určil za konečný 
cieľ“.80 Rástli obavy z budúcej vojny, ktoré stále viacej znepokojovali širokú 
verejnosť. V tejto atmosfére sa darilo šíriť rôzne poplašné správy, ktoré na
vyše podporovali sami nacisti. Pri hodnotení situácie aj zo strany skúsených 
diplomatov a politikov často prevládali zbožné želania ako reálne videnie 
a hodnotenie situácie. Viedli sa polemiky, publikovali úvahy, uskutočňovali 
sa ostré výmeny názorov či budúca expanzia Nemecka bude smerovať na vý
chod alebo na západ. Na otázku „kto je na rade“? bolo mimoriadne veľa od
povedí a v priebehu piatich mesiacov po mníchovskej dohode existovali „za-
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ručené“ správy o chystanej agresii nacistického Nemecka voči všetkým su
sedom s výnimkou Talianska, jeho ostrý prienik do strednej Európy, otvore
nie ukrajinskej otázky, útok na baltické štáty a pod.81 Bolo mnoho fantastic
kých špekulácii nielen o smere, ale aj o čase budúceho nacistického útoku. 
V Berlíne uvedomelo a cieľavedome živili rôzne „fámy“, zaručené informá
cie, najmä o Ukrajine, čo im dovoľovalo utajiť skutočné zámery.

V čase, keď príprava agresie mala dostávať konkrétnu podobu a bolo ne
vyhnutné na nej zainteresovať ďalších partnerov, začali v Berlíne postupne 
v priebehu januára 1939 informovať predpokladaných spojencov. A. Hitler 
v súlade so snahou utajiť celú akciu neprezradil ani spojencom Nemecka 
skutočné plány a aj budúcich partnerov informoval len čiastočne, účelovo 
a bez uvádzania časových údajov. O komplexných cieľoch nacistického Ne
mecka v Podunajsku nemal informácie žiadny spojenec alebo predpoklada
ný spoluagresor nacistov. Najinformovanejším štátom, resp. politikmi, ktorí 
mali najdôveryhodnejšiu sumu vedomostí o zámeroch Berlína, bola Buda
pešť a časť maďarských politikov. Vyplývalo to zo skutočnosti, že Maďarsko 
malo participovať na delení republiky, alebo inými slovami „politickom 
riešení“ problému, ako to formuloval A. Hitler na spomínanom stretnutí s I. 
Csákym 16. 1. 1939. Z rozhovoru pre Maďarsko vyplynulo, že sa ráta s jeho 
účasťou na delení CSR, ale A. Hitler nič konkrétneho nesľúbil a fakticky te
ritoriálnu otázku ponechal otvorenou.82 Z iných prameňov prenikli do Buda
pešti informácie, že pôjde o okupáciu českých krajín a snahu Nemecka vy
budovať si tak strategické hranice. Východná časť republiky by mala pripad
núť Maďarsku. V Budapešti aj na základe ďalších podobných informácií83 sa 
mohli nádejať, že získajú nejaké územie, ale rozhodne nemali istotu na akej 
časti ČSR budú môcť participovať. Nemecko ich vo viacerých smeroch po
nechávalo v neistote, nádeji a súhlas s agresiou proti Podkarpatskej Rusi da
lo v čase (12. 3. 1939), keď príprava okupácie vstúpila do štádia konečného 
riešenia.

Ďalší bezprostredný sused Česko-Slovenska a z nemeckého hľadiska 
predpokladaný partner agresie - Poľsko malo o nacistických plánoch ďaleko 
obmedzenejšie informácie ako Maďarsko. Od jesene 1938 vo Varšave so 
znepokojením sledovali ako si nacistická politika budovala a upevňovala po
zície na Slovensku, ale až začiatkom roka 1939 postrehli, že separatistické 
kruhy z HSĽS sa orientujú výlučne na Nemecko, čo považovali za ohrozenie 
svojich záujmov.84 Vo Varšave sympatizovali s myšlienkou samostatného 
slovenského štátu, ale si neželali, aby bol takýto štát podriadený Nemecku.85
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Preto orientácia radikálov na Berlín sa sledovala so znepokojením. Do urči
tej miery mohol tieto obavy rozptýliť sľub A. Hitlera, ktorý v rozhovore s J. 
Béčkom v Berchtesgadene (5.1. 1939) dával nezakryte najavo, že v prípade 
„politického riešenia“ československej otázky v budúcnosti bude počítať aj 
s účasťou Poľska.86 J. Beckovi sa de facto dostalo ubezpečenie, že nacistické 
Nemecko nebude voči Česko-Slovensku postupovať bez účasti Poľska a ten
to problém bude konzultovať s Varšavou. Sľub A. Hitlera mal však len krát
ke trvanie. Potom ako v januári pri návšteve J.von Ribbentropa vo Varšave 
odmietli poľskí politici jeho návrhy na výmenu Gdanska za časť Slovenska87, 
prísun akýchkoľvek informácií zo strany najvyšších nacistických kruhov 
ustrnul. V Berlíne prestali brať Poľsko, resp. poľské „záujmy“ do úvahy pri 
riešení nového usporiadania strednej Európy.

Koncom februára však začali prichádzať do Varšavy varujúce správy, že 
Nemecko sa chystá obsadiť české krajiny, zo Slovenska chce utvoriť odrazo
vú bázu a politické a hospodárske predmostie.88 Pomerne hodnoverné infor
mácie získal poľský vojenský atašé od nemeckého vojenského atašé v Prahe 
R. Toussainta po jeho návrate z Berlína, keď tento (4. 3. 1939) naznačoval, 
že Česko-Slovensko stojí pred rovnakou veľkou krízou ako v Mníchove. Ne
mecko sa podľa plukovníka Toussainta nebude nečinne pozerať na narastajú
ce česko-slovenské rozpory a naznačoval, že situácia sa môže riešiť autonó
miou Slovenska v rámci „veľkého“ Uhorska.89 Do Varšavy sa podsúvali po
merne hodnoverné informácie o blízkom rozpade alebo likvidácii Česko
slovenska, pričom koncepcia budúceho usporiadania Podunajska sa predsta
vovala takým spôsobom, že do značnej miery korešpondovala s ambíciami 
a cieľmi Poľska v tejto oblasti.

Ďalšie informácie podobného charakteru prichádzali z Bratislavy 
(7. 3. 1939). Naznačovali, že sa pripravuje rozbitie republiky a utvorenie sa
mostatného slovenského štátu.90 11. 3. 1939 mali vo Varšave ďalšie hodno
verné správy o tom, že nacisti sa chystajú okupovať české krajiny okolo po
lovice marca.91 Keď však došlo k bezprostrednej likvidácii Česko-Sloven- 
ska, boli vo Varšave prekvapení a hoci verejne tvrdili, že vývoj udalostí nie 
je neočakávaný, skutočnosť, že nemecká akcia sa uskutočnila bez akýchkoľ
vek konzultácií medzi Berlínom a Varšavou a najmä rýchlosť s akou nacis
tické Nemecko uskutočnilo svoje zámery, ich prekvapili.92 J. Beck už kon
com februára pri návšteve talianskeho ministra zahraničných vecí Galeazza 
Ciana v Poľsku hovoril o možnom rozdelení Česko-Slovenska93, ale zrejme 
taký rýchly vývoj neočakával. Aj prípad Poľska potvrdzoval, že A. Hitlerovi
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sa darilo až do poslednej chvíle utajiť skutočné zámery.
O schopnosti nacistického Nemecka utajiť svoje zámery v strednej Európe, 

vylúčiť akékoľvek zásahy do pôvodných plánov a zabrániť tak zbytočným dip
lomatickým komplikáciám, svedčili najmä informácie, ktoré v Berlíne pos
kytli svojmu najdôležitejšiemu spojencovi. Fakt, že sa taliansky vyslanec 
v Berlíne Bernardo Attolico dozvedel až 13. 3. 1939 o 19. hodine o maxi
málnom nemeckom pláne, pripojení českých krajín, utvorení vazalského štá
tu zo Slovenska a postúpení Podkarpatskej Rusi Maďarsku94 svedčil nielen 
o schopnosti nacistov správy utajiť, ale aj o neschopnosti veľvyslanca ich zís
kať. G. Ciano si ešte 13. 3. 1939 kládol v denníku otázku „čo asi Nemecko 
zamýšľa“? Pritom už pri jeho návšteve v Poľsku (25. 2. - 1. 3. 1939) mu J. 
Beck hovoril „o dočasnej úprave“ Česko-Slovenska, labilnosti tohto štátu, 
jeho možnom rozdelení95, ale minister zahraničných vecí nevedel správne 
zhodnotiť dané informácie. Preto musel on, ale aj B. Mussolini prijať doda
točné vysvetlenie A. Hitlera, že likvidácia Česko-Slovenska je výhodná aj 
pre Taliansko. V Ríme však neradi registrovali fakt, že Nemecko dalo voľné 
ruky Maďarsku v Podkarpatskej Rusi bez konzultácií s Talianskom96 a pos
tupovalo svojvoľne bez ohľadu na záujmy a názory svojho spojenca. Ta
liansku však nezostávalo nič iné, ako dodatočne schváliť nacistickú agresiu 
a tváriť sa, že o jej prípravách bolo vopred informované. V oveľa lepšej si
tuácii však neboľa ani Veľká Británia.

V Londýne mali veľa rôznych informácii o zámeroch nacistického Ne
mecka, pričom správy o možnosti okupácie Česko-Slovenska tvorili len ma
lú časť. Optimistické nazeranie Nevilla Chamberlaina na vývoj po Mníchove 
mu nedovoľovalo realisticky hodnotiť situáciu a aj z týchto dôvodov a zrej
me aj pod vplyvom správ britského veľvyslanca v Berlíne Neville M. Hen- 
dersona ignoroval varovanie, ktoré prichádzali od Secret Servise.97 
V britskej diplomacii sa však objavovali veľmi realistické hodnotenia situá
cie, ktoré vychádzali z názoru, že ak by A. Hitler chcel pohltiť zbytok ČSR 
„nič na svete tomu v danej situácii nemôže zabrániť“.98 V tejto súvislosti je 
zaujímavé a symptomatické, že už 30. 1. 1939 sa na stole ministra zahranič
ných vecí Edwarda W. Halifaxa objavila správa o očakávanom českom „an- 
schluse“. Na druhej strane sa v Berlíne snažili po mníchovskej dohode pre
svedčiť britského veľvyslanca o záujme Nemecka stabilizovať pomery 
v strednej Európe. N. M. Henderson už v októbri 1938 dostal od štátneho ta
jomníka Ernsta von Weizsäckera ubezpečenie, že Nemecko má záujem na 
udržaní Slovenska v Československu a podporuje politiku samourčovacieho
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práva ", teda fakticky tú informáciu, ktorú v Berlíne vydávali za oficiálnu 
politiku. Jeho správy, ktoré posielal do Londýna, bez ohľadu či boli touto 
skutočnosťou ovplyvnené, neposkytovali dostatočne hodnoverné hodnotenia 
o skutočných zámeroch nacistického Nemecka. Keď ešte 9. 3. 1939 vyslo
voval svoju prognózu na najbližšie dva roky, tak považoval za cieľ nacistic
kej politiky Memel, Gdansk, kolónie a úplné politické a ekonomické podria
denie Česko-Slovenska nacistickému Nemecku. Britská diplomacia postreh
la, že vývoj česko-slovenských vzťahov smeruje ku kríze a veľvyslanec N. 
M. Henderson mal k dispozícii informácie od „zodpovedných kruhov“, že 
požiadavky Slovákov voči Čechom vyústia až do občianskych nepokojov 
a Nemecko v záujme zachovania poriadku vyšle do krajiny armádu.100 Otáz
ka Slovenska v rámci možnej dezintegrácie republiky začala sa od polovice 
februára 1939 dostávať do popredia najmä v správach konzula v Bratislave 
Peter Paresa. V podstate britská politika uvažovala o dvoch možnostiach, 
vnútornej alebo vonkajšej dezintegrácii štátu, najmä ked mala informácie, že 
riešenie slovenskej otázky „naberá tempo k samostatnosti“.101 V tejto súvis
losti nemožno vylúčiť, že v Berlíne podstrčili N. M. Hendersonovi nacistic
ký scenár riešenia česko-slovenskej krízy, ale súčasne aj spôsob interpretácie 
tejto udalosti. Nebolo problémom zistiť pohyby armády (13. 3. 1939), ale 
veľvyslanec ani v tento deň neodhadol nacistické zámery a rýchlosť s akou 
ich chceli realizovať. Dokázal reprodukovať informácie E. von Weizsäckera 
o pokojnom a mierovom riešení situácie, ktoré boli takticky zamerané na 
uspokojenie verejnej mienky a mali robiť celú akciu prijateľnou pre britskú 
vládu, ale československý vyslanec v Berlíne Vojtěch Mastný po stretnutí so 
svojím britským a francúzskym kolegom konštatoval, že „vôbec nevedia čo 
Nemecko zamýšľa“. Domnievali sa však, že vyprovokované incidenty by 
mohli byť zámienkou k intervencii.102

Ani v čase vyvrcholenia „slovenskej krízy“ (13. 3. 1939) neboli vo Fore
ign Office schopní jednoznačne definovať či vývoj smeruje k osamostatneniu 
sa Slovenska, čo považovali za nepravdepodobné z hľadiska hospodárskeho 
stavu krajiny, alebo Slovensko zostane vo voľnejšom federatívnom vzťahu 
s Prahou, ovládané pritom nemeckým vplyvom. Keď došlo k likvidácii re
publiky, vláda N. Chamberlaina (15. 3. 1939) interpretovala vývoj tak, že 
k rozpadu ČSR došlo primárne z vnútorných dôvodov, ktoré vyvrcholili vy
hlásením samostatného slovenského štátu a následnou nemeckou okupáciou. 
Vyhlásenie N. Chamberlaina a E. W. Halifaxa v oboch snemovniach prefe
rovalo vnútorný rozpad štátu pri súčasnom odsúdení nacistického postupu,

37



VALERIÁN BYSTRICKÝ

aby sa mohol ospravedlniť fakt, že britská vláda bola morálne zaviazaná ga
rantovať pomníchovské hranice ČSR a v danej situácii tento záväzok nespl
nila ani nemienila splniť.103

Veľká Británia podobne ako Francúzsko bez ohľadu na vecnosť, pravdi
vosť a hodnovernosť informácií o plánoch Berlína nemienili ani neboli 
schopní zabrániť nacistickej agresii. Ich reakcia na likvidáciu Česko-Sloven- 
ska v svojej prvej fáze niesla typické známky politiky appeasementu, ale na 
druhej strane si v Londýne pomerne rýchlo uvedomili dôsledky, ktoré pri
nášala agresia proti Česko-Slovensku.104

Francúzsko prostredníctvom svojej ambasády v Berlíne malo, resp. zís
kalo od februára 1939 105 pomerne hodnoverné informácie o nacistických 
plánoch voči Česko-Slovensku, celkovom postoji Berlína voči druhej repub
like a problémoch prejavujúcich sa v stupňovaní rozporov medzi autonóm
nou a ústrednou vládou. Už začiatkom februára mali správy o názoroch 
z okruhu kancelára, že „táto krajina je paralyzovaná vo svojom politickom 
živote a pravdepodobne kráča smerom k vážnej vnútornej kríze. Je možné, 
že táto sa prejaví rozkladom (Auflôsung) československého štátu“.106 Po
dobne francúzsky veľvyslanec v Berlíne Robert Coulondre poslal už 16. 2. 
1939 informáciu získanú „z okruhu A. Hitlera“, že v prípade rozbitia Česko
slovenska sa Slovensko stane samostatným, Maďarsko si pripojí Podkarpat
skú Rus a ríša získa kontrolu nad českými krajinami v tej či onej forme.107 
Koncom februára na základe ďalších informácii sa v správe veľvyslanca od
porúčalo „uvažovať o hypotéze“, že Česko-Slovensko sa rozpadne samo od 
seba, Slovensko sa stane nezávislým štátom, Maďarsko anektuje Podkarpat
skú Rus a ríša si bude musieť takým alebo onakým spôsobom zabezpečiť 
kontrolu Čiech a Moravy.108 Na základe ďalších informácií získaných z rôz
nych zdrojov, veľvyslanectvo postrehlo, že v Berlíne sa predstierali obavy 
o úplný rozklad československého štátu na dve alebo tri časti, pričom každá 
z nich by bola neživotná, čo by zvýšilo komplikácie v Podunajsku. Dokonca 
získali informácie, že politické kruhy pokladajú tento vývoj za nevyhnutný 
a existujú tendencie urýchliť ho, lebo sú už nespokojné s limitovaným vply
vom v Čechách a na Morave, pričom Slovensko a Podkarpatská Rus by pri
padli Maďarsku.109 Podobné správy, ako aj ďalšie symptómy dovoľovali R. 
Coulondreovi vysloviť názor, že cieľom Nemecka v roku 1939 je Česko-Slo
vensko vazalizovať, resp. Čechy vymazať z mapy.110

Informácie, ktoré ambasáda získala z rôznych zdrojov, boli často len „hy
potézy“, „chýry“, zdroje z „druhej ruky“ a od rôznych „dôverníkov“, takže
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ich výpovedná hodnota bola diskutabilná. Je však objektívnou skutočnosťou, 
že správy, ktoré zasielalo francúzske veľvyslanectvo v Berlíne, a ktoré mali 
v Paríži k dispozícii, vystihovali vo vzťahu k Česko-Slovensku skutočné zá
mery nacistického Nemecka, ako aj jeho konkrétny postup nielen voči štátu 
ako celku, ale aj k českým krajinám, Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Fran
cúzska bezpečnostná služba prostredníctvom svojho pracovníka majora Go- 
uyou 8. 3. 1939 informovala československých spravodajcov, že z hodnover
ného prameňa sa dozvedela: „... v najbližšej dobe bude uskutočnená akcia 
proti Morave. Veľmi naliehavé.“111 Na druhej strane sa ešte 9. 3. 1939 vyslo
voval záver, že „niet žiadneho náznaku o tom, že by Nemecko bolo už roz
hodnuté“ a naopak 10. marca mali k dispozícii „chýry“ o sústreďovaní ne
meckých vojsk na hraniciach s Česko-Slovenskom.112

Francúzsky charge ď affaires Hugues B. Montbas v týchto dňoch vyslo
vil pomerne jednoznačný a výstižný názor; v Berlíne striehnu na vhodnú 
príležitosť, aby odstránili Česko-Slovensko ako prekážku prenikania tretej 
ríše na východ.113 Na základe zistení z 11. a 12. 3. 1939 o konkrétnych vo
jenských prípravách a pohyboch armády veľvyslanec R. Coulondre vyvodil 
záver, že všetko vyzerá tak, akoby Nemecko čoskoro chcelo rozpútať násil
nú akciu proti Česko-Slovensku.114 Francúzske veľvyslanectvo na druhý deň 
získalo hodnoverné informácie, že osud Čiech a Moravy je nielen spečatený, 
ale aj spôsob, akým sa mala celá akcia uskutočniť, t. j. zaslaním ultimáta Pra
he.115 V Paríži najneskoršie 12. 3. 1939 mali zaručené a potvrdené správy; 
Nemecko začne vojenské operácie 15. alebo 16. 3. 1939."6 Na základe tých
to informácii na generálnom štábe pri hodnotení situácie dospeli k záveru, že 
opatrenia, ktoré sa uskutočnili v Nemecku pripomínajú situáciu pred „an- 
schlussom“ Rakúska a sú spojené s vývojom na Slovensku.117 Na druhej stra
ne sa minister zahraničných vecí Georges Bonnet ešte 13. 3. 1939 domnie
val, že „čím menej zasahujeme do tejto krízy“, t. j. do rozporov medzi Čech
mi a Slovákmi a s tým súvisiacim postojom Nemecka, „tým je lepšie“.118

Francúzske vojenské kruhy po okupácii českých krajín boli veľmi pre
kvapené rýchlosťou akcie, lebo nemecká armáda dostala rozkaz k pohoto
vosti 10. 3. 1939 a 15. 3. 1939 o 10 h, t. j. za štyri dni a dvanásť hodín bola 
Praha okupovaná. Z toho vyplýval záver, že Belgicko a Holandsko by moh
li byť okupované za jeden-dva dni.119

Z celkového postupu Nemecka a konkrétneho priebehu celej agresie dos
pel R. Coulondre k záveru, že vyhlásenie slovenskej samostatnosti bolo bez 
najmenších pochybností „dôsledkom nemeckého nátlaku, ak nie na priamy
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rozkaz Nemecka“ a na Slovensko je nevyhnutné sa pozerať ako na vazalský 
štát tretej ríše.120

Informácie sovietskych diplomatov o prípravách nemeckej okupácie Čes- 
ko-Slovenska mali, ako z publikovaných dokumentov vyplýva, nízku výpo
vednú hodnotu. Pražský sovietsky vyslanec Sergej Sergejevič Alexandrov
sky, keď navštívil vo februári Moskvu, pochyboval o možnom prepadnutí 
Česko-Slovenska z dôvodu, že podobných správ sa v hlavnom meste ČSR ší
rilo veľmi veľa.121 Radca sovietskeho veľvyslanectva v Berlíne G. A. Asta- 
chov ešte 14. 3. 1939 oznamoval, že na základe správ francúzskych a iných 
korešpodentov sa v najbližších dňoch očakáva vpád nemeckých vojsk do 
Česko-Slovenskal22, ale o spôsobe realizácie nacistickej expanzie nemal vô
bec hodnoverné správy. Na druhej strane, zrejme zo zdrojov sovietskej roz
viedky vyplývalo, že A. Hitler 6. 3. 1939 „prijal rozhodnutie likvidovať zo
stávajúcu časť Česko-Slovenska“.123 V širších kontextoch, keď aj v sovietskej 
politike sa preberali rôzne varianty budúcej nacistickej expanzie, možno 
súhlasiť s názorom, že Moskvu útok proti Česko-Slovensku do značnej mie
ry prekvapil.124

Česko-Slovensko po mníchovskom diktáte bolo v pozícii, keď jeho poli
tické elity museli definovať svoje predstavy o medzinárodnom postavení štá
tu, vzťahoch k veľmociam, predovšetkým k Nemecku, na ďalšiu existenciu 
republiky, vnútropolitický a hospodársky vývoj. Napriek prítomnosti rôz
nych názorov sa tak v domácej (predovšetkým v českej), ako aj v exilovej 
politike postupne presadila a udomácnila predstava, že je možné udržať exis
tenciu republiky až do času keď nevznikne vojna.125 Vedúce politické kruhy 
v Prahe v situácii ako sa vyvinula, v podstate nevedeli, čo Nemecko vlastne 
zamýšľa, pretože množstvo požiadaviek komplikovalo ich schopnosť bližšie 
definovať ciele Berlína. Živila sa domnienka, že druhá republika bude môcť 
existovať ak sa nebudú presadzovať ciele namierené proti požiadavkám 
a záujmom Nemecka.126 Súčasne však časť politických kruhov v českých 
krajinách a na Slovensku, najmä radikáli v radoch HSĽS 127 sa domnievali, 
že dni druhej republiky sú zrátané a je len otázkou času kedy dôjde k jej zá
niku.

Rôzne predstavy o súčasnom stave a budúcnosti štátu, o možnosti ďalšej 
existencie republiky podstatným spôsobom ovplyvňovali schopnosť politi
kov správne pochopiť a zhodnotiť často protirečivé správy o budúcnosti Čes
ko-Slovenska ako prichádzali od rôznych inštitúcií, spravodajcov a z ďalších 
zdrojov. Uväznení v myšlienkových stereotypoch, povzbudzovaní v presved-
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čení o správnosti svojho politického videnia vecí neboli mnohí, alebo viace
rí kompetentní politici schopní správne pochopiť a zhodnotiť význam prichá
dzajúcich informácií. Markantným dôkazom tohto stavu bolo práve správa
nie sa vládnucich elít v marcových dňoch likvidácie ČSR, keď neboli pripra
vení primerane reagovať na rýchle sa meniacu situáciu.

Zhromažďovať a vyhodnocovať spravodajské správy o Česko-Slovensku 
malo predovšetkým 2. oddelenie hlavného štábu. Dôležitým zdrojom infor
mácií disponovalo ďalej Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo zahranič
ných vecí Česko-Slovenska. Medzi týmito inštitúciami však neexistovala 
koordinácia na zodpovedajúcej úrovni, čím sa komplikovali možnosti správ
nej interpretácie signálov naznačujúcich ohrozenie existencie štátu. Navyše 
po mníchovskom diktáte došlo k redukcii pracovníkov 2. oddelenia a ofi
ciálne sa zastavila spravodajská a výzvedná služba proti Nemecku, pričom 
značná pozornosť sa venovala Maďarsku a vývoju na Slovensku.128 Hoci sa 
v spravodajskej činnosti proti Nemecku ďalej pokračovalo, prísun hodnover
ných informácií bol značne obmedzený. Podarilo sa zhromaždiť správy vo
jenského charakteru o armáde, letectve a pod., ale o plánoch nacistickej ag
resie a rozhodnutiach prijatých armádnym velením v októbri a decembri 
1938 proti Česko-Slovensku nemala spravodajská služba v podstate žiadne 
hodnoverné informácie a zrejme o nich vôbec nevedela. Vychádzalo sa 
z presvedčenia založeného viac na logických úvahách, ako skutočných pra
meňoch, že budúcim objektom nacistickej expanzie bude Poľsko, čo by 
mohlo znamenať začiatok európskej konfrontácie.'29 Druhý variant, ktorý 
prichádzal do úvahy bola možnosť vojny na západe, t. j. konflikt s Fran
cúzskom a v takom prípade sa dospelo k záveru, že Česko-Slovensko by sa 
stalo neistým a nespoľahlivým elementom v tyle, a preto pomer Nemecka 
„k nám sa zhorší“ a Berlín sa bude „všetkými prostriedkami snažiť, aby čes
ké nebezpečenstvo bolo odstránené“.130 Tieto viacmenej teoretické úvahy 
nebolo možné podporiť žiadnymi hodnovernými dôkazmi a v hodnotení si
tuácie z 17. 2. 1939 sa konštatovalo, že vojenské opatrenia nacistického Ne
mecka nateraz „nie sú takého rázu, že by ukazovali na to, že Nemecko počí
ta s konfliktom v najbližšom čase“.131 Aj keď niektorí bývalí spravodajskí 
dôstojníci tvrdia, že postupom času sledovaním celkového vývoja situácie 
dospeli k názoru, že: „pred Poľskom môžeme byť prvou obeťou my“132 je ob
jektívnou skutočnosťou, že išlo o logické úvahy a tieto svoje názory nemohli 
podložiť konkrétnymi dôkazmi. O stave vecí svedčí najmä skutočnosť, že zo 
správ, ktoré došli do 3. 3. 1939 „sa neobjavilo nič, čo by sa dalo označiť za
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konkrétny príznak akútneho nebezpečenstva.“ V prvej dekáde marca získalo 
2. oddelenie vela overených správ, ktoré postupom času boli stále konkrét
nejšie, presnejšie a presvedčivejšie, že sa začal presun nemeckých jednotiek 
k hraniciam s Česko-Slovenskom.133 Na základe týchto informácií dospeli 
niektorí ministri ústrednej vlády k záveru, že „Hitler má nejaké plány proti 
Česko-Slovensku a že k ním môže použiť ľudácko-nemeckého pomeru“.134

Obavy z možnosti využitia radikálov z HSĽS pri realizácii nacistických 
plánov mal vo vláde Rudolfa Berana predovšetkým minister dopravy gene
rál Alois Eliáš. Po nútenom utlmení spravodajskej činnosti proti Nemecku 
venovalo 2. oddelenie hlavného štábu väčšiu pozornosť vývoju na Sloven
sku. Generál A. Eliáš už v decembri 1938 na základe správ viacerých spra
vodajcov zistil, že radikáli z HSLS vyjednávajú „s nacistickými emisármi“ 
o odtrhnutí Slovenska od republiky, ktoré informácie sa opäť potvrdili kon
com januára.135 Uvedené správy ďalej dokumentovalo vystupovanie 
a správanie A. Macha, V. Tuku, F. Ďurčanského a ďalších, ktorí o týchto am
bíciách verejne hovorili a publikovali ich aj v dennej tlači.136 Z ministrov 
ústrednej vlády to bol predovšetkým generál A. Eliáš, ktorý tento trend vý
voja považoval z hľadiska udržania štátu za obzvlášť nebezpečný. Súčasne sa 
nazdával, že cieľom nacistickej politiky je prezentovať likvidáciu ČSR ako 
dôsledok vnútropolitického rozkladu štátu. K týmto záverom prakticky dos
pel začiatkom februára, keď na tajnom stretnutí niektorých ministrov ústred
nej vlády v nouzovských lesoch hovoril o nevyhnutnosti vojenského zásahu 
na Slovensku. Bol to jeden z mála politikov, ktorí na základe informácií 
spravodajských služieb a logického uvažovania do určitej miery pochopil 
skutočné zámery A. Hitlera. Jeho predstava, že za danej situácie a predpo
kladu zániku štátu je z hľadiska budúcnosti výhodnejšie, ak by došlo k likvi
dácii republiky agresiou zvonka, ako vnútorným rozpadom 137, ho viedla 
k vypracovaniu koncepcie vojenského zásahu na Slovensku v marci 1939. 
Všetko však nasvedčuje tomu, že si neuvedomoval dôsledky tohto postupu 
a najmä možnosť zneužitia vzniknutej situácie nacistami proti republike.

Napriek informáciám spravodajských služieb, pokusom vojenským zása
hom eliminovať radikálov prakticky až do obdobia keď neprišiel do ČSR 
agent A-54, Paul Thúmmel, nemali v Prahe konkrétnu predstavu o nacistic
kých plánoch, akým spôsobom by sa mali realizovať a kedy by sa mali usku
točniť. Všetky správy, ktoré boli k dispozícii, mali viac-menej všeobecný 
charakter, naznačovali hrozbu agresie, dokonca bezprostrednú, ale chýbala 
im hodnovernosť a najmä nespochybniteľnosť a schopnosť presvedčiť politic-
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ké kruhy. Svedčí o tom aj spôsob, akým hodnotili informácie od A-54, ako 
ich použili a aké závery z nich vyvodzovali.

Po mníchovskej dohode sa kontroverzný agent, spolupracovník česko
slovenskej spravodajskej služby P. Thiimmel ozval až koncom februára a na 
pohľadnici „tetička“ oznamovala „milému strýčkovi“, že „tvoja nemoc je 
veľmi nebezpečná“, čo inými slovami zopakoval aj v liste z 3. 3. 1939.138 Do 
Prahy prišiel 11.3. 1939 a poskytol dôveryhodnú informáciu o čase agresie 
voči českým krajinám a o spôsobe a postupe realizácie rozbitia Česko-Slo- 
venska. Pri hodnotení informácií, ktoré sa podarilo získať československým 
alebo zahraničným spravodajcom a diplomatom, vynikla správa A-54 predo
všetkým tým, že načrtla konkrétny postup, predstavu nacistického Nemecka. 
Z rezumé rozhovoru vyplýva, že okupácii českých krajín „musí podľa prog
ramu predchádzať žiadosť slovenskej vlády a vodcu nemeckej menšiny na 
Slovensku 139 o podporu oprávnených slovenských snáh o odtrhnutie. Na 
Slovensku a Morave budú umele vyvolávané incidenty proti nemeckej men
šine“. Z opisu stretnutia s P. Thummelom nevyplýva, či mal vedomosti ale
bo hovoril o zainteresovaní Maďarska na celej akcii.140 Jeho informácie do
kazujú, že aj v tomto čase sa ešte pripravoval konfrontačný - „revolučný“ 
spôsob riešenia celého problému založeného na česko-slovenských rozpo
roch a násilnej okupácii českých krajín a o nejakej „legálnej“ forme sa ne
uvažovalo. Uvádzal sa aj presný termín začatia akcie.

V celkovom kontexte s ďalšími správami z pohraničných oblastí bolo 
spravodajským dôstojníkom jednoznačne zrejmé, že v najbližších dňoch sa 
uskutoční nacistická agresia. Ústredná vláda mala v dňoch 11. až 12. 3. 1939 
hodnoverné a overené informácie o nacistických plánoch a postupe 
v najbližších dňoch, o ktorých ju podrobne informoval generál Ján Syrový 
využívajúc predovšetkým, ale nielen, správu A-54. Minister zahraničných 
vecí František Chvalkovský neakceptoval tieto informácie a považoval ich 
za prehnané obavy vojakov, ktorí by mohli spôsobiť ťažkosti ako v májovej 
mobilizácii roku 1938.141 A nebol jediný.

S blížiacim sa dátumom nacistickej agresie a v súvislosti s incidentmi 
v českých krajinách sa množili informácie o zámeroch tretej ríše. 14. 3. 1939 
mali kompetentné miesta v Prahe taký sumár vedomostí, že prakticky už ne
mohlo byť pochybností o budúcom osude krajiny.142 Je však typické, že pre
zident E. Hácha, keď odchádzal do Berlína sa domnieval, že bude rokovať 
o slovenskej otázke a ďalšom postavení českých krajín ako relatívne samos
tatnom štáte.143
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Druhým dôležitým zdrojom informácií o nacistických plánoch boli rôzne 
správy, ktoré sa podarilo zachytiť pracovníkom Ministerstva vnútra ČSR. 
Prirodzene ich výpovedná hodnota bola značne obmedzená a sporná, ale 
mnohé tieto správy signalizovali, že osud Česko-Slovenska je neistý. V tom
to širšom kontexte je symptomatické, že už koncom decembra 1938, t. j. 
v čase keď došlo k rozhodnutiu A. Hitlera konkrétne prikročiť k likvidácii 
Česko-Slovenska sa objavili správy, náznaky, domnienky, informácie o tých
to úmysloch. V liste poslanca SdP inž. H. Lokscha kniežaťu Lichtensteinovi 
(28. 12. 1938) autor písal, že v krátkom čase „dôjde k pripojeniu ČSR k ne
meckému výsostnému územiu, čím štátne hranice klesnú na jednoduchú 
správnu hranicu“.144 V súhrnnom materiáli hodnotiacom tieto informácie 
v januári 1939 sa konštatovalo, že na území odstúpenom Nemecku sa všeo
becne hovorí: „v polovici februára alebo v marci, najneskoršie začiatkom ja
ra 1939 dôjde v pomere Česko-Slovenska k Nemecku k veľkým zmenám 
a udalostiam, že terajšia hranica nie je hranicou štátnou, ale len dočasnou 
správnou hranicou, po prípade etnografickou a že tiež zbývajúce územie čes
koslovenské bude pripojené k Nemecku a že Česi dostanú jednoduchú auto
nómiu“.145 Tieto a ďalšie informácie boli predmetom rokovania s nemeckým 
charge ď affaires v Prahe, ale vyznievali viac ako upozornenie a nie ako 
prednesenie žiadosti o vysvetlenie. A. Hencke sľúbil upozorniť Berlín „na 
šepkanú propagandu z kruhov SdP“.146

V priebehu januára a februára prichádzalo na Ministerstvo národnej obra
ny a Ministerstvo vnútra ČSR z okresných úradov a iných zdrojov pomerne 
značné množstvo tzv. šepkaných správ, ktorých leitmotívom bola likvidácia 
Česko-Slovenska a poskytnutie autonómie českým krajinám. Zmena postave
nie republiky sa mala podľa väčšiny hlásení uskutočniť v marci, pričom pres
ný dátum chýbal.147 Vo februári 1939 „úradné a iné osobnosti nemeckej ná
rodnosti“ verejne vyhlasovali, že ČSR bude do dvoch mesiacov zabraná. Za
čiatkom marca sa objavili správy, že v tejto súvislosti má byť odtrhnuté Slo
vensko.148 Popri podrobných informáciách o priebehu demonštrácií príslušní
kov nemeckej menšiny 11. až 13. 3. 1939 stále viacej prichádzali správy 
okresných úradov alebo policajných riaditeľstiev o konkrétnych presunoch 
nemeckých vojsk k hraniciam.149 V svojom súhrne pomerne značné množstvo 
týchto informácií bolo charakterizované ako šepkaná propaganda, malo nízku 
mieru vierohodnosti, lebo pochádzalo od rôznych jednotlivcov, „nemeckých 
orgánov“, vojakov v pohraničí, resp. náhodných osôb či odpočúvaných roz
hovorov v dopravných prostriedkoch, ale aj telefonických rozhovoroch alebo
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z ďalších zdrojov.150 Tieto správy však nesporne odrážali atmosféru doby 
a signalizovali zmenu v nemeckom postoji k Česko-Slovensku.

Zmenu vzťahu Berlína k Prahe naznačovali ďalej viaceré hodnotiace sprá
vy diplomatov, ale najmä priebeh návštevy F. Chvalkovského u A. Hitlera 
a J. von Ribbentropa v januári 1939, odďaľovanie riešenia problému garan
cií, neustála nespokojnosť nacistov s vývojom v Česko-Slovensku, výhrady 
proti udržiavaniu „benešovského ducha“, požiadavky na zníženie stavu ar
mády a mnoho dalších výhrad, námietok a vyhrážok. Československí diplo
mati postrehli tieto zmeny, registrovali zvýšenie napätia, záporný alebo 
komplikovaný vzťah Nemecka ku garanciám pomníchovských hraníc repub
liky, ale konkrétnych a hodnoverných správ o skutočných cieľoch nacistov 
prichádzalo do Prahy zo zahraničia málo. Informácie a úvahy o smere nacis
tickej agresie sa pohybovali vo všeobecnej rovine.151 Prednosta kabinetu Mi
nisterstva zahraničných vecí ČSR Hubert Masařik už 1.2. 1939 poukázal 
v rozhovore s A. Henckem na negatívny dosah správ šírených SdP o pripoje
ní Čiech a Moravy k ríši152, ale ako tradične sa od nemeckého chargé ď af
faires nič nedozvedel. Konkrétne informácie o nacistických zámeroch získal 
československý chargé ď affaires v Berlíne Ladislav Szathmáry 5. 2. 1939 
od juhoslovanského vyslanca A. Cincar-Markoviča, ktorému „vysokí činite
lia z NSDAP“ naznačili, že otázka roztrhnutia a obsadenia ČSR je už roz
hodnutá a zrealizuje sa v najbližších týždňoch.153 Začiatkom februára prišla 
aj správa z okruhu nemeckého veľvyslanectva v Londýne o zámeroch nacis
tov voči ČSR, informácie v prvej dekáde marca prenikli z Vatikánu 15\ niek
toré znepokojujúce správy prichádzali z vyslanectva ČSR v Berlíne, kde zás
tupca vyslanca Miroslav Schubert začiatkom marca priamo upozorňoval na 
politickom oddelení Giinthera Altenburga na šíriace sa správy o pripravova
nej okupácii, ale získal aj dojem, že „ešte nie je úmyslom Hitlera obsadiť 
ČSR“. Na základe rozhovoru s G. Altenburgom dokonca spochybňoval sprá
vy prichádzajúce z francúzskeho veľvyslanectva o pripravovanej agresii. 
Československé vyslanectvo v Berlíne bolo tiež „nedostatočne informova
né“ o slovenskej otázke a prakticky nemalo predstavu o mieste a úlohe tejto 
časti republiky v pripravovaných plánoch na rozbitie štátu.155

Napriek niektorým čiastkovým výsledkom boli československí diploma
ti v zahraničí schopní získať len obmedzené množstvo hodnovernejších 
správ. Ani misia Huberta Masařika, resp. Vladimíra Alexejeva Krychtálka 
v Berlíne, ktorých zmyslom bolo ponúknutím dalších konexii Nemecku 
udržať určitú samostatnosť štátu, nepriniesli z hľadiska odhalenia plánov
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a postupu nacistov rozhodujúci obrat. Hromadili sa staré výčitky na neuspo
riadanie vnútropolitických problémovl56, čo mohlo a aj signalizovalo rastú
cu hrozbu, ale nezdalo sa byť presvedčivým argumentom, aby zásadne 
ovplyvnilo postup vlády. H. Masařik po ceste do Berlína 1. 3. 1939 získal 
presvedčenie, že osud Česko-Slovenska je spečatený, ale ani dalšie správy 
nepresvedčili F. Chvalkovského o bezprostrednej hrozbe okupácie.157

Dôležitým signálom o možnom rozbití alebo rozdelení republiky bolo 
vysielanie zahraničných rozhlasových staníc z Viedne, Budapešti a Varšavy 
v slovenskom jazyku. Okrem toho, že išlo o jednostranne zamerané správy 
s vyslovenou podporou radikálneho krídla HSĽS, objavili sa často informá
cie navádzajúce atmosféru blízkeho rozkladu štátu.158

V prvých marcových dňoch sa častejšie ako predtým aj na stránkach za
hraničnej tlače publikovali úvahy, že slovenská vláda sa prikláňa čím ďalej 
tým viac k utvoreniu samostatného štátu, ale rovnako aj úvahy o budúcom 
zameraní nacistickej agresie na západ.159 Naopak, nemecká tlač (Vôlkischer 
Beobachter) 7. 3. 1939 v informácii o zasadnutí autonómnej vlády v Brati
slave (6. 3. 1939) tvrdila, že prijala rozhodnutie, podľa ktorého je štátopráv
ne postavenie Slovenska vyriešené ústavným zákonom o autonómii.160

Zatiaľ čo ústredná vláda a pražské politické kruhy dostávali len postupne 
a predovšetkým až začiatkom marca informácie hodnovernejšieho charakte
ru o zámeroch nacistického Nemecka, časť politického spektra na Slovensku 
získala už začiatkom februára 1939 jednoznačne avízo; nacistické Nemecko 
podporuje vznik samostatného slovenského štátu a priamo si želá, aby k ta
kémuto vývoju došlo. Neočakávané vystúpenie A. Macha v Rišňovciach 
5. 2. 1939, keď pred nastúpenými gardistami verejne horoval za samostatný 
štát, možno považovať za jednoznačný dôkaz, že v tomto čase mala už časť 
radikálov informácie o plánoch Berlína. Pritom požiadavka samostatnosti, 
ako ju tlmočil E. Veesenmayer V. Tukoví, F. Ďurčanskému, A. Machovi, J. M. 
Kirschbaumovi, vyznievala ako pomoc, záchrana, východisko pred maďar
skou hrozbou, ale v žiadnom prípade nemožno hovoriť, že by išlo o kom
plexnejšiu predstavu nacistických zámerov v stredoeurópskom priestore, t. j. 
čo bude s českými krajinami, resp. Podkarpatskou Rusou. V tomto smere do
stal autoritatívne vyhlásenie V. Tuka v spomínanom rozhovore s A. Hitlerom. 
Nacistický fúhrer nielen zdôvodňoval záujem tretej ríše na vyhlásení samos
tatného štátu, ale priamo sľuboval garancie jeho hraníc, pričom hrozil, že ak 
nedôjde k vývoju aký si želá, môže dôjsť k rozdeleniu Slovenska. Hoci A. 
Hitler vyslovil o ďalšom osude českých krajín kontroverzné myšlienky V. Tu-
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ka pochopil, že sprievodným javom vyhlásenia samostatnosti bude „čierna 
budúcnosť českého štátu“.161

Sumu informácií, ktoré získal K. Sidor na viedenskom plese (19. 2. 1939) 
dovoľovala tiež robiť záver, že vyhlásenie slovenskej samostatnosti je súča
sťou širších nacistických plánov smerujúcich k likvidácii Česko-Sloven- 
ska.162 Postupne koncom februára a začiatkom marca predstavitelia radi
kálov, ale aj umierneného krídla HSĽS a viacerí ministri autonómnej vlády 
vedeli o záujme, resp. nátlaku Nemecka vyhlásiť samostatný slovenský štát. 
Nevedeli však, aký postup nacisti zvolia, čas kedy sa mala akcia začať a aké 
budú jej celkové dôsledky. Dávalo sa im však jednoznačne najavo, že tak 
môže dôjsť v čase, ktorý určí Berlín a spôsobom, aký bude vyhovovať Ne
mecku. Pri stretnutí A. Seyss-Inquarta a F. Hammersmidta s J. Tisom a K. 
Sidorom (7. 3. 1939) miestodržiteľ Rakúska tvrdil, že nestačí sa rozbehnúť, 
treba skočiť a tak dosiahnuť cieľ, resp. že udalosti sa vyvíjajú nevypočitatel
né „rýchlym tempom“163, ale kedy akcia má začať, nespomínal. Rovnako aj 
W. Keppler pri návšteve K. Sidora (12. 3. 1939) nehovoril o dátume vyhlá
senia ani o dôsledkoch tohto kroku, lebo sa nedosiahol súhlas s vyhlásením 
samostatnosti. A. Hitler v rozhovore s J. Tisom (13. 3. 1939) už trval na bles
kovom vyhlásení štátu, prakticky s určením hodiny, ale nespomenul nič 
o osude českých krajín a Podkarpatskej Rusi.164 To však neznamenalo, že sa 
nedal predvídať osud ostatných časti štátu.

Politickí predstavitelia HSĽS, vrátane ministrov ústrednej vlády, resp. 
K. Sidora ako podpredsedu vlády neinformovali pražské ústredie o kontak
toch, ktoré sa s nimi snažili nadviazať rôzni nacistickí emisári alebo funkcio
nári a už vôbec nie o ich návrhoch, požiadavkách a názoroch, ktoré ohrozo
vali bezpečnosť štátu a priamo jeho existenciu. Naopak, nielen zo zasadnutí 
ústrednej vlády prenikali dôverné informácie, ale dokonca niektorí 
z účastníkov zasadnutia autonómnej vlády a predsedníctva snemu 6. 3. 1939 
podrobne informoval spravodajcu denníka Die Zeit o priebehu rokovaní.165 
V Prahe mali vlastné zdroje informácií o rôznych vyhláseniach radikálov, 
ako napr. A. Macha v Rišňovciach 5. 2. 1939, ale ani 2. oddelenie hlavného 
štábu nevedelo o stretnutí V. Tuku s A. Hitlerom, návšteve K. Sidora vo Vied
ni a pod. Na druhej strane mala vláda R. Berana informácie o návšteve A. 
Seyss-Inquarta v Bratislave a priamo na zasadnutí ústrednej vlády 9. 3. 
1939, možno aj účelovo sa táto a aj slovenská otázka otvorila. Až tu prvýkrát 
v dôsledku informácií ministra autonómnej vlády Pavla Teplanského vyšlo 
najavo, že nacisti podmieňujú hospodársku pomoc Slovensku žiadosťou, že

47



VALERIÁN BYSTRICKÝ

vyhlási samostatnosť. Prudká výmena názorov mala za dôsledok, že v ďa
lšom vývoji už K. Sidor informoval R. Berana o návšteve W. Kepplera v Bra
tislave ako aj o svojom postoji k jeho neomalenému nátlaku.166 Oznámil tiež 
do Prahy rozhodnutie zasiahnuť proti ozbrojeným civilným formáciám, kto
ré sa sústreďovali v Petržalke ak by prekročili Dunaj a organizovali 
v Bratislave nepokoje. Autonómna vláda poskytla R. Beranovi úradnú sprá
vu o odchode J. Tisa do Berlína, ale neinformovala pražskú vládu o obsahu 
rozhovorov v hlavnom meste ríše.167 O vyhlásení samostatného slovenského 
štátu sa v Prahe dozvedeli z rozhlasu.

Predseda vlády R. Beran, ale aj ministri ústrednej vlády a rôzni politici 
získavali informácie o vývoji na Slovensku aj na základe svojich dobrých 
kontaktov so slovenskými kolegami. Ján Lichner už vo februári a neskôr za
čiatkom marca informoval R. Berana o možnosti, že „Nemci si vynútia od
trhnutie Slovenska od republiky“ Na podobnú tému viedol rozhovory Emil 
Boleslav Lukáč s ministerským predsedom ústrednej vlády, poslanec Ján 
Petrovič, Ján Pauliny-Tóth s F. Chvalkovským (8. 3. 1939) a ďalší. Minister 
zahraničných vecí na mnohé informácie nereagoval a tvrdil, že „naše obavy 
sú neopodstatnené lebo má záruky zo strany Nemcov, že im na rozbití re
publiky nezáleží a nemajú na tom žiaden záujem“.168

Pri hodnotení schopnosti diplomatov, spravodajských služieb alebo poli
tikov a žurnalistov získať hodnoverné a zaručené informácie o nacistických 
plánoch možno konštatovať, že ucelenú predstavu o cieľoch a konkrétnom 
postupe Berlína v príprave a realizácii agresie proti Česko-Slovensku sa 
v zahraničí nepodarilo dostať ani dešifrovať. Nacisti 14. a 15. 3. 1939 svojím 
postupom, razanciou, bezohľadnosťou, porušovaním akýchkoľvek medziná
rodných zmlúv a záväzkov prekvapili nielen svetovú verejnosť, ale aj mno
hých politikov. Na druhej strane je objektívnou skutočnosťou, že aj napriek 
schopnosti nacistov takmer do poslednej chvíle utajiť konkrétne úmysly, 
existoval značný únik informácií. Hodnota zdrojov z akých správy viac-me
nej všeobecného charakteru pochádzali, nebola však vždy plne hodnoverná, 
ľahko spochybniteľná a nie je vylúčené, že niektoré informácie sa diploma
tom, zahraničnej tlači, spravodajským službám účelovo podsúvali. Z politic
kého hľadiska v rozhodujúcich metropolách, ale rozhodne v Prahe a Brati
slave, dovoľovali tieto informácie kompetentným politickým a vojenským 
kruhom alebo aspoň väčšine z nich po 10. až 11. 3. 1939 dospieť k jasnému 
záveru o skutočnom cieli, ale nie už tak o konkrétnom časovom postupe na
cistického Nemecka. No ako tradične v takýchto chvíľach, nebol a ani ne-
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mohol byť k dispozícii dokument alebo materiál, ktorý by nemohol byť spo
chybniteľný a ktorý by jednoznačne presvedčil všetkých zainteresovaných. 
A tak pri agresii proti Česko-Slovensku sa v Berlíne rozpracoval scenár, kto
rý sa neskôr viackrát zopakoval. Verejnosť, diplomati, spravodajské služby 
mali k dispozícii množstvo informácií o nacistických plánoch, ale politici 
ich dokázali spochybniť alebo nesprávne interpretovať a nacistickému Ne
mecku nielenže zostávala možnosť likvidovať svoje obete jednotlivo, ale 
v mnohých prípadoch ich agresívny čin prekvapil nepripravených alebo nie 
dostatočne pripravených.
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Slovenská republika (1939-1945) 
v historiografii posledného 
desaťročia

František CSÉFALVAY

Politické zmeny začiatkom deväťdesiatych rokov v ešte spoločnom Čes
koslovensku odštartovali desaťročie, keď sa nanovo a z iných pozícií formu
lovali odpovede na politické a sociálno-ekonomické problémy existujúcej 
spoločnosti. Zmena v spoločenskej klíme priniesla so sebou aj prehodnote
nie nedávnej histórie. V nekľudnom období sa začali pertraktovať otázky ne
dávnej minulosti. Snáď možno povedať, že uplynulé desaťročie v slovenskej 
historiografii moderných dejín bolo aj obdobím, keď sa výskumy neuberali 
len vlastným vývojom prehlbovania poznania a historická veda nehľadala 
len vlastné okruhy problémov, pretože niektorí historici sa stali aj vy
konávateľmi rôznych očakávaní, a to aj politických. Treba povedať aj to, že 
niektorí historici veľmi dobre vyhoveli týmto želaniam či už „matičným“ 1 
alebo „diesateristickým“2. Žiadne obdobie slovenských dejín nebolo pred
metom toľkých špekulácií a politických zápasov, ako práve obdobie Sloven
skej republiky počas druhej svetovej vojny a voči žiadnemu obdobiu sloven
ských dejín neprezentovala laická aj politická verejnosť také protichodné ná
zory, ako práve voči tomuto obdobiu, pričom aj laici (aj v politických pozí
ciách) sa dožadovali dopracovať sa k jednotnému názoru v odhaľovaní tzv. 
bielych miest.

Historiografia Slovenskej republiky 1939-1945 za posledné desaťročie je 
taká bohatá, že v referáte nie je možné obsiahnuť všetky publikácie alebo 
štúdie. Pravda, tu by sme sa mali pristaviť pri pojme historiografia: čo po
važujeme z celkovej produkcie za historiografiu. Táto zdanlivo banálna otáz
ka vyviera totiž z toho, že laická verejnosť často kupuje písomnosti vo forme 
kníh od takých autorov, ktorí nikdy v živote neboli historikmi, a neboli im 
nikdy blízke ani elementárne zásady hľadania pravdy. Dá sa súhlasiť 
s názorom, že história na Slovensku je ako futbal - týmto dvom veciam ro
zumejú všetci smrteľníci. Do histórie „fušujú“ rôzni šarlatáni, ktorí zneuží
vajú znalosť abecedy na sprostredkovanie rôznych poloprávd a dezinformá-
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cií. V tomto príspevku sa budeme venovať len výsledkom serióznej vedeckej 
historiografie, rešpektujúcej metódy historického bádania s nejednostran- 
ným narábaním s historickými faktami.

Uplynulé desaťročie bolo zároveň desaťročím konfrontácií serióznej his
toriografie, pestovanej vo vedeckých ústavoch s rôznymi výlevmi dezinter- 
pretátorov a vykladačmi klamstiev, ktorých podstatou je nekritické vy
chvaľovanie režimu Slovenskej republiky a jej vtedajších predstaviteľov. 
Keďže tieto tvrdenia predstavujú celú škálu rôznych vedomých falzifikácií 
a pseudoargumentov, ktoré v jednej štúdii, ktorá sa stala súčasťou aj jeho 
knihy, podrobil serióznej kritickej analýze Ján Korček3, nebudem sa dezin- 
terpretáciou bližšie zaoberať.

Keď sa po roku 1989 začalo volať po prehodnotení rôznych medzníkov 
v našich dejinách, na prvom mieste išlo práve o obdobie slovenského štátu. 
Bolo potrebné proti týmto názorom ukázať seriózne úsilie historikov 
o vedeckú pravdu, pričom samozrejme bolo treba očistiť históriu aj od rôz
nych nánosov predošlého obdobia tzv. socializmu. V novembri 1990, keď sa 
blížilo 1. výročie „zamatového“ prevratu, slovenskí, českí aj zahraniční his
torici dostali príležitosť prezentovať svoje názory na veľmi vydarenej vedec
kej konferencii, ktorú pod názvom Slovensko v rokoch druhej svetovej voj
ny zorganizoval Historický ústav SAV.4 Z hľadiska našej témy „Slovenská 
republika“ mnohé podstatné vývojové tendencie slovenskej spoločnosti 
v prvej a druhej svetovej vojne i v medzivojnovom období a Slovenskej re
publiky počas druhej svetovej vojny ukázal referát Lubomíra Liptáka.5 Prob
lematikou charakteru režimu slovenského štátu sa zaoberal vo svojom prís
pevku Ivan Kamenec6, nacistickým ovládaním Slovenska Stanislav Škor- 
vánek7, mocensko-politickým aparátom slovenského štátu Ján Korček8, za- 
hranično-politickými otázkami existencie slovenského štátu Anton Hrnko9, 
slovensko-maďarskými vzťahmi Juraj Fabian'°, nemeckou menšinovou otáz
kou Dušan Kováč ", rusínskou otázkou Marián Gajdoš12 a Andrej Kováč13, 
Jozefom Tisom a slovenským štátom prof. Jelínek.14 (Sem by sme mohli za
radiť aj príspevok Petera Heumosa 15 a ďalších). Konferencia ukázala nové 
výsledky, podčiarkla aj niektoré ďalšie smery bádania. V ďalších rokoch za
čali vychádzať publikácie alebo uzreli svetlo sveta rukopisy, ktoré nemohli 
vyjsť predtým, alebo práce, ktoré vyšli v emigrácii. Knihami a článkami veľ
mi silne sa začal prezentovať ideový prúd, ktorého zástancovia považovali za 
svoj hlavný cieľ retušovať históriu slovenského štátu a písali o ňom ako o de
mokratickom štáte a zároveň spustili sústredenú paľbu nevyberaných útokov
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na všetko, čo sa považovalo za demokratické alebo bolo v spojitosti so SNP. 
Vojnová Slovenská republika sa stala diskutovanou témou médií a často bez 
účasti naslovovzatých odborníkov - historikov.

Z hľadiska vývoja historiografie a súčasného stavu poznania je potrebné 
sa tu zmieniť o ďalšej medzinárodnej konferencii, ktorú o tri roky neskôr, 
v novembri 1993, tiež zorganizoval Historický ústav SAV s názvom Sloven
sko na konci druhej svetovej vojny.'6 Na tomto podujatí okrem príspevkov 
o vývoji slovenského režimu a o hľadaní východísk slovenskej politickej eli
ty pred blížiacou sa neodvratnou porážkou fašistického bloku, výraznejšie sa 
prezentovali výsledky dosiahnuté v bádaní o zahranično-politických súvis
lostiach existencie slovenského štátu (príspevky Edity Ivaničkovej '7, Pavla 
Petrufal8, Dagmar Čiernej-Lantayovej19), ako aj štátoprávne20 a hospodár
ske otázky21, čiže dá sa povedať, že aj pasívny pozorovateľ si mohol na kon
ferencii utvoriť reálny obraz o vývoji Slovenska a slovenskej spoločnosti 
v záverečnej fáze druhej svetovej vojny.

Ešte jednu konferenciu Historického ústavu tu treba vyzdvihnúť a to z ro
ku 1992 o Jozefovi Tisoví.22 Na tomto grandióznom podujatí sa zúčastnili aj 
historici alebo historizujúci publicisti z ľudáckeho tábora, preto tu zákonite 
muselo dôjsť k názorovému stretu s profesionálnymi historikmi. Napriek to
mu, vydaný zborník z konferencie je azda najvýznamnejším dokumentom 
historiografie Slovenskej republiky za uplynulé desaťročie, aj dokumentom 
o dobe, v ktorom vznikol, pretože verne odzrkadľuje rozdielnosť názorov 
a prístupov k politikovi Jozefovi Tisoví, a tým aj k Slovenskej republike.

Slovenská historiografia zaznamenala významné výsledky prezentované 
prácami jednotlivcov, ktoré vynikli nielen tematickým zameraním ale aj po
sunom poznania. V politických dejinách slovenského štátu, o charaktere 
a fungovaní politického systému a mocensko-politického aparátu za uplynu
lé desaťročie. K nim by sme mohli zaradiť samostatné publikácie a štúdie 
Ivana Kamenca ”, Lubomíra Liptáka24 a Jána Korčeka25. O súčasný stav 
poznania v menšinovej problematike sa zaslúžil Dušan Kováč prácou o ne
meckej menšine26, o posun poznatkov o židovskej menšine Ladislav Lip- 
scher27, Ivan Kamenec28, Katarína Hradská29. O maďarskej menšine na Slo
vensku v maďarčine vyšli práce László G. Kovácsa30 a Károlya Vígha31, o ži
dovskej staršia práca už nežijúceho Andora Sasa.32 Dejinami právneho sys
tému slovenského štátu sa zaoberala Katarína Zavacká33, z hospodárskych 
dejín treba vyzdvihnúť práce Samuela Cambela34 a Jozefa Faltusa.35/Pokro- 
čilo sa aj vo vydávaní dokumentov: máme tu na mysli edíciu o vzťahu Vati-
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kánu k Slovenskej republike36, o riešení židovskej otázky na Slovensku od 
Ladislava Hubenáka37, a čiastočne obdobia slovenského štátu sa týka aj; II. 
zväzok Dokumentov slovenskej národnej identity a štátnosti.38 To boli len 
ukážky z toho obrovského množstva literatúry, ktorá vyšla k vojnovej Slo
venskej republike.

Vzhladom na to, že je mi bližšia oblasť vojenskej histórie, zmienil by som 
sa aj o aktivite a skromných výsledkoch vojenských historikov viažucich sa 
k histórii Slovenskej republiky. Vo vojenských dejinách tohto obdobia sa do
siahli vzhľadom k možnostiam tiež pozoruhodné výsledky. Vedecké ciele na
plňovalo dvojdňové podujatie organizované v januári 1992 v Trenčíne o vo- 
jensko-politických a geopolitických súvislostiach dejín Slovenska 1918- 
1945Nášho záberu z materiálov konferencie sa týkajú príspevky Ľubomí
ra Liptáka o geopolitickom postavení Slovenskej republiky39, Pavla Šimu- 
niča o vojenskej politike a výstavbe dôstojníckeho zboru41, Jána Korčeka 
o vojnovom stave slovenského štátu so západnými spojencami42 a Pavla 
Kollára o vojensko-zemepisnom postavení Slovenska od októbra 1938 do 
mája 1945.43

Málo známou (na Slovensko sa dostali len autorské výtlačky) a doteraz 
poslednou spoločnou publikáciou českých a slovenských vojenských histo
rikov, ktorí ešte v rámci spoločného ústavu pripravili slovníkovú príručku 
s názvom Za obnovu státu Čechů a Slováků44, vydanú koncom roka 1992 
v Prahe, obsahujúcu vecné aj biografické heslá aj z odboja a slovenského 
štátu.

V roku 1993 vojenskí historici spolu so Slovenským zväzom protifašis
tických bojovníkov zorganizovali seminár s názvom Armáda v dejinách Slo
venska.45 Vojenských dejín Slovenska v rokoch 1939-1945 sa týkajú prís
pevky Pavla Šimuniča o slovenskej armáde do roku 1941 46, Jozefa Bystric
kého o použití dvoch slovenských divízií vo vojne proti Sovietskemu zväzu 
do roku 194347, Václava Štefanského o 2. technickej divízii v Taliansku 48 
a Jána Korčeka o Domobrane.49 Oproti dovtedajšiemu stavu poznania, nové 
poznatky priniesol príspevok Jozefa Bystrického, a Korčeková Domobrana 
je doteraz základným dielom k tejto téme.

V roku 1994 Vojenský historický ústav (VHÚ) zorganizoval medziná
rodnú vedeckú konferenciu k vojenským aspektom SNP 50 a v roku 1995 
o záverečnej fáze druhej svetovej vojny a oslobodení Slovenska.5' Niektoré 
príspevky týchto podujatí sa dotýkali slovenského štátu. Prečo vymenúvam 
tieto aktivity vojenských historikov? Lebo som presvedčený, že širšia odbor-
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ná verejnosť málo vie o týchto publikáciách, o laickej verejnosti ani nehovo
riac. Účelové publikácie Ministerstva obrany sa totiž nedostanú do výkladov 
kníhkupectiev. Rovnako sa to týka aj 4 zväzkov Vojenských dejín Slovenska, 
ako aj ústavného časopisu Vojenská história, ktorá vychádza od roku 1997 
a je najvýznamnejším činom vojenských historikov v spolupráci s niektorý
mi zložkami MO SR v uplynulom desaťročí. Pokiaľ sa nebude vzťah k civil
nej verejnosti inak manažovať, tieto aktivity nebudú mať významnejší spolo
čenský dosah.

A teraz niekoľko slov k stavu vojensko-historického bádania slovenského 
štátu. Na X. zjazde SHS v roku 1991 Jozef Bystrický konštatoval, že „Naj
väčší dlh slovenských vojenských historikov voči historiografii našich ná
rodných dejín z obdobia druhej svetovej vojny spočíva v spracovaní dejín ar
mády slovenského štátu...“.52 Ak sa pozrieme na výsledky uplynulého de
saťročia, Jozef Bystrický publikoval štúdie o bojovom nasadení Rýchlej 
a Zaisťovacej divízie slovenskej armády v rokoch 1941 - 1942.53 Vyšli prvé 
publikácie dotýkajúce sa vojenskej histórie Slovenskej republiky: v roku 
1998 vyšla práca Václava Štefanského o generálovi Čatlošovi 54, ktorá vy
volala kritiku odbornej verejnosti, nie vo všetkom však spravodlivú, a v ďal
šom roku uzrela svetlo sveta kniha Jána Korčeka Slovenská republika 1943- 
1945.55 Okrem analýzy vývoja mocenského aparátu, pôsobenia vojenských, 
polovojenských a bezpečnostných jednotiek z historiografického a politolo- 
gického hľadiska, zvlášť cenná je 1. kapitola o typológii dezinterpretácií ob
hajcov slovenského štátu.

Vo vojenských dejinách Slovenskej republiky sú pravda i problematické 
tvrdenia i nepresnosti, ktoré by sa mali vyjasniť vo vedeckej diskusii. Naj
viac pertraktovanou témou v uplynulom desaťročí bola tzv. Malá vojna. Ke
by ešte niekto nevedel, ide tu o ozbrojený konflikt medzi Maďarskom a Slo
venskom v marci 1939. Každoročne sa publikujú články, ktoré obsahujú via
ceré nepresnosti a dezinterpretácie. Žiaľ, platí to aj o „malovojnových“ člán
koch v armádnych časopisoch.56 Vzhľadom na nedostatok času sa nechcem 
pustiť do terminologického výkladu, čo považujem za vojnu a čo nie a že vo
jenstvo nepozná termín malá vojna. K tomuto problému by som povedal tri 
stručné poznámky. Po prvé: na začiatku chcem poznamenať, že prekročenie 
medzinárodno-právne nikdy nestanovených a nevytýčených východných 
hraníc Slovenska maďarským vojskom, považujem z maďarskej strany za ag
resiu. Po druhé, nesúhlasím s tvrdením o existencii „veľkého riešenia“. 
22. marca 1939 totiž maďarský vyslanec v Berlíne, Dóme Sztójay navštívil
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nemeckého ministra zahraničia Joachima von Ribbentropa a získal od neho 
nemecký súhlas na obsadenie toho územia, ktoré Sztójay mal na mape vy
značené, a ktoré na druhý deň maďarské vojská obsadili.57 Po tretie: žiadny 
z autorov doteraz nezvažoval, že Karpatská skupina, ktorej časti uskutočnili 
agresiu, mala v chrbte zmobilizovaná rumunskú armádu, presnejšie 5 ar
mádnych zborov.58 Z toho vyplýva, že Maďari v žiadnom prípade nemohli 
riskovať „veľké riešenie“, čiže nehodlali obsadiť celé Slovensko.

V histórii slovenskej armády a vojenskej histórii obdobia 1939-1945, zo
stáva ešte veľa nevyriešených problémov. Hlavne ak vychádzame z kom
plexného poňatia predmetu vojensko-historickej vedy, pretože sem patrí 
okrem histórie vojen, aj história výstavby ozbrojených síl, vojenského ume
nia, vojenskej techniky a zbrojnej výroby a vojensko-teoretického myslenia 
a to všetko vo vzájomných väzbách na politické, vojensko-politické, ekono
mické, sociálne a iné súvislosti vývoja spoločnosti. Ak si kladieme takéto 
nároky na vojensko-historické výskumy, musíme súhlasiť s názorom, že: 
„... nemôžeme nedôjsť k záveru, že vojenskí ale aj ostatní historici zaobe
rajúci sa vojenskými aspektami dejín Slovenska z rokov druhej svetovej voj
ny, našej historiografii vela dlhujú. Je to tak preto, lebo z hľadiska vedeckého 
poznania národných vojenských dejín tohto obdobia viaceré ich podstatné 
stránky neboli vôbec skúmané, alebo boli spracúvané len okrajovo“.59 Podľa 
môjho názoru to je aj príčinou toho, že doteraz nevyšiel 5. zväzok Vojen
ských dejín Slovenska.

Dúfam, že aj táto konferencia prispeje k posunu poznania o rôznych sú
vislostiach vývoja Slovenska počas druhej svetovej vojny. Podľa mňa i dnes 
sú aktuálne slová Valéra Bystrického, ktoré napísal v úvode zborníka Slo
vensko na konci druhej svetovej vojny. „Poznanie týchto skutočností má aj 
širší spoločenský dosah, lebo hodnotenie udalostí druhej svetovej vojny nás 
priamo automaticky spája so svetom, štátmi a spoločenstvami, ktoré 
v súčasnosti nadväzujú na výsledky druhej svetovej vojny, na jej demokra
tické tradície prejavujúce sa v boji za oslobodenie porobených národov, lik
vidáciu fašizmu, obnovenie demokracie a za demokratizáciu medzinárod
ných vzťahov.“60
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Niekoľko poznámok k vývoju 
pokladov na dejiny druhej svetovej 
vojny v ruskej historiografii na konci 
dvadsiateho storočia

Igor SLEPCOV

To, ako sa písali dejiny druhej svetovej vojny v Sovietskom zväze, je zná
me. Historici pod neustálym dozorom strany ilustrovali názory vodcu 
a neskôr toho alebo iného generálneho tajomníka. Každý ďalší generálny ta
jomník bol predstavovaný ako slávny strojca víťazstva. Podstata paktu 
z 23. augusta 1939 sa utajovala, ako aj príčiny a vinníci porážok Červenej 
armády v r. 1941-1942. Údaje o ľudských a materiálnych stratách ZSSR 
a zároveň všetko, čo sa týkalo zajatcov, boli zahalené rúškom tajomstva.

Je taktiež známe, že prvá významná vedecká práca - 6-dielne Dejiny Veľ
kej vlasteneckej vojny sa objavili v ZSSR až k 20. výročiu víťazstva. Bolo to 
po 20. zjazde KSSZ a nové smery tendencií bolo cítiť aj v prácach vojen
ských historikov. Ale kritické názory na niektoré udalosti vojny ešte nesme
li siahať na tie najhlavnejšie. Sovietsky ľud mal poznať iba slávne stránky 
svojej histórie. Onedlho ako protiváha k spomínaným Dejinám VVV boli 
vydané 12-dielne Dejiny druhej svetovej vojny. Tieto boli spracované Ústa
vom vojenskej histórie MO ZSSR (nač. P. A. Žilin, neskôr D. A.Volkogo- 
nov). Do tejto tímovej práce neboli zapojení niektorí významní odborníci 
(N. G. Pavlenko, A. M. Samsonov a iní), pretože boli nepohodlní pre moc
ných. Táto práca nebola krokom vpred, ale skôr naopak. Jej obhajcovia ju 
však ešte nedávno nazývali „prvým na svete fundamentálnym zhrnutím his
tórie vojny“. Napriek tomu aj oni museli uznať chyby tohto vydania.'

V 70-80-tych rokoch, okrem pracovníkov Ústavu vojenskej histórie, sa 
problematikou druhej svetovej vojny zaoberali aj civilní historici. Vykročiť 
za stanovený rámec povoleného bolo v období stagnácie takmer nemožné. 
Literatúru o vojne v tom čase oživili spomienky jej účastníkov, predovšet
kým generálov a maršalov, ale aj tieto memoáre sa „redigovali“ a cenzuro
vali tak, že ani oni nezmenili celkový obraz.

V časoch „perestrojky“ bolo často počuť otázku: ako sa mohlo stať, že fal-
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zifikácia historických udalostí nadobudla také obrovské rozmery. Vojenský 
historik N. G. Pavlenko namiesto odpovede na túto otázku vyrozprával prí
pad, ktorý osobne zažil. Na začiatku šesťdesiatych rokov sa náčelníkom HPS 
sovietskej armády stal A. A. Jepišev. Ten patril ku nezničiteľným, prežil 5 ge
nerálnych tajomníkov ÚV KSSZ. Jeho prispôsobivosť bola obdivuhodná. 
Ked v roku 1967 Pavlenka, vtedy šéfredaktora Vojenského historického ča
sopisu, prijal Jepišev, uskutočnil sa medzi nimi rozhovor, ktorý sa dotkol aj 
historickej vedy. „A v tento moment“, poznamenal Pavlenko „Jepišev bez 
nejakých rozpakov vyložil svoje krédo: Komu je potrebná vaša pravda, ked 
nám prekáža žiť.“2

Na druhej strane ťažko nesúhlasiť s tvrdením, že história bola takmer vždy 
slúžkou politiky. Dvorní historici vždy skrášľovali tvár osobností pôsobiacich 
v určitých dejinných udalostiach.

Koncom 80-tych, začiatkom 90-tych rokov sa práca vojenských histo
rikov značne aktivizovala. Rozprúdila sa široká diskusia o aktuálnych pro
blémoch najnovších dejín. Začali vychádzať predtým zakázané dokumentár
ne a spomienkové publikácie, vedecké práce na konkrétne historické témy. 
Boli zverejnené dokumenty sovietsko-poľských vzťahov, Berlínskej operá
cie, materiály z porád velenia Červenej armády, rozkazy Ľudového komisa
riátu obrany (1937-1941) atd. Ale ani tieto zborníky neboli úplné. Napríklad 
z 3 000 rozkazov ĽKO bolo vtedy zverejnených iba 123.

Pozoruhodnou publikáciou už po rozpade ZSSR sa stala kniha N. G. Pav
lenka Bola vojna (M. 1994). Sprístupnenie archívov (aj ked iba čiastočne) 
a publikovanie dokumentov umožnilo hlbšie štúdium jednotlivých problé
mov poslednej svetovej vojny. Vznikali závery, dokonca aj prekvapujúce, 
ako napríklad výsledky diskusie o Berlínskej operácii. Dokumenty, spo
mienky, štúdie ukázali, že Berlínska operácia nebola „vencom skvelých 
víťazstiev“, ako nebol správny ani výber smeru hlavného úderu. Táto operá
cia sa stala jednou z najdrahších a najnákladnejších, a to aj napriek tomu, že 
ČA vo všetkom prevyšovala Wehrmacht. Zapríčinilo to mnoho faktorov, me
dzi ktorými boli mylné predstavy Stalina o zámeroch spojencov a jeho sna
ha využiť súperenie Žukova a Koneva, ktorú historik Pavlenko nazval jedno
ducho „nehoráznou a zločinnou“.3

V rokoch Gorbačovskej „perestrojky“ sa objavilo velké množstvo „no
vých“ historikov, ktorí začali húževnato búrať všetko od základov a odhaľo
vať všetkých a všetko. „Noví“ historici vyhlásili ZSSR za najhlavnejšieho 
vinníka vojny, nazvali a nazývajú víťazstvo pri Moskve „porážkou“ ako aj to,
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že ZSSR v konečnom dôsledku vojnu prehral. Žiadajú prehodnotenie výs
ledkov vojny a pod., píšu o protinárodnej podstate partizánskeho hnutia, po
rovnávajú partizánov a fašistických katov.4

Najviac odióznou z postáv „nových“ historikov je V. B. Rezun (Suvorov), 
autor kníh Ľadoborec, Akvárium a iných. Odborník v nich nenájde nové fak
ty alebo názory. Základom tvrdení tohto autora je hitlerovská legenda o pre
ventívnej vojne Sovietskeho zväzu. Práce sú šikovne spracované, boli analy
zované v Rusku a iných krajinách. Výsledok týchto analýz pre Rezuna nebol 
veľmi lichotivý.5

Známy izraelský historik, profesor Tel-Avivskej univerzity Gabriel Goro- 
decki vtedy celú kauzu „Rezun“ charakterizoval takto: „Ruskí historici sú 
v nezávideniahodnej polohe. Od samého začiatku si uvedomovali, že Suvo
rov je šarlatán a podvodník, ale mylne predpokladali, že keď mu odpovedia, 
tým ukážu, že ho berú vážne a upevnia jeho pozíciu. Bojkotovanie zo strany 
masmédií taktiež nemalo pozitívny výsledok. Suvorov získal ruskú verejnosť 
tým, že vyplnil vtedy existujúce informačné vákuum.“6

Napriek tomu, ešte stále existujú stúpenci názoru o agresívnom charakte
re vojny zo strany ZSSR.7 Niektorí autori si zase kladú otázku, akú vojnu 
pripravoval Stalin - obrannú alebo útočnú? Ďalší tvrdia, že vlastenecká voj
na bola národnou len do roku 1944 a pod.

Celkovú nespokojnosť so stavom ruskej historiografie vojny vyslovili his
torici A. Mercalov a L. Mercalova: „ ... ako ukázali rôzne publikácie ve
nované 50. výročiu víťazstva a muzeálne výstavy v objasňovaní vojny panu
jú staré predstavy, ktoré sa stali oficiálnymi. Stovky vedeckých pracovníkov 
výskumných centier ministerstva obrany a Ruskej akadémie vied nevytvori
li ani jednu novú monografiu. Ústav vojenskej histórie vyhlasuje len plány 
svojich budúcich prác. Ešte v roku 1987 si ústav vybavil na ÚV právo vydať 
novú viacdielnu publikáciu dejín Veľkej vlasteneckej vojny, nemajúc ani 
koncepciu, ani práce o viacerých dôležitých problémoch ... Len koncom ro
ku 1995 namiesto nej ministerstvo obrany a RAV vydali prvú (zo štyroch 
plánovaných) knihu črt.“8 Táto kniha je protirečivá, jej autori nedokázali uro
biť potrebné zovšeobecnenia (závery).

V literatúre o vojne v Rusku stále prevládajú vojaci - historici. Tu treba 
uviesť práce D. A. Volkogonova (ten už zomrel), M. A. Garejeva, J. A. Gor
kova, G. F. Krivošejeva, V. G. Kulikova, M. R Kolesnikova. Spoločne vyda
li trojdielny zborník Živá pamäť (1995), súbor brožúr Polstoročie späť 
(1995). Vystúpenia generálov najednej z konferencií boli zverejnené v zbor-
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niku Mýty a fakty. Medzi týmito prácami vynikajú práce Garejeva.9 Sú však 
aj názory, že Garejev pozerá na genézu vojny podľa starých kritérií, zväčšu
júc význam ideologického vplyvu na politiku krajín, čím zmenšuje geopoli- 
tické, ekonomické a iné faktory.

Stále sa tvrdí, že sovietsko-nemecký pakt z 23. augusta 1939 zabránil 
útoku na ZSSR v roku 1939. Ale podstatou tohto paktu nebol útok, ale nási
lie smerujúce k rozdeleniu Poľska. To bolo jasné už o mesiac, keď sovietska 
tlač zverejnila schému rozdeľovacích línií Č A a Wehrmachtu. Ťažkopádne 
odmietanie počas desaťročia existencie tajného protokolu k dohovoru hovorí 
samo za seba. Jedno je jasné, tento pakt nebol „úspechom sovietskej medzi
národnej politiky“, ako sa písalo, ba naopak, bránil vzniku protifašistickej 
koalície a preto ZSSR dlho bojoval bez spojencov.

Svojím spôsobom je zaujímavá aj kniha J. A. Gorkova Moskva. Stávka. 
Genštáb (1995). V nej sa autor snaží vyhnúť priamej kritike Stalina: „Ťažko, 
a občas nie je možné povedať, či boli ospravedlniteľné kruté opatrenia ..." 
atď. Mimochodom sa pozastavuje nad neresťami vodcu národov, ktorý zvlášť 
„mal v láske generálov, ktorí sa prejavovali surovosťou, občas aj pevnými 
päsťami“. Gorkov píše o typickom predstaviteľovi tohto druhu 
A. I. Jeremenkovi, o divokej svojvôli V. I. Čujkova, ktorý dal zastreliť dôs
tojníkov a vojenský súd vystavil rozsudky so spätnými dátumami, 
inkriminujúc im zradu.

Občas počuť otázku, prečo toľko rokov po vojne ešte stále v Rusku nie je 
spracovaná vedecká historiografia vojny, napriek tomu, že na túto tému sú 
napísané tisíce prác? Príčinou bude ešte pretrvávajúce ideologizovanie. His
torici, akoby videli svoju povinnosť len v príprave materiálov pre referáty 
vysoko postavených, nejaké uznesenia a pod. Nie je povedané nič nové 
o úlohe KSSZ, ale v každom prípade je absurdný každý pokus písať dejiny 
vojny bez toho, aby nebola spomenutá úloha komunistickej strany. Známy 
anglický historik G. Erickson napríklad varuje pred „kapitulantským sme
rom na demontáž principiálnych výsledkov vojny“. Podľa jeho mienky to 
vyvoláva hnev obyvateľstva a ozbrojených síl.10

Osobitné miesto v dejinách vojny má postava maršala G. K. Žukova. Pí
salo sa o ňom veľa a nejednoznačne. Nikto však nevyvrátil organickú jedno
tu Žukova a Stalina. Svojho času ju historici začali obchádzať. Žukovovi pri
písali všetky víťazstvá. Stalinovi porážku. Pritom sa ignorovala Žukovova 
krutosť a panovačnosť. Stále častejšie sa ozývajú hlasy vyslovujúce názor, že 
Žukov „víťazil predovšetkým počtom vôjsk“. Pri týchto hodnoteniach
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maršala vychádzajú nielen z konkrétnej situácie na fronte, ale aj z jeho pred
stáv o stratégii vojny.

Počas perestrojky, ako je známe, sa ako prví dotkli háklivých oblastí so
vietskej histórie neprofesionálni historici. Prirodzene, beletria a publicistika 
majú svoje významné miesto v rozširovaní historických vedomostí. Ale ako 
hľadať pravdu, ked v jednom diele sú zmiešané prvky umelecké, spomienko
vé, dokumentárne ...? Počet „dokumentárnych“ románov, poviedok, črt a mo
zaík o vojne neuveriteľne vzrástol. Viacerí títo autori nazývajú svoje práce 
„štúdiami“ - spisovateľskými, novinárskymi, štatistickými a pod. Znalcami 
vojny sa nazývajú viacerí - od účastníkov bojov po redaktorov provinčných 
novín. Pričom diletanti sa odvážne púšťajú riešiť hociktoré historické problé
my.

Doteraz nie sú dobre objasnené problémy tyla. Napríklad, či bolo treba 
postaviť sovietsku ekonomiku na vojnové koľaje, keď aj predtým pracovala 
na vojenskom základe? Čím sa odlišovali od seba ekonomiky ZSSR, Ne
mecka a USA? Niektoré posuny v tejto oblasti sú, aleje ich stále málo." Ob
javili sa aj nové práce o stave vojnového poľnohospodárstva. Sú v nich aj no
vé tendencie v nastolení a rozpracovaní otázok spôsobu života roľníkov 
a ich vzájomného vzťahu so štátom a stranou. Autor jednej z najzaujíma
vejších z nich, V. T. Aniskov 12 uviedol mnoho nových faktov, ale žiaľ, ob
medzil sa iba na krátky komentár a ponúkol čitateľovi „samému porozmýšľať 
nad týmito natoľko unikátnymi a natoľko smutnými údajmi“.

Obrovské množstvo publikovaného materiálu v Rusku sa venuje parti
zánskemu hnutiu, ale jeho radikálne problémy ešte čakajú na rozpracovanie. 
Dokonca ešte nie je všetko jasné o fašistických zločinoch na území ZSSR. 
Pokiaľ viem, ešte stále nie sú vydané ani úplné materiály o Norimberskom 
procese.

Osobitným problémom stále ešte zostáva objasnenie tém predtým zaká
zaných - právna zvôľa stalinizmu počas vojny, trestné orgány (GULAG, 
SMERŠ, vojenské súdy, trestné a priehradné oddiely a jednotky), vojenské 
zločiny v ČA, ČA a obyvateľstvo oslobodených krajín, kolaborantstvo 
v ZSSR, deportácie, osudy vojnových zajatcov. Na túto tému, ako jedna 
z prvých, sa objavila zaujímavá štúdia známeho ruského historika M. I. Se- 
mirjagu.13 Avšak najdôležitejšou úlohou pre historikov je objasniť stali- 
nistický spôsob vedenia bojovej činnosti. Hovorilo sa o jednotlivých mo
mentoch a zdôrazňovala sa miera trestu (na základe rozkazov č. 270 a 227), 
ale nedostatočne boli vysvetlené hlavne princípy vojenského vedenia: bojo-

71



IGOR SLEPCOV

vať do konca (na smrť) pri každej príležitosti, bez ohľadu na straty, nasadzo
vať do boja nepripravené jednotky, bojovať počtom, nie šikovnosťou? Zostá
va nezodpovedaná otázka mechanizmu vzťahov hlavného veliteľa s naj
bližšími podriadenými. Veď v jeho okolí vlastne neboli spolubojovníci, ale 
iba vykonávatelia jeho vôle. Na druhej strane len čiastočne možno súhlasiť 
s tvrdením: „Nikto z veliteľov frontu nebol vojvodcom v tradičnom zmysle 
tohto slova, pretože im bola odobratá moc na bojisku, ich vôľa bola oslabe
ná represáliami, viacerí z nich neovládali vojenskú teóriu, nevynikali v mo
rálke a humanite.“14

S úrovňou velenia je bezprostredne spojené aj predlžovanie vlasteneckej 
vojny (vytlačovanie, nie zničenie) a jej obrovská cena, domnievajú sa histo
rici A. N. a L. A. Mercalovi. Viacerí vojenskí historici sa snažia zatušovať to
to spojenie, znížiť straty ZSSR, zvlášť ČA a zvýšiť straty nepriateľa, obísť 
stratou celkové znehodnocovanie ľudského života a nevenovanie pozornosti 
v evidencii ľudských strát počas vojny a po nej. Stále sú však ešte „odborní
ci“, ktorí vyhlasujú, že čím viac obetí utrpela krajina, tým väčší bol jej po
diel na víťazstve. Aj niektorí generáli už uznali, že straty ČA tvorili viac ako 
polovicu celkových strát (okolo 14 miliónov). Pritom straty Wehrmachtu na 
východnom fronte boli 2,8 miliónov. V každom prípade je tu neprijateľná 
formulácia Krivošejeva, ktorú uplatnil v svojej knihe Grif sekret nos ti sňat, 
kde sa straty počítali podľa „spisočnogo sostava“ - zostavy podľa zoznamov. 
Tento spôsob nezarátaval obete príslušníkov domobrany (opolčency) a iných 
frontových vojakov. Ďalej porovnával straty ČA bez spojencov so stratami 
celého fašistického bloku, straty mŕtvych s celkovými stratami.

Teraz trochu o názoroch. Ťažko povedať, či dôjde niekedy k stotožneniu 
názorov západného čitateľa na určité udalosti (medzníky) druhej svetovej 
vojny s názorom východného čitateľa. Napríklad pre západného čitateľa uda
losti na východnom fronte sa stávajú akýmsi pozadím na ich pohľad na 
významnejšie bitky na západnom fronte - E1 Alamein, Normandia a pod. 
„Avšak“, píše D. M. Glautz, hlavný redaktor časopisu Russian Military Re
view, „druhá svetová vojna musí byť preštudovaná vo všetkých detailoch... 
To, že sa tak ešte nestalo, sú na vine historici tak západní, ktorí bazírujú 
hlavne na nemeckých prameňoch, tak i sovietski, ktorí nedokázali predložiť 
úplný a vierohodný popis priebehu bojovej činnosti na východnom fronte. Je 
pochopiteľné, že svoju úlohu zohrali i politické a ideologické faktory a tak
tiež nálady spôsobené studenou vojnou.“15

Ale ani západný čitateľ nemal (ani nemá) komplexný prístup k prácam

72



sovietskych (ruských) autorov napriek tomu, že vyhovujú požiadavkám 
súčasnej historickej vedy. Najčastejšie sa k nemu dostávajú práce všeobec
ného charakteru, poznačené tendenčnosťou a nepresnosťami. „V tejto situá
cii“, pokračuje D. Glautz, „sa dostávajú do obehu na jednej strane senzačné 
a na druhej strane nesvedomité, luhárske názory ako Suvorovove knihy Ľa
doborec a Deň M. Pochopiteľne, vyššie uvedené výčitky nie je možné adre
sovať celej sovietskej (alebo ruskej), ako aj celej západnej historiografii.“16 

Na záver. Je celkom zreteľné, že v ruskej historiografii 2. svetovej vojny 
sa ľady pohli, ale o radikálnom prelome sa ešte nedá hovoriť. Jedno je jasné, 
priebeh vojny na sovietsko-nemeckom fronte sa podarilo zvrátiť nie vdaka 
nejakým veľkým vojensko-politickým rozhodnutiam, ale vďaka tomu (tu tre
ba súhlasiť s americkým historikom M. Howardom), že „sa podarilo na pos
lednú chvíľu zmobilizovať obrovské materiálne a morálne rezervy národov 
ZSSR pre rozhodujúcu bitku proti okupantom“.17
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Konfoderation oder Okkupation. 
Ungarn und die Erste Slowakische 
Republik

István RAVASZ

Das Verhältnis der beiden Staaten zwischen 1939-1945 kann man ohne 
die Vorgeschichte nicht verstehen. Bis 1918 gehorten sowohl die slowaki
sche als auch die ungarische Nation zu einem Staat, zu Osterreich-Ungarn. 
Obwohl sie innerhalb des Reiches das Ungarische Konigreich bildeten, ab 
Ende von 1918 war fiir beide Nationen die wirkliche Freiheit hergestellt.

Die Voraussetzungen: Die slowakisch-ungarischen Verhältnisse am 
Ende des Ersten Weltkrieges

Ohne die Voraussetzungen ausfiihrlich zu analysieren, werden wir hier die 
folgenden Ereignisse in groBen Ziigen behandeln. Die Slowakische National- 
partei (Slovenská národná strana, Präsident: Matúš Dula) und die Slowaki
sche Volkspartei (Slovenská ľudová strana, Präsident: Andrej Hlinka) in Un- 
gam haben sich im letzten Jahr des Krieges dafiir eingesetzt, dass die slowa
kische Nation im Rahmen des Ungarischen Kônigtums eine vollständige Au
tonomie erreicht. Aber nach dem Zusammenbruch der Ôsterreichisch-Unga- 
rischen Monarchie ist infolge der Aktivitäten der tschechischen Emigration, 
unterstutzt von der Entente - in bekannter Weise - die erste Tschechoslowaki- 
sche Republik entstanden.

Innerhalb der Tschechoslowakei hat die Slowakei die versprochene Auto
nomie nicht bekommen. Im November 1918 haben Dula und Hlinka durch 
die Vermittlung von M. Hodža geheim mit dem ungarischen Ministerpräsi- 
denten, Graf Mihály Károlyi, dariiber verhandelt, dass man zwischen Un- 
gam und die Slowakei eine solche Verbindung bildet, wie es zwischen Ôster- 
reich und Ungarn von 1867 bis 1918 existierte. AuBer der gemeinsamen 
Kriegs-, AuBen- und Finanzministerien, sollten die zwei Staaten vollständi
ge innenpolitische Souverenität haben, und sie kônnten auch eigene Regie- 
rung bilden. Als diese Verhandlungen die Zentralregierung in Prag erfuhr,
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blieb Eduard Beneš die Antwort nicht lange schuldig: am 10. Dezember 
1918 fing das Ministerium fur die Slowakei seine Tátigkeit in Zsolna (Žili
na) an. Der Fiihrung dieses Ministeriums wurde Vávro Srobár bevollmäch- 
tigt, und es wurde der tschechoslowakischen Regierung untergeordnet.

Zwei Táge später wurde die selbständige Slowakische Republik in Kassa 
(Košice) proklamiert. Deren Leiter, Vladimir Dvortsák hat die Verbindung 
mit der ungarischen Regierung gesucht, weil er den tschechischen Imperia
lismus befiirchtete. An diesem Tag haben die 6. und 7. Divisionen der Italie- 
nischen Legion (von italienischen Kommandanten gefiihrte tschechische 
Truppen) entlang des Oberen-Waag-Tales den VorstoB nach Osten begon- 
nen. Ihr Vorriicken hat die Tatsache verzogert, dass am 15. Dezember in der 
Zips polnische Truppen die ungarische-polnische Grenze uberschritten ha
ben. Die polnisch-tschechische ZusammenstoBe dauerten bis 24. Dezember. 
An der Seite der tschechischen Truppen nahm seit 21. Dezember auch die 
Slowakische Freiheitsgarde im Raum Podolin teil. Oberstleutnant Ferdinand 
Vix, Fiihrer der Budapester Entente-Mission rief am 24. Dezember die un- 
garische Regierung in einer Note auf, ihre Truppen aus den Gebieten zuriick- 
zuziehen, die von Slowaken bewohnt waren. Am 29. Dezember marschierten 
die von Oberst František Schobl gefiihrten tschechischen Truppen in Kassa 
(Košice) ein. Damit wurde die selbständige slowakische Republik gegriin- 
det.

Die rasanten Anderungen in der ungarischen Innenpolitik liessen der un
garischen Regierung keine Zeit, gegeniiber den Slowaken rasch zu handeln. 
Erst nach der Ratifizierung des Friedensvertrags am 12. März 1919 wurde 
der Gesetzartikel 1919: XIX uber die Organisierung des innenpolitisch voll- 
ständig souveränen „Slovenska Krajina“ bekanntgegeben. Zu dieser Zeit hat 
der tschechoslowakische Staat auch auf den von Slowaken bewohnten Ge
bieten vollständig funktioniert.

Im Fruhling 1919 gab es noch ein Versuch, Ungam und Slowakei fodera- 
listisch zu verbinden. Am 16. Juni wurde in Eperjes (Prešov) die Slowaki
sche Räterepublik proklamiert. Die ungarische Rote Armee begann ihre 
Operationen, und es gelang ihr, die tschechoslowakischen und rumänischen 
Truppen nordostlich von Kaschau (Kassa, Kosice) voneinander zu trennen. 
Aber die ungarische Räteregierung wurde von Georges Clemenceau, dem 
Präsident der Friedenskonferenz aus Paris, und Tschitscherin, dem sowjeti- 
schen AuBenkomissar aus Moskau aufgefordert, ihre ungarischen Truppen 
aufzuhalten und zuruckzuziehen. Die Slowakische Räterepublik wurde von
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der tschechoslowakischen Armee niedergeschlagen. Am 1. Juli schrieben in 
PreBburg (Pozsony, Bratislava), die seit 4. Február statt Zsolna (Žilina) die 
Residenz des Prag untergeordnetem Slowakischen Ministeriums war, der 
ungarische Justizkomissar Peter Agoston und der tschechoslowakische Ge
neral Eugen Mittelhauser das Waffenstillstandsabkommen unter. In diesem 
Dokument bestätigte die ungarische Seite die tschechoslowakische Verwal- 
tung in der Slowakei. Die selbständige Slowakei herzustellen wurde fiir 20 
Jahre lang nicht auf die Tagesordnung gekommen.

Die Ungarisch-Slowakischen Verhältnišse nach der Aufhorung der 
Ersten Tschechoslowakischen Republik

Nach dem Miinchener Abkommen von 30. September 1938 bekam Slo
wakei am 6. Október die seit 20 Jahren versprochene Autonomie. Die Prager 
Nationalversammlung, die am 22. November diese Tatsache als Gesetz aner- 
kannte, hielt nicht auf, fiber die einheitliche tschechoslowakische Nation zu 
reden, und weil sie die slowakische Nation nicht fiir selbständig anerkennen 
wollte, setzte sie sich mit der ungarischen Regierung in Verbindung. Aber 
die Situation entwickelte sich anders: am 2. November hat Ungarn dem Er
sten Wiener Schiedsspruch entsprechend den siidlichen Teil der Slowakei - 
wo die Mehrzahl der Einwohner Ungarn waren - zuruckbekommen. Dies be- 
trachteten die slowakischen politischen Leiter wie auch Josef Tiso, der Fiih- 
rer der Slowakischen Volkspartei Hlinkas als feindlichen Schritt.

Die ungarisch-slowakischen politischen Gegensätze verschlechterten 
sich weiter als die ungarische Armee die innerhalb der Tschechoslowakei 
liegende ruthenisch-slowakische Grenze uberschrittete und etwa 1600 km2 
eroberte. Der nicht deklarierte Krieg dauerte einige Tage lang und es wurde 
auf energisches deutschen Auftreten am 31. März 1939 mit einem zwei- 
seitigen Grenzenabkommen beendet.

Die ungarische Regierung eroffnete dabei die Moglichkeit genauso wie 
vor zwanzig Jahren den foderatistischen Staatenbund von Ungarn und Slo
wakei wiederherzustellen. Obwohl die von Sankt Stephan stammende 
Staatsidee nie aus der ungarischen Politik verschwunden ist besonders nicht 
bei den Rechtsradikalen, fur die real denkenden Politiker Graf Pál Teleki, 
der Ministerpräsidenten, Graf István Bethlen, die graue Eminenz der ungari
schen Politik, und fiir Miklós Kállay, den zukiinftigen Ministerpräsidenten 
wurde es klar, daB es keine Chance gibt, die Grenzen vor 1918 wiederherzu-
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stellen. Aber die Slowakei ais Partner zu gewinnen wiirde die Môglichkeit 
die Beneš-Tschechoslowakei wieder zu restaurieren zunichtemachen. Das 
war die Ursache, warum Ungarn ais der Erste Staat die Unabhängigkeit des 
slowakischen Staates anerkannte. Es geschah am 15. März 1939, 1 Tag nach 
der Unabhängigkeitserklärung der Slowakei. (Die Slowakei ais selbstständi- 
gen Staat haben danach auBer Ungarn noch 27 Staaten anerkannt, unter an- 
derem Deutschland und die Sowjetunion).

Sowohl Ungarn ais auch die Slowakei wählten in ihren Annährungversu- 
chen das kleinere Ubel. Ungam hat mit dem ungarisch-slowakischen Gren- 
zenabkommen von 31. März 1939 darauf verzichtet, die Grenzen von histo- 
rischem Ungarn wieder herzustellen, aber in seinen Erwägungen hielt per- 
spektivisch den fôderativen Staatenbund des souveränen Ungarns und der 
Slowakei fiir moglich. Demgegeniiber dachte die slowakische Leitung daran, 
daB sie mit dem zweiseitigen Grenzenabkommen auf die siidlichen Gebiete 
und die 1600 km2 im Osten verzichtet, und damit versichert sie sich gegen 
die Versuche der ungarischen Armee das ganze Gebiet der Slowakei zu ero- 
bern.

Hier muss man darauf hinweisen, dass der ungarische Generalstab solche 
Pläne nicht vorbereitet hat und auch die ungarische Fuhrung keine solche 
Bemiihungen zeigte. Die slowakische Fuhrung dachte wahrscheinlich nur 
deswegen daran, weil während der Verhandlungen es Hitler mehrmals an- 
deutete. Das geschah gerade dann, als die deutsche Armee in Bôhmen und 
Mähren, die polnische Armee in kleinere Gebiete von Norden und die kô- 
nigliche ungarische Armee in Ruthenien (Rusínsko) einmarschierten.

Die Rolle der Gebietsprobleme in ungarisch-slowakischen Verhält- 
nissen

Bis 1945 gabe es ständig Gebietsprobleme in ungarisch-slowakischen 
Verhältnissen. Hitler selbst deutete mehrmals auf die Revision des Erstes 
Wiener Schiedspruchs an, naturlich immer zugunsten von denen mit denen 
er eben verhandelt hat. Hitlers tatsächliches Ziel war durch politisches Er- 
pressen zu erreichen, daB beide Staaten an dem Krieg im Interesse des Deut- 
schen Reiches teilnehmen, daB heiBt: das sie Truppen an die Front schicken, 
die deutsche Armee beliefern, Arbeitskraft fiir die deutsche Industrie si- 
chem, die Juden deportieren usw.

Die ungarische Regierung akzeptierte die am 31. März 1939 zweiseitig
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festgesetze slowakisch-ungarische Grenze trotz deutschen Andeutungen, 
und untemahm keine Schritte den Ersten Wiener Schiedspruch zu ändern. 
Demgegeniiber bestand sie bis das letzte Moment darauf, dass Frankreich 
und Grossbritannien, die den Ersten Wiener Schiedsspruch stillschweigend 
anerkannten, auf die Rechte ais Schiedsrichter im Sinne der Klausel des 
Munchener Paktes zugunsten Deutschlands und Italiens verzichten.

Der Beweis dafiir ist die Sitzung des ungarisches Ministerrates von 
25.-26. August 1944, die anlässlich des Ubertrittes von Rumänien einberu- 
fen wurde. Hier besprach man auch die Rolle der Slowakei als Alliierte. 
Während der zweitagigen Sitzung entschiedete man fiir die preventive Okku- 
pation der Slowakei, aber nicht durch die ungarische Armee. Die ungarische 
Regierung hat nähmlich die Okkupation der Slowakei Deutschland vorge- 
schlagen. Es solíte mit der Bewahrung der slowakischen Staatlichkeit ge- 
schehen, ähnlich wie im Falle von Ungarn am 19. März 1944. Die Modifi- 
zierung der Grenzen oder der Einmarsch der ungarischen Armee in die Slo
wakei wurde nicht besprochen. Deutschland okkupierte die Slowakei am 29. 
August, wozu man aber die Zustimmung des slowakischen Präsidenten, Jo
sef Tiso benotigte.

Die slowakische Regierung akzeptierte nicht als entgiiltig die am 
31. März 1939 zweiseitig festgesetzten Grenzen. Dies bekräftigten von Zeit 
zu Zeit die Slowakischen Politiker und die Presseorgane. Sie baten sogar bei 
jedem personellen Zusammentreffen mit Hitler - unabhängig von der Tages- 
ordnung der Verhandlungen - den ersten Wiener Schiedsspruch zu iiberpru- 
fen. Der Fiihrer lehnte das Besprechen der Frage nicht ab, aber er verschob 
es bis das Ende des Krieges. Man weiss nichts dariiber, ob die ungarische 
Regierung auf die Bitte der Slowaken reagierte oder nicht.

Die slowakische ÄuBerungen in diesem Sinne haben zuweile der Slowakei 
selbst Schade verursacht. So wie zum Beispiel ein paar Táge vor dem Aus- 
bruch des deutschpolnischen Krieges. Ende August 1939 wurde nähmlich in 
Berlin vorgeschlagen, der Slowakei sofortliche wirtschaftliche Hilfe zuleisten 
- unter anderem 25 000 Tonnen Kohle und 150 Waggons Schweinfett - weil 
sie, der vorherigen Ubereinkunft entsprechend, an der Seite Deutschlands in 
den Krieg eingetreten ist. Der ungarische Gesandte in Berlin, Dome Sztójay 
gab an, dafi Ungam die entsprechende Reserven zur Disposition hat, und das 
es bereit ist der Slowakei die vorgeschlagene Hilfe zu geben. Es wurde auch 
der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verhandlungen iiber die Entgeltung und 
Transportierung festgesetzt. Aber am 29. August hat der slowakische Propa-
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gandachef, Alexander Mach in „Slovenská Pravda“ Ungarn wegen wech- 
selndes Verhalten angeklagt. Er erklärte, dali Ungarn nicht offen handelt und 
so selbst die Behaltung der zuriickbekommenen Gebiete in Frage stellt. Auf- 
grund des Artikels hat die ungarische Seite die wirtschaftlichen Verhandlun- 
gen unterbrochen.

Das beste Beispiel daftir, daB Hitler sein Versprechen uber die Modifi- 
zierung der im Ersten Wiener Schiedsspruch festgesetzten Grenzen nicht 
ernst nahm, war der polnisch-deutsche Krieg. Die Slowakei griff Polen an 
der seite Deutschlands an. Sie hat es wegen der Wiedereroberung der in 
1938 verlorenen Gebiete getan, deswegen war sie auch die erste, deren Trup- 
pen ais Deutschlands Alliierte kämpften. Ungarn hat gegeniiber den deut- 
schen Truppen den Durchmarsch verweigert, und nahm mehr ais eintau- 
sendhundert polnische Fliichtlinge - einschliesslich mehr ais zehntausend 
Soldaten - auf. Ungarn half sogar einem Teil dieser Fliichtlingen, nach mit 
Deutschland Krieg fiihrende Frankreich zu fahren. Aber die Modifizierung 
der Grenzen zugunsten der Slowakei war nicht an die Reihe gekommen. Hit
lers Antwort war, woran die Slowaken in kommenden Jahren sich gewohnen 
kônnten: erst nach dem Krieg...

Als die Deutschen Ungarn um den Durchmarsch baten, hatten sie die un- 
garisch-polnische Grenze abgesperrt (an der polnischen Seite). Einen Tag 
danach, am 11. September 1939 bat die Slowakei dasselbe. Ungam hat auch 
diese Bitte verweigert.

Bei der Verweigerung hat auch die Tatsache eine Rolle gespielt, daB 
gleichzeitig mit der Ubergabe der Bitte der slowakischen Botschaft in Form 
einer verbalen Note, eine Rede des slowakischen Propagandachefs, Alexan
der Mach publiziert wurde. In dieser irredentischen Rede handelte sich es 
darum, daB man den deutschen Versprechungen entsprechend in einigen Ta- 
gen den Ersten Wiener Schiedsspruch revidiert. Man muss aber sagen, dass 
es sich um kein konkretes deutsches Versprechen handelte, besonders nicht 
mit einem festgesetzten Termin, aber die ungarische Regierung stellte sich 
damals zu dieser Frage ganz anders. Es war nähmlich ein Tag danach, daB 
sie die deutsche Durchmarschbitte verweigerte und sie wuBte, daB es in Ber
lin ubelgenommen wird. Besonders wegen der Hilfe Ungams den ersten pol
nischen Fliichtlingen. Wegen Informationsmangel furchtete die ungarische 
Regierung das die slowakische Armee das Gebiet Ungarns betritt und sie 
dort auch vermutlich bleiben konnte, womit die ungarisch-slowakischen Zu- 
sammenstoBe sich erneuert hätten. In diesem Falle wiirde Deutschland damit
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mit einem kleinen Krieg SchluB machen. Wie im März einige Territorien im 
Besitz von Ungarn geblieben sind, so konnte das Kaschau-Gebiet im Sep
tember schon das Besitz der Slowakei sein. So dachte die ungarische Regie- 
rung.

Zur slowakischen Bitte kam es ohne die Kenntniss von Deutschen, des- 
wegen ist die deutsche Leitung in eine unbequme Lage gekommen. Das be- 
zeugt das Telegramm von Woermann (deutscher Unterstaatssekretär) zu 
Hans Bernard (deutscher Gesandte in PreBburg): „Ich verlange dass man mit 
der slowakischen Regierung so enge Beziehungen hat, daB solche Uberra- 
schungen ausgeschlossen werden.“

Die slowakische Leitung vermutete, daB die Deutschen die ehemaligen 
osterreichischen Gebiete in Galizien (z. B. Stanislau, Nadwoma, Kolomea) 
Ungarn versprochen haben, falls es in den Krieg zieht. In PreBburg erfuhren 
die Politiker nicht, daB die ungarische Regierung das deutsche Angebot ab- 
gewiesen hat und wegen Informationsmangel befiirchteten sie, daB die un
garische Armee mehrfachen Kampfwert als die slowakische hat, und bei der 
Revision des ersten Wiener Schiedsspruches wiirde Ungarn gegeniiber der 
Slowakei Vorteile haben.

Die ungarisch-slowakischen Verhältnisse im Zweiten Weltkrieg

Diese zwei Fälle vertieften das MiBtrauen zwischen Ungarn und der Slo
wakei. Und dieses MiBtrauen hielt bis das Ende des Weltkrieges. Und es hat 
auch die Situation der nationalen Minderheit in beiden Staaten weiter ver- 
tieft.

Laut der slowakischen Volkszählung im Dezember 1940 war die Bevôl- 
kerung des Staates wie folgend: 2 653 053 Einwohner (davon 85% Slowa- 
ken, 130 000 Deutschen, 89 000 Juden, 80 000 Tschechen, 79 000 Ruthenen 
und 67 000 Ungaren). Laut der ungarischen Volkszählung am 31. Januar 
1941 waren 2,6% Slowaken von 13 643 620 Bewohnern des Staates. Was die 
Bewohner des vom Ersten Wiener Schiedsspruch betroffenen Gebiets trifft, 
so gab es hier laut ungarischer Angabe 84% Ungaren, aber laut slowakische 
Angabe nur 57% Ungaren.

Der slowakische Historiker Ivan Kamenec sagte dazu: „Die PreBburger 
Regierung war feindlich gegen der ungarischen Minderheit.“ Der 95. Para
graph der slowakischen Verfassung ermoglichte es. In diesem Sinne waren 
die Rechte der slowakischen Minderheit in einem anderen Staat abhängig
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von den Rechten der Minderheit in der Slowakei. Die slowakischen Dienst- 
stellen beriefen sich auf dieses Paragraph, und schränkten die ungarische 
Druckschriften, Vereine, und auch der Sprachgebrauch ein und schliessen 
Schulen. Die ungarische Leitung machte das gleiche. Zum Beispiel: verbot 
man in der Slowakei die ungarischen Zeitung „Katholische Beobachter“; in 
Ungarn zensierte man die „Slovenské Noviny“.

Der Begriff der nationalen Minderheit war nicht gleich in diesem Staaten. 
Ungarn machte mit der Idee einer politischen Nation schon in 1918 schluB. 
Hingegen in der Slowakei war - mit Tiso's Worter - „ein Gott, ein Nation, ei- 
ne Organisation, eine Partei“ zwischen 1939 und 1945. Das wollte die unga
rische Leitung ändern, aber es hat die entgegengesetzte Wirkung erzielt. Da
nách tat die ungarische Regierung Anordnungen gegen die slowakische 
Minderheit in Ungarn. Der teuflische Kreis war geschlossen.

Der Umgang mit Juden hat zwischen Ungarn und der Slowakei gespann- 
tes Verhältnis ergeben. Die Slowakei war noch nicht entstanden, ais die au
tonome Regierung innerhalb der Tschechoslowakei mit Ungarn in Streit ge- 
riet. Am 5. November 1938 hat diese Regierung viele Juden ins Gebiet, das 
die ungarische Konigliche Armee am selben Tag besetzte, verschoben.

Von 1938 kodifizierte man in Ungarn vier Judengesetze. Das staats- 
biirgerliche, menschliche und wirtschaftliche Recht der Juden wurde be- 
schränkt, aber nicht dessto trotz blieben die Juden bis die Besetzung Un- 
garns, bis 19. März.1944 unverletzt. Ernst danach begann man mit der De
portation der Juden und mit ihrer zwanghaften Versiedlung in Gettos. Vor der 
deutschen Besetzung nahm Ungarn viele Juden an, die von anderen Staaten 
fliichteten. (einschlieBlich viele tausende aus der Slowakei).

Ende 1938 schickte die autonomische slowakische Regierung viele Juden 
nach Ungarn. In 1939 und 1940 ermoglichte sie fiir die Juden die Auswan- 
derung falls sie entsprechende Kaution bezahlten. In vielen Fallen gaben die 
Šumme ausländische, mehrmals auch ungarische judische Organisationen 
zusammen. Diese Tatsache irritierte die antisemitische Schicht der slowaki
schen Nation, troztdem haben sie das uberali in Európa konvertibel Pengô 
angenommen.

In September 1941 verôffentlichte man in der Slowakei den 198/1941 
RegierungserlaB. Das war der sogenannte Judische Kodex. Es besteht aus 
rassistischen Griinden sehr scharfe MaBnahmen. Zum Beispiel verbot es den 
Umzug. Gerade nach einem Halbjahr begann die Deportation der slowaki
schen Juden. János Esterházy, der President der Ungarischen Partei (Madar-
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ská Strana) war der einzige, wer im slowakischen Parlament gegen das Ge- 
setz uber die Deportation den Juden protestierte. Dieser Fall, und die Flucht 
der Juden nach Ungarn (in vielen Fällen mit der Hilfe der ungarischen 
Grenzbevôlkerung) verschlechterten das Verhältnis der beiden Staaten das so 
wie so gespannt war. Sogar hat die slowakische Propaganda, bis die deutsche 
Besetzung Ungarn als einen „GroBgrundbesitzer-Jiidischen“ Staat gekenn- 
zeichnet. Das war natiirlich nicht wahr, aber es gefiel uberhaupt nicht 
Deutschland. Die ungarische Propaganda vorenthielt ais Reaktion der slo
wakischen Leitung den Panslawismus. Das stimmte auch nicht im deutsch- 
beherrschten Európa, aber genauso schadete es den Slowaken in den Augen 
der Berliner Regierung.

In Budapest sah man es nicht gem, dass die slowakische Leitung zeitzu- 
zeit in Bukarest und in Zagreb Schritte unternahm hinsichtlich der antiunga- 
rischen kleinen Entente. Obwohl in Verbindung mit Murland gab es auch un- 
garisch-kroatische Auseinandersetzung bis 1945 wegen Gebietsstreite. Sie 
wussten das man die Verhältnisse von Ungam und der Slowakei mit strei- 
tenden Nachbaren vergleichen konnte, deswegen haben sie auch nichts da- 
gegen gemacht, aber daB zwischen Ungam und Rumänien ein Krieg aus- 
bricht, das war fur die Deutschen hinter der Ostfront unzulässig.

Als das konigliche Italien aus dem Krieg ausstieg, die Slowakei inter- 
nierte den koniglichen italienischen Botschafter (auf Druck der Deutschen). 
Die Slowakei hat mit der norditailenischen Republik mit aus der Gefangen- 
schaft befreitem Mussolini nie diplomatische Verhältnisse hergestellt. Un
garn dagegen hat sowohl mit dem koniglichen, als auch mit dem republika- 
nischen Italien diplomatische Verhältnisse. Dieser Fall, obwohl es von 1943 
nie wichtig war, trotzdem belastete es die Verhältnisse der beiden Staaten.

Diese Verhältnisse wurden auch nicht verbessert als der Vatikan sich in 
PreBburg nur mit einem Geschäftsfiihrer repräsentierte. Die Ursache dafiir 
war, das die slowakische Leitung nicht einverstanden war mit der Emennung 
des ehemaligen Prageren Nunzius zum PreBburger Nunzius (im Sommer 
1939). Der Nunzius in Budapest war der Doyen des diplomatischen 
Korps. Im 1942 hat er bei dem Heiligen Stuhl im Interesse der slowakischen 
Juden interveniert.

Ungeachtet der Schwierigkeiten unterhielten die beiden Staaten ganz 
normále Beziehungen, so gut es ging. Die Truppen der zwei Staaten kämpf- 
ten an der Front als Verblindete. Nach den Anfangsschwierigkeiten (in 1939) 
verrringerten die beiden Staaten den Stand der Truppen an der Grenze auf
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Normal. Die slowakischen Truppen kämpften am siidlichen Fliigel der Ost- 
front, und nach dem rumänischen Ubertritt nach Ungarn zogen sie sich 
zuriick. Dort reorganisierten sie sich, und beteiligten sie sich ais 1. Pionier- 
division an dem Bau der Verteidigungslinie „Margarethe-Stellung“ (von Do- 
nau bis Plattensee). Die militärischen Verhältnisse der beiden Staaten waren 
besser, ais die politischen. An dieser Tatsache spielte die gemeinsame Mi- 
litärdienstzeit in der Monarchie und die Freundschaft zwischen Kálmán 
Kéri, dem ungarischer Militärattache, und Ferdinand Čatloš, dem slowaki
schen Kriegsminister, eine Rolle.

Ungarn und die Slowakei erlaubten in beiden Haupstädten eine Gesandt- 
schaft zu haben, deren Aufgabe war, den nationalen Minderheiten bei den 
kulturellen Aktivitäten zu helfen. Man muB erwähnen auch Ján Spišiak, der 
die Slowakei von 23. Mai 1939 bis 16. Október 1944 in Budapest repräsen- 
tierte. Er half den slowakischen Juden nach Ungam zu fliehen, und auch den 
westlichen (franzôsichen und belgischen) Kriegsgefangenen. Er ermoglichte 
fiir polnische Studenten mit slowakischen Dokumenten auf die Universität 
zu gehen. Seit September 1944 representierte er gleichzeitig die Slowaki- 
sche Republik von Tiso, und (natiirlich heimlich) den Slowakischen Natio- 
nalrat, der den Aufstand leitete. Während Spišiaks Dienstzeit gab es drei un- 
garische Gesandte in PreBburg: Gyorgy Szabó, Lajos Kuhl und Pál Forster.

Ungam stellte sich in Verbindung mit dem slowakischen Aufstand auf 
neutralen Standpunkt. Das ungarische Heer beteiligte sich nie an den deut- 
schen militärischen Aktionen gegen den Aufstand. Die ungarischen Grenz- 
bewachungsorgane lieBen die slowakische Verbindungsmänner durch. Un- 
mittelbar nach dem rumänischen Ubertritt, als die Front schon in Ungam 
war, ermoglichte man dass die ungarische Waffenstillstandsdelegation unter 
der fiihrung Generalleutnant Gábor Farago durch Zólyom (Zvolen) nach die 
Sowietunion fahren konnte.

Die Wirtschaftsbeziehungen waren zwischen Ungarn und der Slowakei 
ganz gut. Die Leitungen der beiden Staaten wussten dass sie nur zusammen 
lebensfáhig sein kônnen. Der deutsche Wirtschaftsdruck betraf beide Staaten 
gleichfôrmig. Die deutsche Staatsschuld gegen Ungam und der Slowakei 
wuchs fortlaufend. Eine normále Verbindung zwischen der ungarischen und 
slowakischen Nation trägt in sich den Kern fiir die normále politische Ver
hältnisse. Aber während des Krieges konnte es aus vielen Gríinden nicht ge- 
schehen.
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Genéza a úlohy Snemu Slovenskej 
krajiny v rokoch 1938-1939*

Ondrej PODOLEC

Jeseň 1938 v Československu je charakteristická postupnou demontážou 
demokracie, na ktorej sa podpísali jednak vonkajšie geopolitické tlaky, ako 
aj vnútropolitický vývoj v krajine. Je paradoxné, že práve v tomto politic
kom ovzduší vzniká v rámci realizácie autonómie Slovenska jeden zo zá
kladných teoretických predpokladov fungovania pluralitného systému - zá
konodarný zbor.

K niekoľkonásobnej frustrácii obyvateľstva krajiny, ktoré proces smeru
júci k autoritatívnemu režimu prijímalo bez väčších prejavov odporu, viedla 
pretrvávajúca vnútropolitická kríza a tiež morálne pochybná pragmatická 
politika „spriatelených“ režimov na západ od hraníc republiky. Tento stav 
zašiel až tak ďaleko, že v priebehu niekolkých týždňov dostáva slovo Demo
kracia v súdobej publicistike pejoratívny nádych.' Množstvo ľudí, vtedy eš
te bez priamej skúsenosti s následkami totalitných režimov, si kladie otázku, 
do akej slepej uličky sa to ich štát po jej dvadsaťročnom pestovaní vlastne 
dostal. Z tohto aspektu pramenili aj sympatie časti obyvateľstva k tvoriacim 
sa totalitným režimom pravej či ľavej proveniencie. Z nich potom pramenil 
aj fakt, že dovtedy marginálne politické sily sa v tomto období stávajú rele
vantnými mocenskými činiteľmi.

Na slovenskej scéne sú tieto procesy navyše spojené s nevyriešenou otáz
kou česko-slovenských vzťahov, a podobne ako v českých krajinách, aj so 
silnou národnostnou menšinou v úlohe piatej kolóny v službách susedného 
štátu. Pražské centrum, výrazne oslabené zahraničnopolitickou izoláciou, už 
nebolo schopné odolávať dôsledkom problémov, ktoré sa neriešili dvadsať 
rokov. Súdobá spoločenská atmosféra teda spôsobila, že parlamentná proce
dúra prijímania dovtedy neprijateľného ústavného zákona o autonómii sa re
alizovala bez väčších problémov.2

Koncentrácia moci v rukách HSĽS sa uskutočnila v prekvapujúco krát
kom čase za viac či menej aktívnej asistencie dovtedajších vládnych strán, 
keďže v nej videli jedinú cestu, ako si udržať participáciu na reálnej moci. 
Dvadsaťročná opozičná rola v čase, keď sa zo strany vládnej moci používali

85



ONDREJ PODOLEC

prostriedky, ktoré dnes už nepatria do štandardnej politickej kultúry, bola 
jedným z faktorov, ktoré spôsobili, že táto strana svoj náhly prerod na stranu 
vládnu a mocensky dominantnú nezvládla ani politicky, ani morálne. Poli
tickú kultúru si jej vrcholní predstavitelia nemali možnosť vycibriť dlhodo
bejším pôsobením v najvyšších politických funkciách. Dvadsaťročný hlad po 
moci sa teda prejavil v razantnom nástupe do mocenských postavení a pos
tupnom ovládaní takmer všetkých sfér spoločnosti.

V oblasti česko-slovenských vzťahov mali, zásluhou krátkozrakej politi
ky ostatných strán, „licenciu“ na zásadné riešenie problému len HSĽS 
a čiastočne aj národniari ako bývalí členovia autonomistického bloku. Prijať 
túto ľudácku politickú agendu bolo pre ostatné strany politicky nepredstavi
teľné. Napokon sa však 6. októbra 1938 v Žiline ich predstavitelia podpísali 
pod návrh, ktorý ešte na jar toho istého roka označovali pre jeho relatívnu ra
dikálnosť za absolútne neprijateľný.3 Pre vládne strany bolo slovo autonómia 
ako vlajková lod programu HSĽS politicky nepoužitelné, a tak boli ich 
viac či menej progresívne iniciatívne návrhy formálne označované ako rôz
ne formy decentralizácie, hoci sa svojím obsahom často k spomínanému poj
mu približovali.4

Napriek tomu, že HSĽS bola na Slovensku dlhodobo najsilnejšou politic
kou stranou, nikdy sa jej nepodarilo (ani v rámci autonomistického bloku) 
prelomiť pomerne stabilizovaný stav volebných preferencií (okolo 30 %), 
a tým legitimizovať svoju tézu o jedinom hovorcovi slovenského národa. Je
dinou možnosťou ako takýto mandát získať bolo zjednotenie značnej časti 
politického spektra pod svojou zástavou a programom, pričom išlo predo
všetkým o slovenské pobočky českých strán. Faktická likvidácia politického 
spektra ako základného predpokladu pluralitného politického systému sa 
uskutočnila troma spôsobmi. Ideologicky antagonistické ľavicové strany, t. j. 
sociálni demokrati a komunisti, ktoré neboli pripustené ani k podpisu Žilin
skej dohody, hoci prinajmenšom sociálna demokracia sa o to usilovala, boli 
jedným z prvých administratívnych opatrení novej moci, rozpustené.5 Neľa
vicové politické strany dostali možnosť splynutia s HSĽS ako predpoklad 
ďalšieho politického pôsobenia ich predstaviteľov. Táto alternatíva im priná
šala možnosť aspoň do určitej miery ovplyvňovať ďalší vývoj v krajine. Oso
bitným prípadom bola SNS, prejavujúca nechuť k zjednocovaniu, keďže ne
mala v nových politických súvislostiach „maslo na hlave“, a teda sa nemu
sela ani utiekať k účelovej sebakritike.6 Vo svojej predchádzajúcej proauto- 
nomistickej politike videli jej predstavitelia predpoklad legitimity na ďalšie
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samostatné pôsobenie na politickej scéne.7 Do ostatných volieb však išli ná- 
rodniari na spoločnej kandidátke s celoštátnymi stranami, čo bolo príčinou 
značnej nedôvery zo strany bývalého koaličného partnera.8 Navyše nechuť 
k opätovnému spojeniu s HSĽS vyvolávala aj nedávna skúsenosť zo sporov 
o rozdelenie poslaneckých mandátov, ktoré boli jednou z príčin ich odchodu 
z autonomistického bloku. Pre politickú stranu, ktorej nízke preferencie 
v predošlom období nedovoľovali samostatný vstup na parlamentnú pôdu, sa 
núkala šanca byť alternatívnou silou integrujúcou antiľudácky elektorát. 
V tomto zmysle zaútočila na ňu aj vládna tlač.9 Zostáva však paradoxom, že 
najmenej v rovnakej miere sa v tejto kampani angažovali „rýchlokvasení au
tonomisti“ z radov bývalých tzv. štátotvorných strán.10 Na rozhodnutie se
kretariátu SNS zareagovala vláda pozastavením činnosti strany." Týmto ná
tlakovým prostriedkom sa podarilo „presvedčiť“ predstaviteľov SNS o potre
be zjednotenia, pričom zákaz činnosti bol následne v tichosti odvolaný.12

Polemiky na túto tému sa odohrávali väčšinou na stránkach tlače, pričom 
tlačový orgán SNS Národné noviny sa stal tribúnou opozičných názorov, pre
zentovaných pomocou rôznych inotajov a náznakov. Do tejto polemiky 
v značnej miere zasahovala cenzúra, pričom nová vládna garnitúra okamžite 
prebrala po svojej predchodkyni tento neduh medzivojnovej demokracie. 
Najlepšie je to vidno na spomínaných Národných novinách, keď cenzúru 
článkov zameraných proti pražskému centralizmu po necelých dvoch októb
rových týždňoch vystriedali vybielené miesta v článkoch kritizujúcich politi
ku autonómnej vlády. Jedinou témou, v rámci ktorej nebola polemika obme
dzovaná, boli snahy predstaviteľov radikálneho krídla HSĽS o nastoľovanie 
požiadavky samostatnosti Slovenska. Angažovali sa v nej predovšetkým mla
dí ľudácki radikáli na jednej strane a bývalí príslušníci celoštátnych strán pu
blikujúci predovšetkým na stránkach Národných Novín na druhej.13 Prispel 
k tomu aj tón programového vyhlásenia krajinskej vlády, ktorý hovoril o bu
dovaní slovenského štátu, pričom sa viedli spory aj o jeho interpretáciu. Spo
mínané periodikum sa postavilo jednoznačne na pozície celistvosti republi
ky.14

Jeseň 1938 bola zároveň aj epilógom existencie neľudáckej straníckej 
tlače. Vydavateľstvá boli pod kontrolou vládneho komisára a na prelome ro
kov 1938/39 sa plebejskoopozičný Slovák sťahoval do bohatých priestorov 
čerstvo zaniknutého Slovenského denníka, ktorý patril najsilnejšej vládnej 
strane a kompletne preberá jeho know-how.15 Podobne, ako politické strany, 
neobišiel proces povinného zjednocovania takmer žiadnu stránku spoločen-
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ského života: od rôznych záujmových spolkov, športových klubov až po kul
túrne inštitúcie.

Prijatím ústavného zákona o autonómii poslaneckou snemovňou a sená
tom pražského parlamentu v novembri 1938 sa otvorila cesta k vytvoreniu 
prvého slovenského zákonodarného snemu. Aktuálnou sa však zároveň stala 
aj otázka jeho budúceho politického zloženia.

Keďže neexistovala osobitná právna norma upravujúca konštituovanie 
autonómneho zákonodarného orgánu, bolo potrebné použiť na tento účel 
momentálne platné znenie zákona o volbách do Poslaneckej snemovne NZ, 
ktorý zakotvoval v podstate západoeurópsky štandard, demokratického prie
behu volebnej procedúry.16 Problémom vlády bolo uskutočniť voľby bez po
rušenia platného zákona a zároveň ich priebeh prispôsobiť novej politickej 
realite, t.j. budovaniu autoritatívneho režimu, ktorým sa vláda vôbec netaji
la.17 Bolo teda potrebné zabrániť obligátnemu predvolebnému boju politic
kých strán. Stranícke rozdeľovanie, ktoré narúšalo .jednotu národa“ bolo po
dľa ideológov zjednotenej strany už prekonané vývojom. Podaniu konkuren
čných kandidátnych listín zabránila vládna obštrukcia v súvislosti s vypísa
ním volieb. Vyhláška o konaní volieb bola totiž v tlači uverejnená až po 
uplynutí lehoty, určenej na podanie kandidátnych listín.18 V tejto súvislosti 
prichádzala do úvahy predovšetkým SNS, pričom na spoločnú kandidátnu 
listinu bol nakoniec nominovaný len jeden jej zástupca - Miloš Vančo, ktorý 
neskôr tvrdil, že to bolo vykonané bez jeho vedomia.19 V porovnaní s vý
sledkami ostatných parlamentných volieb (1935) nezodpovedalo zastúpenie 
neľudáckych strán na spoločnej kandidátnej listine reálnemu rozloženiu 
politických strán. Analogické konštatovanie možno vysloviť aj v súvislosti 
s konfesionálnym a národnostným zložením Snemu. Zatiaľ čo privilegované 
národnostné menšiny (maďarská, nemecká a rusínska) mali po jednom po
slancovi, v zákonodarnom zbore chýbali zástupcovia Čechov a Židov. Pri 
pohľade na kandidátnu listinu možno v nej vidieť zárodky budúceho korpo- 
rativizmu, keď medzi poslancami nachádzame zástupcov takmer všetkých 
sfér spoločnosti, či dokonca priamo predstaviteľov viacerých profesných 
združení.20

Práve v súvislosti s účelovou predvolebnou manipuláciou vlády pri vypí
saní volieb sa predsa len nepodarilo stopercentne dodržať literu volebného 
zákona. Dvanásťdňová lehota medzi ich oficiálnym vyhlásením minister
stvom vnútra a odovzdaním kandidátnych listín bola skrátená na jediný deň, 
keďže voľby boli vyhlásené 22 dní vopred (namiesto 28) a termín odovzda-
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nia kandidátnych listín bol predsunutý na 21 dní», pričom predtým stačilo 
16.2' Ďalším rozporuplným bodom bola tajnosť volieb, keďže vo viacerých 
volebných miestnostiach mali manifestačný ráz.22 Mimo rámca volebného 
zákona smerovalo aj zriadenie osobitných volebných miestností pre národ
nostné menšiny. Napriek tomu, že sa propagandisticky tvrdilo, že sa tak sta
lo na ich žiadosť, tento spôsob volby bol naplánovaný už dávnejšie.23 Odde
lené volebné miestnosti mali slúžiť k zisteniu miery lojality týchto skupín 
obyvateľstva. Keďže sa o týchto opatreniach všeobecne vedelo, vyjadrili nie
ktorí regionálni úradníci štátnej správy pochybnosti o úprimnosti hlasovania 
menšín. Našli sa medzi nimi aj iniciatívni jedinci, ktorí navrhovali ústrediu 
ako oddelenosť hlasovania utajiť.24 Podrobne sa priebehom volieb do Snemu 
Slovenskej krajiny zaoberá Eduard Nižňanský v štúdii z roku 1998.25

Existenciou jedinej kandidátky voľby dostali charakter plebiscitu, pričom 
ich atmosféra bola navodená sugestívne, kladné hlasovanie malo zároveň 
predstavovať vyslovenie súhlasu s predchádzajúcimi štátoprávnymi zmena
mi a ďalším budovaním Slovenska ako samosprávneho celku. Vládna moc 
mala v kampani k dispozícii monopolný prístup k vtedajším médiám, pričom 
sa vo viacerých obciach dokonca organizovali verejné náčuvy rozhlasových 
prejavov politikov.26 Okrem médií sa kampaň realizovala aj prostredníctvom 
stretnutí politikov s občanmi. Celkový tón predvolebnej rétoriky sa postup
ne pritvrdzoval a negatívne hlasovanie bolo postupne označované za pod
vratný čin nepriateľa štátu.27 Prípadná antipropaganda bola takto vytlačená 
mimo rámca legality, pričom však treba povedať, že v tomto období už ne
existovala relevantná politicko-spoločenská sila, ktorá by bola schopná zo
hrať v otázke vývoja verejnej mienky významnejšiu úlohu. Vyskytli sa len 
ojedinelé letáky s textami pripomínajúcimi komunistickú rétoriku.28

Po hladkom priebehu volieb mohli viacerí vládni politici s uspokojením 
konštatovať, že Slovensko sa svojimi volbami zaradilo k vtedajším veľmo
ciam - Nemecku a Taliansku, ktoré už opustili stranícky systém považovaný 
za prekonanú etapu vývoja.29

Vzhľadom na charakter volieb, dopadol ich výsledok viac-menej podľa 
očakávania, keď vyše 90 percent voličov hlasovalo kladne. Z historického 
hľadiska je snáď zaujímavý pohľad na tie oblasti, kde sa relatívne vysoký po
čet negatívnych hlasov najviac odchýlil od celokrajinského priemeru. Svoju 
úlohu tu zohrali dva činitele. V prvom prípade konfesionálny - v okresoch 
s tradične silným zastúpením evanjelického vierovyznania (Myjava, Senica, 
Nové Mesto nad Váhom) a v druhom etnický - v okresoch s početnou rusín-
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skou menšinou (Sobrance, Stará Ľubovňa a predovšetkým Bardejov).30
Ústavný zákon o autonómii Slovenska zakotvil štátoprávne usporiadanie 

tzv. druhej republiky, t. j. asymetrický model federácie, ktorý najmä postave
ním ústredných orgánov v ich „dvojjedinej“ celoštátno-českej kompetencii 
pripomínal usporiadanie habsburskej monarchie v období dualizmu. Formál- 
no-právne bolo navyše zakotvené jej budovanie zdola, keďže novovytvorené 
autonómne orgány boli definované ako primáme, ktoré odovzdali časť svojich 
kompetencií centru.31

Tento model sa analogicky vzťahoval aj na krajinský snem, ktorého 
právomoci boli vymedzené negatívne, a tie, ktoré boli odovzdané, sa v záko
ne vymedzili taxatívne s teoretickou možnosťou odovzdania ďalších. Praž
skému parlamentu boli teda v rámci slovenských záležitostí zverené kompe
tencie v 12 oblastiach, napríklad zahraničných vecí, obrany, mier a váh, 
ciel... Záujmy Slovenskej krajiny v spomínaných oblastiach boli na pôde NZ 
chránené zákazom majorizácie. Tretina poslancov Snemu mala navyše prá
vomoc vyvolať proces odvolania ústrednej vlády. Zasadanie Snemu podľa 
zákona zvolával prezident republiky, ktorý vymenúva na jeho návrh aj čle
nov autonómnej vlády ústavne zodpovedných krajinskému zákonodarnému 
orgánu. Podľa predstáv slovenských politikov sa mal pražský parlament po 
skončení svojho volebného obdobia pretvoriť na zákonodarný snem českých 
krajín, t. j. slovenskí poslanci by už neboli volení.32 Štátoprávne usporiada
nie by sa tak v oblasti zákonodarnej moci ešte viac priblížilo k federatívne
mu modelu.

Pomerne neobvyklým spôsobom sa dosiahol počet poslancov (63). Vo
pred bol určený len počet voličských hlasov potrebných na získanie jedného 
mandátu pre politickú stranu (20 000), pričom ak zvyškové hlasy presahova
li tri štvrtiny tohto počtu, pripočítal sa ešte jeden. Na poarbitrážnom území 
Slovenska bolo teda aj napriek takmer stopercentnej volebnej účasti zvole
ných len 63 poslancov namiesto pôvodne zamýšľaných 80.33 Zostávajúce, 
alebo uvoľnené mandáty boli podľa ústavného zákona č. 229 zo 7. októbra 
1941 dopĺňané mimovolebnou procedúrou - vymenoval ich prezident repub
liky. V rámci tejto novely ústavy bolo aj funkčné obdobie Snemu, pôvodne 
vymedzené piatimi rokmi, predĺžené na neurčito {„kým sa nezvolí nový“).34

Snem Slovenskej krajiny sa počas celého obdobia autonómie riadil roko
vacím poriadkom PS NZ, pričom až v apríli 1939 prijal vlastný rokovací po
riadok, ktorý bol novelizovaný v novembri 1941. Obe právne normy boli 
v zásade identické, pretože rokovací poriadok pražského parlamentu bol
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v podstate len preložený a prispôsobený podmienkam menšieho zákonodar
ného orgánu. Úmerne nižšiemu počtu poslancov boli napríklad znížené mi
nimálne počty potrebné na podanie pozmeňovacieho návrhu a interpelácie 
(z 20 na 10 poslancov). V plnom rozsahu bolo prebraté aj ustanovenie 
o možnosti používania jazykov národnostných menšín, dokonca rozšírené 
o povinnosť publikovať prejavy prezidenta republiky aj vo všetkých menši
nových jazykoch. Jediným podstatnejším rozdielom bola jednoduchšia 
legislatívna procedúra, keď sa upustilo (najmä v neskoršej novelizácii) od 
systému niekoľkých čítaní zákona. Zaujímavým špecifikom Snemu bolo 
ustanovenie §39 ods.l jeho rokovacieho poriadku, ktoré, až na malé výnim
ky, zakazovalo poslancom čítať svoje prejavy.35

Funkcia poslanca mala čestný charakter, z poslaneckého mandátu vyplý
val len nárok na úhradu nákladov spojených s jeho vykonávaním, pričom 
viacerí poslanci presadzovali zmenu tohto ustanovenia. Keďže v tomto ob
dobí ešte nešlo o parlament suverénneho štátu, nepredpokladala sa veľká 
frekvencia zasadaní. Ďalšou príčinou bola aj neutešená situácia vo finan
ciách slovenskej krajiny a jej schodkový rozpočet.36

Štruktúra orgánov Snemu sa po jeho ustanovení budovala len postupne. 
Jeho vedenie, t. j. predsedníctvo, sa skladalo z predsedu a dvoch podpredse
dov. Tento orgán mohol plenárne zasadať za prítomnosti aspoň dvoch jeho 
členov, pričom pri rovnosti hlasov rozhodoval hlas predsedu. Riadiace kom
petencie v Sneme boli rozdelené medzi predsedu (rozhodoval sám) a spomí
naný kolektívny orgán - predsedníctvo. Predsedovi podliehal jeho sekretariát 
a administratívny aparát Snemu, skladajúci sa z kabinetu predsedníctva, pos
tupne až piatich referátov (dvoch legislatívnych, spravodajského, personál
neho a hospodárskeho), učtárne, pomocných úradov a archívu s knižnicou.37

Z výborov, ktorých počet sa neskôr rozrástol až na 11, boli v tomto ob
dobí zriadené len štyri najdôležitejšie: iniciatívny, rozpočtový, imunitný 
a ústavno-právny.38

Snem Slovenskej krajiny bol zvolaný rozhodnutím prezidenta republiky 
zo 4. januára 1939 presne mesiac po voľbách - 18. januára 1939 na jedenástu 
hodinu. Keďže išlo v podmienkach Slovenska o prvý zákonodarný snem, 
ustanovujúce zasadanie malo predovšetkým slávnostný charakter za účasti 
politických špičiek: predstaviteľov ústrednej vlády i oboch komôr parlamen
tu.39 Za miesto tohto historického aktu bola nakoniec určená aula bratislav
skej univerzity, pretože adaptácia Župného domu, kam sa Snem nakoniec 
natrvalo usídlil, ešte nebola ukončená. V tejto súvislosti do úvahy prichá-
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dzala aj budova Zemědělského múzea (dnes SNM).39
Podľa zákona o autonómii mal poverenec politickej strany s najväčším 

počtom mandátov otvoriť prvé zasadanie a predsedať mu.41 Touto čestnou 
úlohou bol poverený dr. Jozef Buday ako zástupca HSĽS - jedinej politickej 
strany, priamo zastúpenej na Sneme. Okrem slávnostných prejavov bol súčas
ťou programu aj sľub poslancov, a najmä konštituovanie riadiacich orgánov. 
Na prvej schôdzi bolo podľa prezenčnej listiny prítomných všetkých 63 zvo
lených poslancov. Už prvé jednohlasné hlasovania naznačili charakter politi
ky, aká sa mala viesť na pôde tohto politicky jednofarebného orgánu. Po zvo
lení predsedu (Martina Sokola) a dvoch podpredsedov (Karol Mederly a Jú
lius Stano), nasledovala ešte voľba štyroch zapisovateľov a dozorcov a kon
štituovanie spomínaných štyroch výborov.42

Medzi prvé legislatívne úlohy predložené poslancom patrili: zákon o zás
luhách Andreja Hlinku a zákon o rokovacom poriadku Snemu. Nesporne 
najdôležitejšími úlohami Snemu však bolo schválenie programového vyhlá
senia autonómnej vlády a rozpočtu Krajiny, ktoré sa stali hlavnými témami 
druhej schôdze. Predseda vlády, dr. Jozef Tiso, predniesol programové vy
hlásenie v jej úvode - 21. 2. 1939.

Dokument možno rozdeliť na tri základné časti. Prvá, ideologická, hovo
rí o novom štáte, ktorý sa na pôde nového snemu buduje, pričom je zaujíma
vé, že existujúci československý štát sa v ňom priamo vôbec nespomína. 
V rámci spomínanej búrlivej diskusie v tlači o vhodnosti úvah o samostat
nosti Slovenska sa viedli ostré spory aj o interpretáciu úvodnej časti vládne
ho vyhlásenia. Zákonodarný snem sa však takmer vo všetkých príspevkoch 
považoval za rozhodujúci atribút štátnosti. Ďalším malo byť prijatie základ
ného zákona - slovenskej ústavy. Jednoznačne je prezentovaný aj charakter 
nového štátu, keď sa vláda otvorene hlási k budovaniu totalitného režimu 
jednej strany po tom, čo bola zlikvidovaná straníckosť - ako najhoršie ovo
cie demokracie. Nahradiť ju mal stavovský systém prebudovaný od naj
nižších štruktúr - obcí. Z celého ďalšieho textu je zrejmé, že idea štátu mala 
byť postavená na dvoch pilieroch: kresťanskom a národnom, ktoré sa preja
vujú vo všetkých sférach spoločnosti, predovšetkým však v oblasti kultúry 
a školstva.

Ďalšie zámery vlády môžme rozdeliť na investičné akcie vynútené oku
páciou južného Slovenska a s tým spojené prerušenie mnohých komunikač
ných a infraštruktúrnych sietí a na dlhodobé zámery a investície.43

Okrem obligátnych politických vyhlásení sa rokovanie o vládnom vyhlá-
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sení nieslo v pomerne vecnom duchu. Pri absencii politickej opozície mu 
chýbala akákoľvek kritika, pričom poslanci sa skôr angažovali v presadzova
ní partikulárnych záujmov regionálneho alebo stavovského charakteru.44

Pomerne nízky stupeň lojality prejavili vo svojich sebavedomých rečiach 
zástupcovia národnostných menšín, ktorí ich predniesli vo svojich jazykoch. 
Poslancovi Karmasinovi napríklad prekážalo používanie pojmu „menšina“, 
ktoré v ňom vyvolávalo „minderheitsgefuhl“ a s ním spojený pocit nerov- 
noprávnosti. Smiech v rokovacej sieni vyvolalo, keď potom omylom toto 
slovo sám niekoľkokrát v ďalších častiach prejavu spomenul.

János Esterházy použil v tomto prípade pojem „maďarstvo“, ktoré malo 
podľa neho stále dôvod na sťažnosti. Viedenskú arbitráž označil za svoju 
„magnu chartu“ a vládu varoval konštatovaním, že práve národnostný prob
lém bol príčinou skazy Československa.45

Ťažisko prerokúvania rozpočtu krajiny spočívalo na rozpočtovom výbore. 
Mal schodkový charakter, pričom príjmy predstavovali 886 363 000 korún 
a výdavky 1 192 648 900. Príspevky poukazovali najmä na potrebu rozprú
diť podnikateľskú činnosť a pritiahnuť investície zo strany českého 
a zahraničného kapitálu. Obidva zásadné dokumenty boli odhlasované jed
nohlasne.46

Je historickým paradoxom, že tretia schôdza Snemu Slovenskej krajiny 
bola zvolaná práve na 14. marca 1939. Keď prezident republiky vydal 
príslušné rozhodnutie, určite netušil, aký osudový dátum určil. Historické 
zasadanie sa totiž pod vplyvom známych udalostí konalo práve v tento deň, 
a to i napriek tomu, že ho prezident svojím ďalším rozhodnutím, vzhľadom 
na udalosti okolo tzv. Homolovho puču odročil na 28. marca.47 Spomínaným 
historickým medzníkom sa spolu so zmenou názvu začala písať nová kapito
la v dejinách tohto snemu, keď sa stal parlamentom samostatného štátu.

POZNÁMKY:

GENÉZA A ÚLOHY SNEMU SLOVENSKEJ KRAJINV V ROJOCH 1938-1939*

* Príspevok je súcosťou grantu č. 2/7243/20.
1 Z množstvo článkov zatracujúcich predošlé obdobie a oslavujúcich dosiohnutú „jednotu" pozri napríklad: Jeden Boh, 

jeden národ, jedno strana.... Slovák, 10.11.1938, s.l, Z očú. Slovenská politiko, 15.1.1939, s.l („ľeroz si už nena
dávame do demokratov, ole keď so medzi nami zjoví slovenský minister, hneď cítime, že je náš o z nás. Preto tým 
ochotnejšie počávome svojich vodcov, ľo je výhoda nedemokratickej demokracie. A vôbec preč so starými frázomi I"), 
alebo: Zo slobodné Slovensko. Slovenský denník, 2.12.1938...
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Likvidácia Slovenskej národnej 
strany

Jaroslavo ROGUĽOVÁ

Vzťah Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Slovenskej národnej strany 
po 6. októbri 1938 bol procesom utvárania politického monopolu jednej stra
ny. Práve tento vzťah to dokazuje v plnom rozsahu, pretože išlo o autono
mistické (slovenské) a nie československé strany. Národná strana prezento
vala zmenu štátoprávnych pomerov ako víťazstvo svojej autonomistickej po
litiky a vzhľadom na to si nárokovala pozície adekvátne jej dlhoročnému 
účinkovaniu v spoločenskom a politickom živote. Ako jediná politická stra
na uzavrela s HSLS dohodu o zlúčení, ktorá jej mala zabezpečiť podiel na 
vedení spoločnej strany. V skutočnosti však jej pozície neboli odlišné od 
ostatných strán.

Výsledkom rokovaní slovenských politických zástupcov 6. 10. 1938 
v Žiline bolo prijatie dohody o preskupení politickej moci na Slovensku. 
Slovenská národná strana - jedna z rokujúcich politických strán, ktorá zvo
lala zasadnutie svojho výkonného výboru na ten istý deň do Žiliny, tento ná
vrh prerokovala a jednomyseľne prijala.

Aj ked ľudácky návrh celkom nezodpovedal jej koncepcii slovenskej sa
mosprávy ', uzniesla sa úplne podporovať slovenskú vládu na čele 
s dr. Jozefom Tisom, vyslovila sa pre úzku spoluprácu s HSLS pri prestavbe 
štátu na federáciu, pričom si chcela zachovať úplnú programovú a taktickú 
samostatnosť.2 Istým spôsobom nadviazala na spoluprácu z obdobia autono
mistického bloku v rokoch 1932-1935 a niektorí proľudácky orientovaní ná- 
rodniari boli s ľudákmi v kontakte od septembra 1938.3

SNS sa netajila svojimi politickými ambíciami a od nových pomerov 
očakávala výrazné zmeny vo svoj prospech. Žilinskú dohodu považovala za 
zavŕšenie národného a politického boja, ktorý bude pokračovať v pozmene
nej forme - v sociálnej a hospodárskej oblasti. Svoje členstvo vyzývala 
k aktivite a národniarsky tlačový orgán Národnie noviny, ktorý pre neustále 
finančné problémy vychádzal trikrát týždenne, sa stal od začiatku októbra 
denníkom. „Po víťazstve Slovenskej národnej strany treba zvýšiť organizač
nú prácu v strane tak, aby sme svoju politickú silu mohli pri prevzatí Slo-
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venska Slovákmi plne uplatniť“, napísali Národnie noviny,4
Faktom však bolo, že národnú stranu z účasti na politickej moci vylúčili, 

využívajúc už tradičný argument, že je „generálom bez vojska“. Nič na tom 
nemenila ani skutočnosť, že jej dvadsaťročný zápas o autonómiu bol koruno
vaný úspechom. SNS sa pohoršovala nad tým, že pri budovaní autonómie 
Slovenska asistovali ľudákom centralistickí agrárnici, ktorí boli proti štáto
právnym zmenám v zmysle ľudáckych aj národniarskych návrhov. Národniar 
Gustáv Adolf Bežo to vyjadril v Národných novinách: „Dnes, keď naša idea 
zvíťazila, my sa radujeme, ale naša radosť kalená je faktom, že našu ideu bu
dú uskutočňovať aj tí, ktorí nás za túto ideu prenasledovali. A že my sme 
predbežne vyradení z vlády a zdá sa, že nás vôbec nechcú pripustiť k účasti 
na prevedení diela, ktoré sme my dlhé roky pripravovali.“5 Aj predseda stra
ny Ján Paulíny-Tóth žiadal, aby bola autonomistická národná strana akcepto
vaná v nových politických pomeroch „Priatelia z ľudovej strany nemali by 
stratiť z očí jedno: že prestavba Slovenska je veľmi zodpovedná úloha s ďale
kosiahlymi následkami, a že pri tom spolupráca a tedy aj spoluzodpovednosť 
Slovenskej národnej strany mala by im byť jasná na celej čiare“.6 Za nevy
jasnených okolností bola zmenená ministerská kandidátka vypracovaná na 
žilinských poradách 6. 10. 1938, na ktorej figuroval aj jeden národniar. Ko
nečné zloženie vlády vytvorenej 7. 10. 1938 bolo ľudácko-agrárnícke.7 Podľa 
Pavla Čamogurského „bolo rámcovo dohodnuté..., že vo vláde budú dvaja 
neľudáci. Šlo o to, či to budú obidvaja príslušníci agrárnej strany, alebo či 
jedno kreslo dostane SNS. To však bola otázka, ktorá sa zásadne ľudovej 
strany netýkala.“8

Dôsledkom žilinských porád bolo preskupenie mocensko-politických síl. 
Bolo zrejmé, že stranícko-politická štruktúra predmníchovskej ČSR bola ne
udržateľná a začala sa spochybňovať oprávnenosť existencie niektorých poli
tických strán. Aj národniari sa zasadzovali za prehodnotenie dôvodov pôso
benia frakcií československých strán na Slovensku.9 „Nie je možné, aby 
Slováci, ktorí sa žilinským uznesením spojili v jednom slovensko-národnom 
tábore, boli naďalej rozcapartení po všetkých možných slovenských, česko
slovenských a protiautonomistických stranách. Zástupcovia českých politic
kých strán nemôžu naďalej predsa sedieť na dvoch politických stoličkách“10, 
písali Národnie noviny a dlhoročný člen strany Andrej Mika konkretizoval 
danú požiadavku: „My Slováci nepotrebujeme žiadne agrárne a nijaké socia
listické strany. A tiež nepotrebujeme 10 alebo 15 strán nacionalistických. Tu 
je strana Slovenská národná a Hlinková slovenská ľudová strana a dosť“!11
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V tejto súvislosti národniari zaznamenali veľké prestupy členstva z bývalých 
koaličných strán.12

SNS sa stala atraktívnou nielen pre ich radové členstvo. Slovenská tlač 
priniesla po 20. októbri informácie o rokovaniach národniarov s novozvole
nými zástupcami týchto politických strán. Predmetom rokovaní bolo zlúče
nie bývalých koaličných strán „pod plášťom SNS“ za účelom vytvorenia jed
nej velkej politickej strany. V pričlenení k autonomistickej SNS videli spô
sob, ako ďalej existovať v slovenskej politike a verili, že cez národniarov by 
si zabezpečili aj politický vplyv.13 Siahodlhé rokovania skončili bez efektu. 
Pokusy o „zgrupovanie liberálno-socialisticko-komunistických zložiek“14 
v jednom bloku boli neúspešné. V prípade ľavicových strán, už zakázanej 
komunistickej, za ktorú rokoval Vlado Clementis a sociálno-demokratickej, 
údajne rozhovory stroskotali na odpore klerikálneho krídla v SNS.15 Z ďal
ších strán boli zastúpení národní socialisti, na Slovensku reprezentovaní 
Emilom Boleslavom Lukáčom, národní demokrati, fašisti a živnostníci, no 
pre národniarov nebolo žiaduce utvoriť blok len s týmito stranami. Nakoniec 
tieto debaty stratili na aktuálnosti, lebo sa 8. novembra zlúčili dojednej stra
ny - Hlinkovej slovenskej ľudovej strany - strany slovenskej národnej jedno
ty. (HSĽS-SSNJ)16 Na pokusoch agrárnikov zjednotiť opozičné sily a vytvo
riť „stredostavovský blok“ sa národniari odmietli podieľať.17

Keď v začiatkoch autonómie bola SNS vylúčená z podielu na moci a kon
com októbra hrala skôr úlohu jej „sprostredkovateľa“, tak po vytvorení 
HSĽS-SSNJ bola jediným nezlúčeným politickým subjektom. Od 9. do 23. 
novembra prebiehali rokovania a informatívne rozhovory medzi ľudákmi 
a národniarmi o spôsobe spolužita oboch autonomistických strán, prípadne 
o ich zlúčení.

SNS pokladala za aktuálnu diskusiu o forme vnútorného zriadenia auto
nómneho Slovenska a tieto rozhovory chápala do veľkej miery ako jej súčasť. 
Ján Paulíny-Tóth očakával, že sa medzi politikmi bude rokovať o najvhod
nejšom politickom systéme v zmenených pomeroch na Slovensku. Napísal: 
„Dr.Tiso sa osvedčil, že...pre podrobné vypracovanie ústavy poverí komisiu 
ústavoprávnych znalcov, kam aj zástupcov Slovenskej národnej strany po
zve. Čo prinesie práca tejto komisie? Totalitu, či korporativizmus a či kom
bináciu oboch s primiešaním demokracie, kto vie dnes“?18 Ich cieľom bola 
silná opozičná legálne fungujúca strana, pričom by mohlo dôjsť k striedaniu 
týchto strán pri moci. Ján Paulíny-Tóth zastával stanovisko, že najvhodnejšie 
by bolo priblížiť sa modelu západných demokracií a udržať systém dvoch-
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troch strán.19 Predpokladal, že SNS bude fungovať popri HSĽS-SSNJ a „vec
nou kritikou prispievať ku kontrole všetkých zásadných vecí“.20 Uvažoval 
pragmaticky: „Ja sám som si predstavoval, že pri trocha normálnom vývoji 
pomerov sa ľudáci za rok - dva vo vláde opotrebujú a stratia popularitu.”2' 
Keďže národniari stále považovali diskusiu za otvorenú, vyslovili počudova
nie nad útočným a výhražným tónom ľudáckeho denníka Slováka.22 Na ľu
dácke výpady Národnie noviny odpovedali: „Nerozumieme, prečo Slovák 
anticipuje budúci vývoj a zaujíma postoj, akoby určitá forma vnútorného 
zriadenia na Slovensku bola už smerodajnými, oprávnenými činiteľmi prija
tá a aj do života uvedená. Nerozumieme, prečo orgán katolíckej strany auto
nomistickej navrhuje násilné prostriedky proti orgánu druhej autonomistic
kej strany“.23 V národniarskej politike „sa prejavovala typická črta tých čias, 
podceňovanie možností a schopností ľudákov vládnuť, nastoliť totalitný re
žim, udržať sa pri moci“.24 HSĽS však neplánovala viesť rozhovory na tému 
budúceho vnútorného zriadenia s národniarmi, ani s nikým iným. O niečo 
neskôr Slovenský hlas zaujímavo komentoval zákaz národnej strany ako dô
sledok nepochopenia totalitnej koncepcie dr.Tisa.: „V jeho koncepcii je, aby 
sme mali iba jedinú politickú stranu, aby sa teda náš politický život ani v naj
menšom netrieštil. Ak boli medzi nami takí, čo sa s touto koncepciou dr. Ti
su nevedeli úplne stotožniť a želali si v - mene demokracie - zachrániť ešte 
aspoň jednu stranu, stranu národnú, pre zdravú kontrolu a kritiku, tí činom 
dr. Tisa budú teraz pravdepodobne „odzbrojení“.25

Národná strana ako jediná možná neľudácka politická alternatíva po 
8. 11. 1938 budila pred blížiacimi sa volbami do Snemu Slovenskej krajiny 
záujem verejnosti. SNS ich skutočne plánovala využiť na konfrontáciu vply
vu s HSĽS, čo ľudáci nemohli v žiadnom prípade dovoliť.26

Podklady pre rokovanie s HSĽS prijali národniari na zasadutí svojho vý
konného výboru 9. 11. 1938 v Bratislave. Určili päť zásadných bodov, vy
jasnenie ktorých malo byť predpokladom dohody ľudákov a národniarov: 
Ľ vyjasní sa stanovisko k štátoprávnemu postaveniu Slovenska, pričom SNS 
trvá na zachovaní Česko-Slovenskej federatívnej republiky; 2. vyjasní sa 
hospodársky a politický vnútorný smer; 3. určí sa program budúcej spoloč
nej strany; 4. dohodne sa jej pomenovanie; 5. SNS si zaistí účasť v spoloč
ných orgánoch strany. Zároveň bola menovaná trojčlenná skupina - Ján Pau- 
líny-Tóth, dr. Miloš Vančo a Vladimír Čemák, poverená rokovať o týchto bo
doch s HSĽS.27

O výsledkoch početných rokovaní informovali povereníci na zasadnutí
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výkonného výboru SNS v Žiline 23. 11. 1938. Na základe ich referátov ma
li členovia výboru hlasovaním rozhodnúť, či k zlúčeniu strán dôjde alebo nie. 
Ľudáci boli za zotrvanie Slovenska v štátoprávnom zväzku v ČSR, pokiaľ 
Česi umožnia vteliť autonómiu Slovenska do ústavy republiky (1.). V ďalších 
odpovediach sa ako nekompetentní odvolávali na zákonodarný slovenský 
snem (2.) a zjazd strany (3.,4.). Rámcovo dohodli účasť v orgánoch spoloč
nej strany (5.). Pre národniarov boli tieto závery nedostačujúce.28 Ďalej pro
ti zlúčeniu hovorila obava národniarov, aby „tábor nespokojných pri exis
tencii jedinej slovenskej strany neorientoval sa k maďarskej alebo nemeckej 
strane“29, ako aj evanjelická otázka30 a dlhoročná tradícia strany.31 Diskuto
valo sa o ostrom postupe proti Čechom.32 Zvažovali sa hlasy niektorých čle
nov výkonného výboru (boli traja), ktorí boli, naopak, za vytvorenie jednej 
strany. Ich taktikou bolo vnútorné ovládnutie spoločnej strany. Bolo známe, 
že po smrti Andreja Hlinku súperilo o moc v ľudovej strane viac krídel, naj
mä rivalita medzi J. Tisom a K. Sidorom dávala podnety na úvahy získať po
zíciu „jazýčka na váhach“ v jedinej slovenskej strane.33 Výkonný výbor sa 
hlasovaním uzniesol a vo vydanom „Ohlase“ stálo: „Slovenská národná 
strana ostáva samostatne organizovaná v terajšom podstatnom programe. 
S HSLS má ostať v tesnej spolupráci pri vybudovaní Slovenskej krajiny 
a jej autonómneho zriadenia. Tento pomer má ostať do najbliších volieb, 
ktoré dajú možnosť každému Slovákovi voľne sa vysloviť, komu dáva svoju 
dôveru“.34

Na druhý deň po prijatí tohto rozhodnutia krajinský prezident na príkaz 
ministra vnútra vydal výmer o zakáze ďalšej činnosti SNS, nariadil domové 
prehliadky jej popredných členov a sekretariátov na všetkých úrovniach, po
čínajúc hlavným v Bratislave a miestnymi organizáciami končiac. Vo výme
re sa uvádzalo, že sa tak deje „v záujme zachovania jednoty v národe, verej
ného poriadku a bezpečnosti na Slovensku“.35 Národniari boli obvinení z ko
rupcie, z čechoslovakizmu, zo zapredanectva atď. Proti SNS sa v tlači roz
pútala dvojtýždňová kampaň.36 Roztrpčení národniari podali žalobu na re
dakciu Slováka za nactiutŕhanie37 a Ján Paulíny-Tóth sa odvolal proti záka
zu činnosti strany.38 Národnie noviny uverejnili „Osvedčenie“, v ktorom vy
hlásili, že s ich vedomím nie sú v žiadnom peňažnom ústave poukázané pre 
SNS nijaké peniaze a od utvorenia slovenskej vlády od nikoho ani peniaze 
nežiadali.39 J. Paulíny-Tóth neskôr vysvetlil tieto obvinenia ako fámy, ktoré 
sa zrodili po jeho neúspešných pokusoch získať financie na zorganizovanie 
opozície.40
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Rozhovory Iudákov a národniarov vstúpili za takýchto podmienok do po
slednej fázy. Národniari sa stali „prístupnejšími“ voči ľudáckym návrhom. 
Svojich 5 požiadaviek sformulovali do kompromisnej podoby. Od progra
mových zmien, ako aj od zmeny názvu spoločnej strany predbežne upustili. 
K týmto otázkam sa plánovali vrátiť na zjazde strany. Relevantné boli 
v tejto fáze rokovaní návrhy dr. Tisa z 21. 11., na základe ktorých mala mať 
SNS zastúpenie v prezídiu a výkonnom výbore spoločnej strany a jedného 
člena vo vláde. Tisov návrh ohľadom spoločnej kandidátnej listiny do volieb 
do Snemu Slovenskej krajiny už nebol aktuálny a musel byť pozmenený. Čas 
na zostavenie volebnej kanditátky bol totiž prikrátky na to, aby to stihla aj 
iná strana, ako ľudová. Pre národnú stranu to platilo dvojnásobne, keďže ma
la v tom čase zastavenú činnosť a zostavenie kandidátky jej bolo technicky 
znemožnené. Na jednotnej kandidátke figuroval jeden člen SNS - Miloš Van- 
čo.4' Národniarmi vybraní odborníci mali byť dosadení do sněmových výbo
rov a tak sa podieľať na legislatívnej činnosti.42 J. Paulíny-Tóth chcel ďalej 
presadiť zrušenie zákazu činnosti SNS, zastúpenie v hospodárskych a sociál
nych inštitúciách, ako aj odvolanie urážlivých výrokov Slováka a Slovenskej 
pravdy,43

So súhlasom predsedu vlády zvolala SNS, ktorej sa stále nepodarilo do
siahnuť odvolanie zákazu činnosti, zasadnutie svojho výkonného výboru na 
15. 12. 1938 do Žiliny do hotela Rémi. Scenár z posledného zasadnutia vý
boru sa opakoval. Znova prebehla búrlivá debata o pozíciách národniarov, 
len tento raz znelo uznesenie výkonného výboru v prospech HSĽS-SSNJ.44 
Neoficiálne zdroje hovorili, že predseda strany Ján Paulíny-Tóth navrhoval 
zlúčenie len na prvých 6 rokov.45

Skorá budúcnosť priniesla ovocie dohody ľudákov a národniarov. Ľudác
ke periodiká odvolali urážky46 a člen SNS dr. Miloš Vančo sa stal ministrom 
spravodlivosti. Zákaz národnej strany bol prezentovaný ako nedorozume
nie.47 Viac SNS zo spomínanej dohody nezískala. V sneme bol jediný národ- 
niar Miloš Vančo, z konfesoinálnej stránky - šiesti evanjelici. Významnejšiu 
funkciu dostal len Vladimír Černák. Jeho brat Matúš bol ministrom školstva 
v autonómnej vláde, a tak tu politická príslušnosť zrejme veľmi nezavážila.48 
Z ich radov neboli menovaní odborníci do sněmových výborov a ani zákaz 
činnosti SNS nebol odvolaný.

Národná strana aj napriek tomu, že ako jediná uzavrela s ľudákmi doho
du o podmienkach zlúčenia, nemala v slovenskej politike odlišné postavenie 
od ostatných politických strán. Iná bola len forma likvidácie. Národniar Vla-
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dimír Rolko vyslovil v súvislosti s novými pomermi zaujímavú myšlienku: 
„Otázkou ešte vždy ostáva, či totalita, tak prirodzená v nemeckom...národe, 
sa nezvrhne v slavianskom, špeciálne v slovenskom národe v niečo celkom 
iného, čo by natrvalo zdravé nijako nemohlo byť.“49
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Čs. dôstojníci - Slováci v službách
Hlinkovej gardy
(november 1938 - marec 1939)

Miloslav ČAPLOVIČ

Mnichovský diktát velmocí 29. septembra 1938 rozhodujúcim spôsobom 
ovplyvnil tak medzinárodné postavenie Československej republiky, ako aj 
ďalší vnútropolitický vývoj a štátoprávne usporiadanie v oklieštenom štáte. 
Mníchov tak de facto, súhrou domácich i zahraničných síl, otvoril cestu k rea
lizácii slovenského a podkarpatoruského autonomizmu. Vedenie Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany (ďalej HSĽS), na čele s dr. Jozefom Tisom, sa roz
hodlo konať bez dohody a využilo situáciu po rekonštrukcii úradníckej vlá
dy arm. gen. Jana Syrového (4. 10. 1938), ktorá deklarovala ochotu dohod
núť sa s ľudákmi. Napokon vyhlásenie autonómie Slovenska vo štvrtok 6. 
októbra 1938 - tzv. Žilinská dohoda uzavretá medzi predstaviteľmi HSĽS 
a predstaviteľmi ostatných „štátotvorných“ slovenských politických strán 
(s výnimkou sociálnych demokratov a komunistov - pozn. M. Č.) - prebehlo 
pokojne a legálne. O deň neskôr vymenoval gen. Syrový v Prahe prvú slo
venskú autonómnu vládu (tiež vláda Slovenskej krajiny - pozn. M. Č.), pod 
vedením J. Tisa.

Zahraničnopolitický izolované Česko-Slovensko (tzv. druhá republika) 
sa v nasledujúcich mesiacoch dostávalo pod čoraz výraznejší vplyv nacistic
kého Nemecka. V čs. brannej moci demoralizovanej kapitulačným rozkazom 
gen. Syrového zo 6. októbra 1938', sa postupne realizovala jej demobilizácia 
rozdelená do štyroch etáp, s ukončením poslednej do polovice decembra 
1938. Jednou z výrazných zmien, ktorými prechádzal oslabený branný sys
tém pomníchovského Česko-Slovenska, bolo presunutie ťažiska strategic
kých priorít z českých krajín na východ republiky. No, práve v pohľade na 
základné zásady riešenia vojenského zabezpečenia štátu sa skrížili predstavy 
hlavného štábu čs. brannej moci s „... vojenskopolitickými zámermi HSĽS 
a slovenskej autonómnej vlády, ktorá sa snažila rozšíriť získané mocenské 
postavenie aj na oblasť armády.“2 Prijatím ústavného zákona o autonómii 
Slovenska a Podkarpatskej Rusi (nové pomenovanie Karpatská Ukrajina -
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pozn. M. Č.) v Národnom zhromaždení 19. novembra 1938\ sa však v zása
de neporušilo unitaristické usporiadanie čs. brannej moci a rezort národnej 
obrany naďalej patril výlučne pod právomoc ústrednej čs. vlády v Prahe.

V utorok 18. októbra 1938 náčelník Hlavného štábu (ďalej HŠ), arm. gen. 
Ludvik Krejčí, poveril čs. dôstojníka slovenskej národnosti Ferdinanda Čat- 
loša, vtedy v hodnosti pplk. gšt., funkciou zástupcu hlavného veliteľa pri slo
venskej autonómnej vláde v Bratislave. Ako spolupracovníkov mu zároveň 
HŠ pridelil škpt. del. Benedikta Dúbravca, por. jázd. Jána Straku a niekoľ
kých ďalších dôstojníkov a poddôstojníkov slovenskej a českej národnosti.4 
Podľa predsedu autonómnej vlády J. Tisa mal pplk. gšt. F. Čatloš a jeho sku
pina predovšetkým zabezpečiť, „...aby demobilizáciou neutrpela bojaschop- 
nosť útvarov vyčlenených na obranu slovensko-madarskej hranice. Čatloš sa 
stal postupne expertom slovenskej autonómnej vlády na armádnu problema
tiku, ako autor tzv. nápravného programu čs. armády na Slovensku“.5

Bezprostredne po prijatí Žilinskej dohody a vyhlásení autonómie Slo
venska vystúpili fakticky z ilegality jednotky Hlinkovej gardy. Tie sa mali 
stať hlavným mocenským nástrojom radikálneho ľudáckeho krídla, reprezen
tovaného Alexandrom Machom, Ferdinandom Ďurčanským, Karolom Mur- 
gašom, Matúšom Černákom, Dr. Vojtechom Tukom a ďalšími, pri príprave 
a realizácií násilného politického prevratu - úplného osamostatnenia sa Slo
venska.6 V rámci naplnenia tohto plánu sa objavili aj prvé pokusy vyzbroje
nia Hlinkovej gardy (ďalej HG). Napríklad už v piatok 7. októbra 1938 ľu
dácky orientovaný, penzionovaný škpt. českého pôvodu František Trávenec, 
vydal rozkaz odzbrojiť bratislavskú pobočku Národnej gardy (č. 52 - pozn. 
M. Č.) a odňatými zbraňami vyzbrojiť bratislavskú 60-člennú jednotku HG.7

Postupnými administratívnymi krokmi slovenskej autonómnej vlády bo
la HG zapojená do úsilia ľudovej strany vytvoriť z nej legálnu protiváhu mo
censkému aparátu - predovšetkým k čs. brannej moci, ktorým disponovali 
centrálne štátne orgány v Prahe. Už 9. októbra 1938 vydal K. Murgaš v Bra
tislave dočasný Organizačný rozvrh Hlinkových gárd.8 O dva týždne neskôr, 
v sobotu 22. októbra 1938 bol schválený nový Organizačný poriadok HG, 
podľa ktorého jej najvyšším veliteľom (neskôr hlavným veliteľom - pozn. M. 
Č.) sa stal Karol Sidor, náčelníkom hlavného veliteľstva HG (výkonným 
hlavným veliteľom) kpt. v zál. Ján Dafčík, náčelníkom organizačného odde
lenia K. Murgaš a náčelníkom politickej sekcie (kancelárie) A. Mach. V tom
to poriadku bola charakterizovaná organizačná štruktúra HG regulovaná na 
vojenských či prinajmenej polovojenských princípoch. Ďalej obsahoval zoz-
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nam oblastných veliteľstiev HG (ďalej OV HG), spôsob vydávania legitimá
cií a konania v služobnom styku, charakteristiku rovnošaty a dištinkčného 
označenia HG, text slávnostného sľubu Hlinkových gardistov, atd. Podľa toh
to organizačného poriadku sa dňom 24. októbra 1938 začala realizovať reor
ganizácia HG na všetkých jej stupňoch a zložkách.9 Túto organizačnú sústa
vu HG schválil 28. októbra 1938 predseda vlády Slovenskej krajiny J. Tiso. 
Okrem vyššie spomínaných predstaviteľov Hlavného veliteľstva Hlinkovej 
gardy (ďalej HV HG) v Bratislave, sa jeho ďalšími funkcionármi stali: aktív
ny dôstojník čs. armády - škpt. Jozef Martin Kristín (náčelník výcviku), ka
nonik dr. Karol Kôrper (náčelník duchovnej správy), dr. Ľudovít Režucha 
(náčelník zdravotného oddelenia) a škpt. v. v. F. Trávenec (veliteľ štábneho 
oddelenia). Všetky politické okresy Slovenska boli rozdelené do 40 oblast
ných veliteľstiev HG. Personálne OV HG pozostávalo z veliteľa, pobočníka, 
dôstojníka propagandy a spravodajstva a dvoch pisárov. Základnou organizač
nou jednotkou HG bola stotina (rota), ktorá pozostávala z dvoch polstotín. 
V jednej stotine boli štyri čaty, pričom každú z nich tvorili tri družstvá.10

Postavenie a vplyv HG na Slovensku sa ešte zvýraznil, keď Tisová auto
nómna vláda v rámci tzv. „zjednodušovania politických pomerov“ a postup
nej totalizácie slovenského verejného a spoločenského života, vydala naria
denia č. 15 z 28. októbra 1938 a č. 70 z 5. decembra 1938, ktorými sa s okam
žitou účinnosťou rozpustili všetky občianske polovojenské a telovýchovné 
branné organizácie (Národné gardy RČS, Zväz stráže slobody, Sokol, Orol, 
RTJ, Sedliacka jazda, Strelecká jednota a i. - pozn. M. Č.) „účinkujúce na 
území Slovenskej krajiny“.11 Osud oficiálnych branných organizácií s celoš
tátnou pôsobnosťou sa tak vo východnej polovici pomníchovského Česko
slovenska definitívne spečatil. Všetok ich majetok prepadol v prospech HG, 
ktorá sa zároveň podľa týchto nariadení stala jedinou legitímnou brannou or
ganizáciou na území celého Slovenska.12

Styčný dôstojník MNO pri slovenskej autonómnej vláde pplk. gšt. F. 
Čatloš o pár mesiacov neskôr (v januári 1939 - pozn. M. Č.) k rozpusteniu 
branných organizácií uviedol: „...Čím ďalej, tým viac hrozil branný konflikt 
Hlinkovej gardy s čs. vojskom, s „Národní gardou“ a „Streleckou jednotou“ 
a inými korporáciami, ktoré slovenské záujmy nerešpektovali. Šlo by o boj 
o pušky... Podarilo sa mi čoskoro vynútiť uznanie pre Hlinkovú gardu vo vo
jenských kruhoch... Slovenská vláda potom rozpustila všetky spolky a usta
novizne, ktoré komplikovali situáciu a za jedinú polovojenskú organizáciu 
na Slovensku vyhlásila Hlinkovú gardu. Tu sa museli lámať ľady odporu
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a nenávisti a likvidovať protivenstvá medzi príslušníkmi vojska, ktoré bolo 
v rukách českých a Hlinkovou gardou, ktorá bola v čase svojho zrodenia ne
spútanou, ale zato živelnou rojčivou silou slovenského nadšenia a slovenskej 
odhodlanosti.“13

* * *

Po stroskotaní dvojstranných československo-madarských rokovaní 
v Komárne (začali sa 9. 10. 1938 - pozn. M. Č.) rozhodla napokon čs.- 
madarský územný spor nemecko-talianska arbitráž vo Viedni 2. novembra 
1938. Na jej základe muselo Česko-Slovensko v priebehu od 5. do 10. no
vembra 1938 odstúpiť Maďarsku územie južného Slovenska s rozlohou 
10 565 km2, na ktorom žilo dovedna 852 332 obyvateľov. Podľa svedectva 3. 
(operačného) oddelenia III. armády „Štefánik“ so sídlom v Kremnici, styč
ný dôstojník pri slovenskej autonómnej vláde pplk. gšt. F. Čatloš, deň pred 
začatím obsadzovania odstúpeného územia Slovenska maďarskou armádou - 
4. novembra 1938, zaslal veliteľstvu III. armády telegram nasledujúceho ob
sahu: „...Pán ministerský predseda dr. Tiso prosí pána arm. gen. L. Prchalu 
o okamžitú odpoveď, či môže sám veliteľ armády zariadiť, aby členovia 
Hlinkovej gardy, ktorí sú vojensky vycvičení, boli ihned vybavení puškami 
a aby boli vojaci pridelení ako asistencia k hliadkam Hlinkovej gardy, ktoré 
sú poverené strážením komunikácií.“ Veliteľ III. armády arm. gen. Lev Pr
chala naňho odpovedal: „...Pokladám za zbytočné vyzbrojovať civilné orga
nizácie, pretože máme dostatok vojska, žandárstva a polície.“14

Takýchto a podobných žiadostí Tisovej krajinskej (autonómnej) vlády sa 
v archívoch zachovalo viacero. Vyplýva z nich, že po viedenskej arbitráži sa 
vedúci slovenskí politickí predstavitelia ešte viac cítili ohrození Maďarskom 
a preto naliehali na čs. ústrednú vládu v Prahe a najvyššie orgány vojenskej 
správy, aby boli na Slovensku vytvorené čo najefektívnejšie podmienky vo
jenskej obrany. Napríklad v jednom nedatovanom telegrame z novembra 
1938, adresovanom veliteľovi III. armády sa doslova výhražne píše, že „... ak 
MNO nevyhovie žiadosti Slovenskej vlády, aby hliadkam HG boli pridelení 
vojíni ako asistencia pri strážnej a kontrolnej službe, bude treba prideliť HG 
pušky - vojensky vycvičeným členom HG. Ak ani tejto potrebe okamžite ne
vyhovie, Slovenská vláda neberie zodpovednosť za následky a kategoricky 
pripomína vážnosť tejto naliehavej potreby. V zápornom prípade prevedie 
všetko sama...“15 Vojensko-politická situácia na Slovensku sa aj naďalej 
komplikovala, čo v konečnom dôsledku posilňovalo pozíciu radikálov vnú-
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tri HSĽS, kde postupne dochádzalo k preskupovaniu síl v ich prospech.
Na novovzniknutú situáciu po viedenskej arbitráži reagovali aj najvyšší 

predstavitelia HV HG v Bratislave, na čele s K. Sidorom. V sobotu 12. no
vembra 1938 vydali Krajinský organizačný rozkaz č. 4, určený všetkým do
časným veliteľom a organizátorom HG.16 O deň neskôr, 13. novembra 1938 
sa v Malackách uskutočnil slávnostný nástup 1365 gardistov s 200 zástava
mi, na ktorom bol za účasti slovenského ministra spravodlivosti, sociálnej 
starostlivosti a zdravotníctva F. Ďurčanského ustanovený pluk Hlinkových 
gárd č. 2.17

Ústavné zmeny v Česko-Slovensku v novembri 1938 potvrdili oprávne
nosť existencie HG a vytvorili priestor na zdokonalenie jej organizačnej 
štruktúry. Ďalšie budovanie tejto paramilitárnej organizácie sa tak mohlo rea
lizovať ruka v ruke s vymedzovaním jej miesta, úlohy a vplyvu na politický 
i verejný život Slovenska. Zvýšená pozornosť sa pritom venovala ideovej 
a brannej stránke výchovy gardistov. „...V Hlinkovej garde mala vládnuť vo
jenská disciplína a jej členom mohol byť len príslušník slovenského národa, 
ktorý sa dobrovoľne podrobil presne stanoveným organizačným a ideovým 
pravidlám.“18

Začiatkom decembra 1938 slovenská autonómna vláda schválila stano
vy HG a za jej hlavného doživotného veliteľa vymenovala K. Sidora. Ten 
15. decembra 1938 vydal Organizačný rozkaz č. 5, v ktorom sa uvádzalo že, 
„... Hlinková garda jej jednoliatym celkom, sledujúcim jednu myšlienku, 
jednu ideu, jednu úlohu a jeden cieľ pod vedením jedného veliteľa. Touto 
myšlienkou, úlohou a cieľom je: povznesenie slovenského národa mravne- 
nábožensky, hospodársky, sociálne a nadovšetko branné v jednom pojme 
štátnosti.“19 Na základe tohto rozkazu sa Sidorovym zástupcom stal šéf úra
du propagandy A. Mach a politickým náčelníkom K. Murgaš. Veliteľom 
Hlinkovej mládeže (ďalej HM) bol menovaný minister školstva autonómnej 
vlády M. Čemák a veliteľom Akademickej HG Jozef Kirschbaum. Veliteľom 
Rodobrany, ktorá bola obnovená 13. decembra 1938 ako osobitná zložka HV 
HG, sa stal Dr. V. Tuka, ktorému pripadla aj funkcia čestného predsedu HG.20

Predstavitelia radikálneho ľudáckeho krídla (Tuka, Mach, Murgaš, Ďur- 
čanský atď.) si tak ešte upevnili nadobudnuté významné pozície v HG a to
to „spoľahlivé stranícke vojsko organizované podľa vzoru Sturmabteilung“ 
(SA - úderných oddielov Hitlerovej NSDAP - pozn. M. Č.), postupne pre
tvárali na výbojnú a netolerantnú polovojenskú organizáciu. Do praxe sa 
snažili presadzovať diskriminačné opatrenia najmä voči Židom21, Čechom,
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Maďarom, tzv. Čechoslovákom, komunistom a i. (hospodárske, národné, po
litické, rasové). Nacionálna a náboženská výnimočnosť sa stali určujúcim 
hľadiskom pre členstvo v HG. Medzi gardistami sa čoraz častejšie objavova
la tendencia neskrývane podnecovať a vykonávať represívne zákroky proti 
odporcom nového režimu na Slovensku. Tie sa vystupňovali na prelome ro
kov 1938-1939, čo vzbudzovalo najmä na českej strane a v najvyšších ar
mádnych kruhoch oprávnené znepokojenie. Napokon pochopiteľnú českú 
averziu voči HG ešte prehĺbil okázalý celoslovenský nástup HG v Bratislave 
18. januára 1939, spojený s vymenovaním prvých dôstojníkov jej vyšších or
ganizačných stupňov (oblastí /zborov/, divízií, plukov a zástav), ktorý sa 
uskutočnil pri príležitosti otvorenia prvého zasadania Slovenského snemu. 
Tento nástup gardistov mal očividne demonštrovať prítomnému predsedovi 
ústrednej čs. vlády Rudolfovi Beranovi a ministrovi národnej obrany arm. 
gen. J. Syrovému skutočnú „silu“ Slovenska. Hlavný velitel HG K. Sidor, 
pohybujúci sa od 1. decembra 1938 z titulu svojej funkcie podpredsedu 
ústrednej čs. vlády v českom prostredí, musel v tomto ohľade odpovedať na 
mnohé výčitky českých kolegov. „...V antičeských prejavoch HG videl pri
rodzenú reakciu na dvadsaťročný chybný postup Čechov, ktorý nedovoľoval 
Slovákom existenčne sa uplatniť vo vlastnej krajine.“22

* * *
Pretože rozpustenie HG zo slovenskej strany neprichádzalo do úvahy, 

kompromisom sa mal stať jej postupný prechod pod dohľad čs. brannej mo
ci. Myšlienku zapojiť armádu do aktivity HG, s ktorou prišiel už začiatkom 
novembra 1938 na Sidorov podnet styčný dôstojník pri vláde slovenskej kra
jiny pplk. gšt F. Čatloš, si postupne osvojovalo aj MNO.23

Aj samotní reprezentanti umierneného krídla v HSĽS na čele s J. Tisom, 
začali v posledných týždňoch roka 1938 prejavovať zvýšený záujem o čs. 
dôstojníkov - Slovákov, ktorých by mohla čs. vojenská správa poskytnúť 
HG, ako inštruktorov brannej výchovy a vojenského výcviku. V tejto súvis
losti slovenská autonómna vláda 26. novembra 1938 požiadala MNO, aby 
plk. pech. v. v.-Alexander Čunderlík a ďalší slovenskí dôstojníci v. v. (resp. 
v zálohe) boli reaktivovaní a pridelení ako poradcovia na HV HG v Bratisla
ve.24 Ministerstvo národnej obrany tejto požiadavke nakoniec vyhovelo a už 
v polovici decembra 1938 začali na HV HG pracovať dvaja reaktivovaní dôs
tojníci slovenskej národnosti. Náčelníkom vojenského štábu HG sa stal plk. 
A. Čunderlík a jeho zástupcom plk. Anton Pulanich. Okrem toho I. organi-
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začné a osobné oddelenie Hlavného štábu HG viedol aktívny čs. dôstojník - 
škpt. J. M. Kristín a III. výcvikové oddelenie škpt. Martin Strapák. Súčasne 
s obsadením týchto vojenských postov K. Sidor doplnil hlavné velenie HG 
o vedúceho (prednostu) П. propagačného a politického oddelenia, ktorým sa 
stal Konštantín Čulen. Kanonik Dr. K. Kôrper a Pavol Čarnogurský riadili 
IV. výchovné a osvetové oddelenie a V. hospodárske oddelenie viedli J. Ho
ráček a por. J. Skvarka.25

Za účelom prerokovania spomínanej otázky, a to organizovania brannej 
výchovy v HG, prišiel 4. decembra 1938 do Bratislavy na rokovania s kom
petentnými predstaviteľmi slovenskej autonómnej vlády, prednosta Oddele
nia brannej výchovy HŠ plk. gšt. Čeněk Kudláček. Jeho poslaním bolo záro
veň inštruovať 40 aktívnych čs. dôstojníkov - Slovákov, ktorí boli určení pre 
HG ako inštruktori.26 Títo dôstojníci sa 5. a 6. decembra 1938 hlásili u zás
tupcu vojenskej správy pri vláde Slovenskej krajiny, pplk. gšt. F. Čatloša 
a do konca decembra 1938 boli, na základe dohody medzi K. Sidorom a mi
nistrom národnej obrany arm. gen. J. Syrovým, pridelení ako inštruktori 
brannej výchovy na HV HG a všetky jej oblastné veliteľstvá.

Konkrétne na HV HG v Bratislave, popri škpt. pech. J. M. Kristínovi, 
ktorý bol pridelený od veliteľstva VII. zboru, pôsobilo ďalších 15 dôstojní
kov: mjr. pech. Pavel Kuna (kmeňové teleso - p.pl. 37), mjr. del. Jozef Tura- 
nec (del.pl. 110), škpt. pech. Rudolf Noskovič (p.pl. 41), Rudolf Štukovský 
(p.pl. 12) a Alojz Králik (p.pl. 28), škpt. del. Štefan Majerčík (del.pl. 54), 
škpt. jázd. Štefan Bella (drag. pi. 10), npor. pech. Jozef Fickuliak (p.pl. 25), 
Ján Urminský (p.pl. 46) a Ján Fratrič (p.pl. 25), npor. jázd. Štefan Šimko 
(drag.pl. 10), por. pech. v. d.sl. Jozef Repko (p.pl. 32), por. del. v d.sl. Boris 
Horváth (del.pl. 110), ppor. pech. v d.sl. Eugen Surovčík (p.pl. 17) a Ján 
Juhász (cykl. práp. 5).27

Týchto 40 aktívnych slovenských dôstojníkov čs. armády si zároveň pl
nilo aj poslanie zástupcov čs. vojenskej správy pri HG. Naďalej však služob
ne podliehali MNO, ktoré v súlade s vládnym nariadením trvalo na tom, že 
dôstojníci v činnej službe nesmú byť členmi HG a nesmú nosiť na vojenskej 
rovnošate jej insignie. Ich kompetencie boli vymedzené do šiestich okruhov: 
1.) - na veliteľstvách HG zastupovali po všetkých stránkach záujmy vojen
skej správy; 2.) - boli poradným orgánom veliteľa HG v úlohách uložených 
vojenskou správou; 3.) - pôsobili ako styční dôstojníci medzi vojenskou 
správou a veliteľstvom HG, resp. opačne; 4.) - mali právo zúčastňovať sa 
všetkých porád a zasadaní orgánov veliteľstva HG; 5.) - pokiaľ sa to dotýka
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lo záujmov vojenskej správy, mali právo dohľadu, resp. kontroly nad mate
riálnym a finančným hospodárením HG; 6.) - boli odborným poradcom vo 
veciach organizačných a taktiež riadili technický výcvik jednotiek HG.28

V pondelok 30. januára 1939 bola na českých vysokých školách zavede
ná povinná branná výchova, ktorú však už 7. februára 1939 MNO prerušilo 
v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona o brannej výchove č. 184 
Zb. z. a n. z 1. júla 1937.29 Novelizáciou sa malo zveriť vykonávanie brannej 
výchovy na Slovensku výhradne Hlinkovej garde. Vojenské ústredie v Prahe 
sa pritom spoliehalo na to, že prostredníctvom dôstojníkov (inštruktorov pri 
HG), síce slovenskej národnosti, ale vychovávaných v duchu čechoslovakiz
mu na čs. vojenských školách, bude môcť kontrolovať a ovplyvňovať aktivi
tu gardistov. Podľa predstáv MNO a v súlade s požiadavkami čs. vojenskej 
správy sa už v druhej polovici januára 1939 rátalo s perspektívnym začlene
ním HG do jednotnej organizačnej štruktúry, podriadenej velitelstvám zbo
rov (V. - VII.). Hlinková garda sa takto mala stať nielen realizátorom brannej 
výchovy na území Slovenskej krajiny, ale mala byť aj k dispozícii ako platná 
branná zložka v prípade vyhlásenia mobilizácie. Svedčí o tom napríklad prí
pis 4. (etapného) oddelenia HŠ z 21. januára 1939, ktorý adresovalo zem
skému (krajinskému) vojenskému veliteľstvu v Bratislave. Okrem iného sa 
v ňom uvádzalo, že HG nemôže „... vo veciach obrany štátu postupovať od
delene, ale musí v záujme Slovenska pracovať v súlade so záujmami vojen
skej správy a zaručiť tiež, že požiadavky, ktoré budú vojenskou správou kla
dené vo veciach obrany štátu na Slovensku, že tieto požiadavky tiež 100 % 
splní.“ 30

Svoje ciele však sledovali i viacerí slovenskí politickí reprezentanti, kto
rým rozhodnutie urobiť z jednotiek HG jediné centrum brannej výchovy 
mládeže na Slovensku taktiež vyhovovalo. Pravda s odlišnou pohnútkou - 
a to pokusom využiť vojenské velenie HG na vytvorenie základov budúcej 
slovenskej armády. Uznesenie slovenskej autonómnej vlády zo 14. februára 
1939 na to jednoznačne poukazuje. Ako krajný termín vydania smerníc 
o slovenskej armáde určilo 1. máj 1939. V tomto uznesení sa „...nástojčivo 
požadovalo, aby MNO vydalo nariadenie o vydávaní rozkazov v slovenčine, 
o používaní slovenského jazyka v administratíve a v útvaroch s prevahou slo
venského mužstva, ako úradného jazyka vo všetkých veliteľstvách vyšších 
jednotiek, aj ako veliacej reči v slovenských útvaroch, vrátane zrušenia po
zdravu „Na zdar!“ na Slovensku...“.31 Slovenská vláda vo svojich požiadav
kách zašla až tak ďaleko, že žiadala povoliť členstvo v HG poddôstojníkom
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v ďalšej činnej službe, aktívnym dôstojníkom a rotmajstrom slovenskej ná
rodnosti. Dňa 27. februára 1939 sa dokonca vyslovila za vytvorenie sloven
ských vojenských jednotiek len pod ľudáckym velením.

Napokon nasledujúci vývoj udalostí doma i za hranicami okliešteného 
štátu, ako aj konkrétne činy na slovenskej politickej scéne32, sa stali smutnou 
predzvesťou rozpadu Česko-Slovenska v polovici marca 1939.
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26 VHA Praha, f. MNO • HŠ Oddelenie brannej výchovy 1937-1939, kŕ. č. 340,1938, sign. 46 2/6-2, „MNO, HŠ-odd. 
branné výchovy. Q. 6894/bl.št.br.výcb. 1938. Praha 28.11.1938."

27 Tamže, sign. 46 2/6-3, Príloha č. 1-3.

6. dôstojníci ■ Slováci pridelení k Oblastným veliteľstvám НБ:

por. č. hodnosť meno a priezvisko kmeňové teleso pridelený OV HG
1. mjr. pech. Ján Imro p.pl. 26 OV Bratislava
2. škpt. pech. Martin Palkovič cykl. práp. 3 OV Malacky
3. škpt. pech. Karol Hrabec hrán. prop. 9 OV Spišská N. Ves
4. škpt. pech. Štefan Schwartz hran. prop. 9 OV Prievidza
5. škpt. pech. Rudolf Singhofer p.pl. 12 OV Ban. Štiavnica
6. škpt. pech. Oto Klement p. pl. 26 OV Turč. Sv. Martin
7. škpt. pech. Vojtech Klement p. pl. 25 OV Bratislava
8. škpt. pech. Jozef Gembala p. pl. 32 OV Pov. Bystrica
9. škpt. pech. Ondrej Zverin P- Pl-12 OV Michalovce
10. škpt. pech. Mikuláš Markus PV B. Bystrica OV B. Bystrica
11. škpt. pech. Rudolf Tesárek p. pl. 41 OV Žilina
12. škpt. del. Emil Perko del. pl. 202 OV Kežmarok
13. škpt. jázd. Štefan Hrubiško PÚV 1 OV Trenčín
14. kpt. pech. Ján Šmipovský p. pl. 41 OV Ružomberok
15. kpt. pech. Emil Kolener p. pl. 42 OV Trnava
16. kpt. pech. Ernest Spišiak cykl. práp. 1 OV Nitra
17. kpt. jázd. Tibor J. Dualský PÚV1 OV Piešťany
18. npor. pech. Anton Ciprich p. pl. 13 OV Zlaté Moravce
19. npor. pech. Emil Botka P- Pl- 25 OV Tisovec
20. npor. pech. Michal Kolpak P- Pl- 22 OV Prešov
21. npor. pech. Štefan Magyar p. pl. 6 OV Zvolen
22. npor. pech. Štefan Humoy p. pl. 28 OV Vranov
23. npor. pech. Viktor Haverlík p. pl. 28 OV Námestovo
24. por. pech. vd. sl. Ján Heer hor. p. pl. 1 OV Humenné

(Tamže.)

Vysvetlivky: p.pl. - peši pluk; сук/, prop. - cyklistický prápor; bran. próp. - hraničiarsky prá
por; ?V - posádkové veliteľstvo; del. pl. - delostrelecký pluk; PÚV - pluk útočnej vozby; drog. 
pl. - dragúnsky pluk; bor. p. pl. - horský peší pluk.
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28 „Kompetence zástupců voj. správy u HG.' (Tamže, sign. 46 2/6-2.)
29 TOMÁŠEK, D.: Deník druhé republiky, c. d., s. 172,181.
30 Cit. podľa ANGER, J.: Vznik Slovenskej armády, c. d., s. 75.
31 HRONSKÝ, M. - KRIVÁ, A. - ČAPLOVIČ, M.: Vojenské dejiny Slovensko, c. d., s. 240.
32 Podrobnejšie napríklad: BYSTRICKÝ, V.: Jozef Tiso o 14. marec 1939. In: Pokus o politický o osobný profil Jozefa Tisu. 
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Homolov puč v českej a slovenskej 
historiografii

Barbara BYSTRICKÁ

V českej a slovenskej historiografii v súvislosti so vznikom Slovenského 
štátu 14. 3. 1939 sa venuje veľká pozornosť vojenskému zásahu na Sloven
sku, známeho tiež ako Homolov puč. Česká a slovenská literatúra hodnotí 
význam a úlohu Homolovho puču v slovenských dejinách rôzne a často kon
troverzné. Táto skutočnosť vyplýva predovšetkým z rozdielneho prístupu 
jednotlivých autorov k udalostiam spojených s vojenským zásahom, a mno
hokrát, aj s vedeckou alebo účelovou interpretáciou tohto javu.

Vojenský zásah na Slovensku sa začal v noci z 9. na 10. 3. 1939 za účin
nej pomoci vojenských a četníckych síl z Moravy a Čiech. Akcia bola pri
pravená časťou českých ministrov ústrednej vlády, ktorí mali obavy z vývo
ja udalostí na Slovensku. Aj keď po vojenskej stránke bola akcia dobre pri
pravená, nepriniesla požadované výsledky. Slovenskí politici na čele s 
K. Sidorom získali už 11. 3. 1939 späť do svojich rúk vojenskú a politickú 
moc a postupne boli už napoludnie toho dňa odvolané všetky opatrenia na
riadené ústrednou vládou. V marcových dňoch však významnú úlohu zohral 
záujem nacistického Nemecka o likvidáciu ČSR. V historiografii sa vo všeo
becnosti stotožňuje Homolov puč s obdobím od 10. 3. do 14. 3. a nerozlišuje 
sa podstata veci, že predovšetkým od 12. 3. 1939 pripravovali demonštrácie 
a provokácie predstavitelia nemeckej menšiny organizovaní v Deutsche Par- 
tei v súčinnosti so svojimi ozbrojenými jednotkami Freiwillige Schutzstaf- 
fen. Účelom všetkých týchto akcií bolo vytvorenie predstavy neudržateľnej 
situácie na Slovensku, ktorá ohrozuje nemeckú menšinu, a preto je treba na 
jej ochranu uskutočniť nemecký zásah.

Obsiahly výklad príčin vojenského zásahu poskytuje vo svojich memoá- 
roch „Ve vládách druhé republiky“ minister ústrednej vlády L. K. Feiera- 
bend. Českí ministri, a predovšetkým generál A. Eliáš, mali pomerne dobré 
informácie získané prostredníctvom spravodajskej služby o situácii na Slo
vensku, hlavne o kontaktoch ľudákov s nemeckými činiteľmi. Zo získaných 
správ A. Eliáš usúdil, že hrozí akútne nebezpečenstvo odtrhnutia Slovenska 
od Čiech, a tým aj zánik ČSR. Všetko nasvedčuje tomu, že ako jeden z pr-
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vých politických činiteľov pochopil cieľ a zmysel nacistickej politiky voči 
ČSR. Z uvedených dôvodov na tajnej schôdzi v Unhošti 12. 2. 1939 navrhol 
niektorým českým ministrom, aby sa pokúsili tento vývoj na Slovensku 
zvrátiť vojenskou silou a zabrániť tak radikálom z HSĽS v činnosti smerujú
cej k odtrhnutiu Slovenska. Hlavným cieľom českých ministrov bolo zabrá
niť vnútornému rozpadu republiky, pričom v politických kalkuláciách ne
podcenili možnosť zániku ČSR. Uprednostnili však alternatívu možného 
rozpadu v dôsledku zákroku zo zahraničia, teda z Nemecka. V takomto prí
pade by celý akt mohol byť posudzovaný ako nemecká agresia a vznik Slo
venského štátu by sa nechápal ako naplnenie sebaurčovacieho práva Slová
kov. Zvýšila by sa aj možnosť neskoršej pomoci západných veľmocí na ob
novenie ČSR.

S rozdielnym pohľadom na príčiny Homolovho puču sa stretávame u tzv. 
ľudáckych predstaviteľov. Účelom celej akcie podľa nich malo byť zvrátenie 
vývoja na Slovensku dosiahnutého po 6. 10. 1938. F. Ďurčanský okrem toho 
dodáva:“... Česi si mysleli, že nastala vhodná príležitosť, aby poukazom na 
neživotaschopnosť Slovenska a na nedisciplinovanosť a nevyspelosť Sloven
ska pre svojský život vojenskou mocou im nadiktovali spôsob života a poli
tický smer.“2 S názorom F. Ďurčanského, ktorý v čase Homolovho puču vy
víjal činnosť vo Viedni a „bojoval“ za vznik Slovenského štátu, súhlasí aj väč
šina mladých ľudáckych radikálov ako K. Murgaš, V. Kovár a J. M. Kirsch- 
baum.3 Tí sa však vo svojej spomienkovej literatúre venujú predovšetkým 
podrobnému opísaniu udalostí a svojich aktivít, pričom sa nepokúšajú o dô
slednejšie priblíženie samotných príčin Homolovho puču. Významným prís
pevkom k objasneniu celej situácie je dielo R Čarnogurského „14. marec 
1939.“ P. Čarnogurský chápe vojenský zásah ako „trestnú akciu“ proti Slo
vensku, pričom uvedené príčiny, tak ako ich prezentovali českí ministri, bo
li neopodstatnené.4 Podobné názory zastávajú aj emigrantskí historici a iní, 
ktorí taktiež súhlasia s názorom, že išlo o „odbúranie všetkého, čo Slovensko 
získalo autonómiou“.5 Politický alebo ideologický podtext vyúsťuje do tvr
denia, že zánik ČSR bol „ako výsledok protiústavného aktu priamo pripra
vený najvyššími štátnymi činiteľmi 10. 3. 1939“.6

Veľkým prínosom v tejto problematike je dielo F. Lukeša, v ktorom Ho- 
molov puč hodnotí ako snahu paralyzovať separatistické kruhy z HSĽS.7 
Taktiež niektorí iní historici hodnotia Homolov puč ako pokus ústrednej vlá
dy udržať celistvosť ČSR.8 Celkove sa však tejto problematike venuje len 
okrajová pozornosť. Výskum potrebný na komplexné pochopenie celej situá-
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cie tu citeľne chýba.
Problémom objasnenia príčin vojenského zásahu na Slovensku sa zaoberá 

aj historiografia po roku 1989.V dôsledku nedostatočného záujmu o túto pro
blematiku a absencie hlbšieho výskumu, súčasná historiografia v hodnotení 
príčin Homolovho puču nepriniesla výraznejšie rozdiely výsledkov v porov
naní s literatúrou do roku 1989.

Pri hodnotení a skúmaní Homolovho puču dôležitou otázkou je úloha Ne
mecka, v marcových udalostiach. S najväčšou pravdepodobnosťou vojenský 
zásah poskytol možnosť Hitlerovi „vyriešiť problém, ktorý zostal v sep
tembri (1938) nedoriešený“. Spustím behom nasledujúcich troch dní všetko 
na plný výkon, zaznamenal si vo svojom denníku J. Goebbels.9 Začal opa
kovať scenár zo sudetskej oblasti, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že „revoluč
ná“ aktivita nemeckej menšiny na Slovenku nadobudla širšie rozmery 12. 3. 
a 13. 3. 1939, teda potom, čo v ranných hodinách (12. 3.) K. Sidor odmietol 
na nátlak štátneho tajomníka W. Kepplera vyhlásiť samostatnosť.

Hodnotenie úlohy Nemecka v týchto dňoch má svoje miesto aj v memoá
rovej literatúre. P. Čarnogurský prezentuje názor, že vojenský zásah poskytol 
Nemcom „pomoc“ a v konečnom dôsledku viedol k rozbitiu ČSR. Homolov 
puč hodnotil ako „nešťastné rozhodnutie ústrednej vlády“, ktorého priamym 
dôsledkom bolo rozbitie ČSR a vznik Slovenského štátu, pričom Slováci bo
li s doterajším štátoprávnym usporiadaním spokojní.10 S názorom, že vznik 
Slovenského štátu bol východiskom z krízovej situácie, v ktorej hrozilo roz
delenie Slovenska, súhlasí väčšina historikov. Problém je ale v tom, že vznik 
Slovenského štátu časť z nich prezentuje ako naplnenie nacionálnych túžob 
tisícročného zápasu atd., s ktorými tendencie vyššie uvedených zdôvodnení 
plne nekorešpondujú.

Marxistická literatúra, a aj súčasné práce rozoberajú otázku do akej mie
ry malo Nemecko podiel na zásahu a či nedalo k celej akcii dokonca súhlas. 
Mnohí historici považujú za východiskový bod v tejto otázke rozhovor F. 
Chvalkovského s A. Henckem 9. 3. 1939, v ktorom si minister zahraničných 
vecí overoval pravdivosť informácie o možnej hospodárskej pomoci Sloven
sku v prípade osamostatnenia. A. Hencke odpovedal na túto otázku zamieta- 
vo a správu teda nepotvrdil. Odpoveď zrejme podnietila rozhodnutie zásah 
uskutočniť. K tomuto názoru sa prikláňa časť historikov. Peter Šolc sa k tej
to otázke vyjadril: „Oklamaná hitlerovskou diplomaciou a presvedčená, že 
nemecká oficiálna politika slovenský separatizmus nepodporuje, rozhodla sa 
česká vláda pre akciu.“11 Súčasne sa však objavujú isté predpoklady, ktoré
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hovoria, že Nemci dali súhlas k celej akcii. V diele B. Gracu sa stretávame 
s touto interpretáciou: „Pravdepodobne o tejto udalosti vedeli aj Nemci i keď 
nie sú na to priame dôkazy“12 Na druhej strane súčasný historik I. Kamenec 
tvrdí, že Nemci s týmto zásahom „diskrétne“ súhlasili, jednoznačný doku
mentačný materiál však neposkytuje.13

Je objektívnou skutočnosťou, že A. Hitler Homolov puč privítal a z pora
dy dňa 10. 3. 1939 vyšlo rozhodnutie „vpadnúť 15. 3. do Čiech, obsadiť Pra
hu a celý ten hybridný štát vymazať z Prahy“.14 V celkovom hodnotení Ho- 
molovho puču prevláda v časti literatúry tendencia posudzovať tento zásah 
ako negatívny, protiústavný akt, ktorý bol zo strany ústrednej vlády vykona
ný s plným vedomím možných tragických dôsledkov, ako bolo rozbitie ČSR 
a ohrozenie Slovenska zo strany Nemecka. Na druhej strane sa uplatňuje ná
zor, že vojenský zásah síce urýchlil rozpad ČSR, ale jeho prvotným účelom 
bolo paralyzovať separatistické sily na Slovensku. Mimoriadne diskutovanou 
otázkou je ústavnosť alebo nelegitímnosť. Viacerí historici, ktorí zastávajú 
názor, že išlo o porušenie zákona ústavy ČSR, však nedokladujú v čom kon
krétne boli porušené tieto zákony. Na druhej strane ako jednu z možných od
povedí poskytuje J. Rychlík, keď tvrdí: „Z formálneho hľadiska bolo suspen
dovanie Tisovej vlády legálne. Ústavný zákon o autonómii Slovenska o spô
sobe odvolania nič nehovorí a platilo teda všeobecné ustanovenie ústavy 
z roku 1920, ktorá prezidentovi takýto postup umožňovala.“15 Vo všeobec
nosti dostupná literatúra neposkytuje vyčerpávajúce informácie o zdôvodne
ní vojenského zásahu, jeho priebehu, počte nasadených četníkov a vojakov, 
o spravodajských hláseniach zo Slovenska, t. j. otázok, ktoré by poskytli 
komplexný obraz priebehu Homolovho puču a jeho miesta v posledných 
dňoch existencie ČSR.
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К formování zahraniční služby 
Slovenského státu

Jan NĚMEČEK

Vznik Slovenského státu v březnu 1939 s sebou přinesl i nutnost vybu
dovat zahraniční službu, tedy vedle samotného ministerstva zahraničních vě
cí i síť slovenských zastupitelských úřadů v zemích, které postupně uznáva
ly samostatné Slovensko. К procesu tohoto budování se příliš mnoho ar
chivních, ani memoárových zdrojů nezachovalo. Fond slovenského minister
stva zahraničních věcí ve Slovenském národním archivu k tomuto problému 
poskytuje jen nesourodý celek s tříští nejrůznějších údajů a i memoárová li
teratura k této problematice - ať vezmeme Ferdinanda Ďurčanského, Jozefa 
Kirschbauma, Karola Sidora, Jozefa Mikuše a další - se tomuto věnovala jen 
okrajově.

Je zřejmé, že mladá slovenská diplomacie se potýkala hlavně s nedostat
kem kádrů. Diplomatická služba vyžadovala lidí, kteří ovládali hlavní světo
vé jazyky (v té době zejména francouzštinu, angličtinu a také němčinu), dá
le měli odpovídající vzdělání a určité společenské postavení, které bylo v řa
dě států, např. v Polsku, předpokladem k vážnosti v diplomatickém sboru. 
Ján Spišiak, pozdější slovenský vyslanec v Maďarsku, k tomu po válce vy
pověděl: „V kruhu vládnej skupiny ľudovej strany Ďurčanský nemohol nájsť 
človeka, ktorý by aspoň zďaleka bol zodpovedal týmto podmienkam.“' Vel
mi významným momentem pro rodící se slovenskou diplomacii byl proto 
příchod části slovenských úředníků pražského ministerstva zahraničních vě
cí, kteří se mohli ihned zapojit do prací na nově zřizovaném ministerstvu slo
venském. Využili zde svou erudici z dlouholeté práce v diplomatických služ
bách a významným způsobem tak napomohli tomu, že ministerstvo přes po
čáteční obtíže začalo poměrně rychle fungovat. Je však paradoxem, že větši
na nejvýznamnějších slovenských diplomatů z dob první republiky se roz
hodla nevrátit se na Slovensko, ale naopak bojovat za obnovení samostatné 
Československé republiky. A to se týkalo nejen vyslanců (Štefan Osuský, Ju
raj Slávik, Vladimír Hurban), ale i části nižších úředníků na jejich vyslanec
tvích, stejně jako diplomatů z ústředí. Např. jeden z nejvyšších úředníků 
pražského ministerstva, vyslanec Ivan Krno, který byl od prosince 1938 ve
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funkci zástupce ministra, odmítl nabídku ministra Ferdinanda Ďurčanského, 
který jej prostřednictvím bývalého slovenského vládního delegáta při praž
ském MZV a pozdějšího slovenského vyslance v Itálii Jozefa Zvrškovce pře
svědčoval, aby odešel na Slovensko organizovat slovenské ministerstvo za
hraničních věcí s tím, že po několika měsících organizační práce si bude mo
ci vybrat kterékoliv slovenské vyslanectví. Kmo však lákavé nabídce odolal 
s argumentací, že „20 let sloužil jsem věci československé a nehodlám ji 
opustiti, když je nejhůře.“2 Naopak: 22. června 1939 se Kmovi podařilo od
jet z protektorátu do Francie. I zde byl z Prahy opětovně a stejně marně pře
svědčován - a to z kruhů nejvyšších, včetně protektorátního premiéra gen. 
Aloise Eliáše a ministra financí Josefa Kalfuse - ke vstupu do slovenské di
plomacie. Po vypuknutí války se Krno přihlásil E. Benešovi a zapojil se do 
československého zahraničního odboje.

Přesto však do služeb diplomacie Slovenského státu vstoupila řada niž
ších úředníků slovenské národnosti z pražského MZV, kteří se významnou 
mírou podíleli na vzniku slovenského zahraničního úřadu a mnozí zde do
sáhli rychlé kariéry, jmenovitě např. Ján Országh, Ivan Milecz, Bohumil 
Pissko, Radúz Radlinský, Jozef Omiliák, Gejza Krno, Ladislav Szathmáry, 
Jozef Mikuš a další, kteří se díky své erudici kariérních diplomatů povětši
nou stali buď vedoucími úředníky ministerstva či slovenskými vyslanci.3 
Myslím, že není nadsázkou tvrzení, že se stali páteří fungování slovenské za
hraniční politiky.

Pokud můžeme sledovat další vývoj slovenské diplomacie, je zajímavé, 
že se nikdo ze slovenských diplomatů nevrátil z řad československého za
hraničního odboje zpět na Slovensko, ba naopak již od roku 1939 (slovenský 
vyslanec v Polsku L. Szathmáry,4 slovenský konzul ve Velké Británii Milan 
Harminc) spíše směřovali ze služeb samostatného Slovenska do řad Benešo
va zahraničního vedení (pokud nezůstali ve slovenských službách, aby záro
veň pracovali pro československou exilovou vládu - viz příklad legačního ta
jemníka slovenského vyslanectví v Itálii Júlia Mička, přednosty hospodářské 
sekce slovenského MZV J. Országha, chargé d’affaires slovenského vysla
nectví v SSSR G. Krna a dalších), když tento proces vyvrcholil pak koncem 
války hromadným předáním slovenských zastupitelských úřadů obnovené 
československé diplomacii.

V této souvislosti bych si dovolil krátký exkurs: Je zajímavé, že v průbě
hu II. světové války byly v řadě případů mezi československými a slo
venskými diplomaty v zemích, kde působili vedle sebe (většinou jeden ofi-
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ciálně a druhý neoficiálně) udržovány vzájemné kontakty. Např. na legač- 
ního radu bývalého československého vyslanectví v Madridu Františka Heř
mana se počátkem února 1940 obrátil se žádostí o rozhovor slovenský vy
slanec v Itálii J. Zvrškovec. V rozmluvě pak Heřmanovi sdělil, že „nynější 
stav považuje za zcela přechodný, vyhovující pouze faktickým poměrům, 
který musí být po válce uveden do bývalé státní formy s modifikacemi, jichž 
si vyžádá poválečná Evropa. Vyrozuměl jsem, že má na mysli federaci Čes
koslovenska a Polska za současného opuštění republikánské státní formy 
a zařazení federace těchto států do britské politické a hospodářské sféry.“5 
Nebyl to první rozhovor, již v prosinci 1939 Zvrškovec sdělil římskému do
pisovateli ČTK v Římě Carlo Weirichovi (který o tom poslal zprávu Česko
slovenskému národnímu výboru do Paříže): „Naposledy jsem jej viděl v čer
vnu. Nyní mi ještě více zdůraznil své nepřátelské názory vůči Německu 
nežli posledně. Řekl mi, že na Slovensku rozkazují Němci... O budoucnosti 
Slovenska není optimistický. Soudí, že Německo vyčerpá své hospodářské 
síly a zdroje do roka... Slovensko je ve velmi obtížné situaci.“6 Nezůstávalo 
jen při těchto neoficiálních kontaktech. V listopadu 1943 navštívil slovenský 
generální konzul ve Stockholmu B. Pissko prezidenta Jozefa Tisa s návrhem, 
aby mu dovolil vstoupit do kontaktu s neoficiálním československým zás
tupcem ve Švédsku, bývalým vyslancem Vladimírem Kučerou. Pissko pro 
svůj návrh získal i podporu slovenského vyslance v Budapešti J. Spišiaka, 
který mu při této příležitosti sdělil, že jasně vidí, že Slovensko bude žít s Če
chy v budoucnosti ve společném státě. Také Spišiak se obrátil v této věci na 
prezidenta i na ministerského předsedu Vojtěcha Tuku. Spolupráce měla být 
vedena na bázi vzájemné výměny propagačních materiálů obou stran. Prezi
dent Tiso údajně nevyslovil proti návrhu zásadní odpor, rozhodně negativní 
stanovisko však přišlo od ministerského předsedy Tuky: „Povedal mi, že 
musíme pri Nemcoch vydržať, keby mali aj vojnu prehrať, lebo je toto otáz
kou cti.“7 Přitom je přirozené, že podobné diplomatické aktivity se musely 
dít skrytě, neboť slovenská zastoupení byla pod bedlivým dohledem tamních 
německých zastupitelských úřadů. К tomu je nutno ještě dodat, že v někte
rých zemích slovenští diplomaté naráželi i na více či méně otevřené narážky 
na bývalé Československo. Např. vyslanec J. Cieker v jednom ze svých do
pisů z Bělehradu napsal: „Pôda pre nás tu nie je velmi priaznivá, pretože lás
ka к bývalému Česko-Slovensku je tu väčšia, než by sa dalo preraziť našou 
slovenskou skutočnosťou.“8

Vedle diplomatů přišlých z pražského ministerstva přišli do slovenské
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diplomacie i někteří významní politici, jako byl Karol Sidor, Matúš Černák 
či Jozef Kirschbaum, řada dalších se pak rekrutovala z oblasti veřejného ži
vota, Ján Spišiak, Fráňo Tiso, Julián Simko, Jozef Zvrškovec, Tido Gašpar 
a další.

Prvým činem slovenské diplomacie bylo rozeslání nóty, v níž se oznamo
val vznik nového státního útvaru, nezávislého Slovenského státu, celkem 53 
státům světa.9 Pokud procházíme seznam adresátů, zjišťujeme, že v něm ne
chybí (vedle států evropských) středo- a jihoamerické státy i státy asijské, 
a také sekretariát Společnosti národů v Ženevě. Je však s podivem, že v něm 
nenacházíme přední světovou velmoc, Spojené státy americké, na jejímž ú- 
zemí se nacházela početná slovenská krajanská obec.10 Můžeme si klást o- 
tázku - byl to omyl chvatu prvních dnů vznikajícího státu, nebo úmysl? Kaž
dopádně však tato skutečnost dozajista negativně ovlivnila vztahy Slovenska 
k americké velmoci.11 V Kirschbaumových pamětech se dočítáme, že ze zná
mých dokumentů není možno udělat závěr, že USA by byly proti vyhlášení 
samostatnosti Slovenska.12 USA totiž oficiálně nedostaly v roce 1939 vznik 
nového státu na vědomí. V tomto ohledu vznikla vůbec paradoxní situace. 
Spojeným státům totiž nebyla oficiálně notifikována ani mnichovská doho
da. Po 15. březnu 1939 odmítly pak vyhlášením státního podtajemníka Sum- 
nera Wellese německou agresi proti Česko-Slovensku uznat s poukazem na 
to, že neuznávají existenci právní základny takovéto změny.13 Hegemonii 
Německa na území bývalého Česko-Slovenska potvrdil pak prezident F. D. 
Roosevelt ve své proklamaci z 5. dubna 1939 při příležitosti podepsání tu- 
recko-americké obchodní smlouvy, kde prohlásil, že Čechy, Morava a Slo
vensko jsou de facto pod administrativní kontrolou Německa a zboží vyro
bené v těchto zemích podléhá stejnému clu jako zboží německého původu.14 
Pro Spojené státy Československá republika dále právně existovala v před
mnichovské podobě, což se konkrétně projevilo v tom, že USA předaly po
čátkem roku 1940 Společnosti národů k registraci dvě smlouvy, uzavřené 
s Československem v roce 1938.15 Není se možno potom divit, že za tohoto 
stavu věcí získala československá zahraniční akce v čele s E. Benešem 
v USA pevné zázemí v podobě stále uznávaných československých zastupi
telských úřadů.16 Naopak pokusy slovenských zástupců, jako byl bývalý le- 
gační rada československého generálního konzulátu v New Yorku Jozef 
Mračna či Konstantin Culen, o etablování na americké půdě skončily neú
spěchem a to i přes skutečnost, že Mračna byl výnosem slovenské vlády ze 
14. září 1939 jmenován slovenským pověřencem v USA.17
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Slovenská vláda na svém zasedání 17. května 1939 schválila návrh mi
nisterstva zahraničních věcí na zřízení zastupitelských úřadů v tomto slo
žení:

I) Vyslanectví:

1) Berlín (s teritoriální působností: Německo (včetně protektorátu), 
Japonsko, Mandžusko).

2) Řím (Itálie s koloniemi, Španělsko, Švýcarsko /dočasně, dokud 
nedojde uznání Francie/).

3) Varšava (Polsko, Rusko).
4) Budapešť (Maďarsko).
5) Svatá stolice (Vatikán).
6) Bělehrad (Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Turecko).
7) Londýn (Velká Británie, Portugalsko, Irsko, Egypt, Irán,Afghánistán, 

Irák, Libérie, Čína, všechny britská dominia, kolonie a protektoráty).
8) Paříž (Francie, Švýcarsko /po uznání Francií/, všechny francouzské 

kolonie a protektoráty, Belgie).
9) Washington (Spojené státy americké, Kuba, Ekvádor, Mexiko, Kolum

bie, Chile, Argentina, Brazílie, Peru, Venezuela, Bolívie, Salvador, Pa
nama, Paraguay, Honduras, Guatemala, Nikaragua, Kostarika, Uru
guay, Brazílie, Argentina).

10) Stockholm (Švédsko, Norsko, Holandsko, Dánsko, Lotyšsko, Litva, 
Estonsko, Finsko).

11) Konzuláty: Praha, Moskva, Bukurešť, New York, Pittsburgh,
Nové Zámky.

III) Honorární konzuláty s přidělenými efektivními úředníky: Vídeň, 
Hamburg, Košice, Buenos Aires, Madrid, Sofie, Brusel.

IV) Honorární konzuláty: Bern, Lisabon, Krakov, Milán, Záhřeb, Ljub
ljana, Kluž, Sabac, Atény, Ankara, Káhira, Montreal, Marseille, Le 
Havre, Oslo, Kodaň, Helsinky, Kovno, Riga, Talin, Cleveland, Rio de 
Janeiro, Haag).18

Návrh byl nepochybně velmi ambiciózní, ale uvést jej do praxe vyžado
valo obrovské úsilí. К datu jeho schválení bylo totiž Slovensko de jure uzná-
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no pouhými devíti státy: Maďarskem (15. března), Polskem (16. března), Ně
meckem (17. března), Vatikánem (25. března),19 Itálií (11. dubna), Švýcar
skem (19. dubna), Španělskem (25. dubna), Libérií (12. května) a Ekvádo
rem (17. května), к čemuž přistupovalo ještě uznání de facto ze strany Velké 
Británie (4. května).20 Situaci komplikoval i fakt, že к 15. červenci 1939 pře
stalo Slovensko uznávat zastupitelské úřady zemí, které neuznaly Slovenský 
stát, sídlící v Bratislavě. To vše kladlo velké nároky v oblasti vyjednávání na 
slovenské vyslance v rozhodujících zemích, zejména na Matúše Čemáka 
v Berlíně, J. Spišiaka v Budapešti, J. Zvrškovce v Římě a další.

Vývoj mezinárodní situace od sovětsko-německého spojenectví až po vy
puknutí II. světové války znamenal revizi dosavadní struktury zastupitel
ských úřadů. Slovenská vláda na svém zasedání 4. října rozhodla o zřízení 
dalších 4 vyslanectví:

1) Moskva (pro Rusko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko)
2) Haag (pro Nizozemí a jeho kolonie, Norsko, Švédsko, Dánsko)
3) Brusel (v čele se chargé d’affaires a. i. podřízeným vyslanci v Haagu 

pro Belgii a Belgické Kongo)
4) Madrid (v čele se chargé d’affaires a. i. podřízeným vyslanci v Římě 

pro Španělsko, Portugalsko a kolonie těchto států)

Působnost vyslanectví v Berlíně se měla rozšířit i na Litvu. Ve výše uve
dených městech neměly být již zřizovány původně stanovené konzuláty. 
Stejně tak již neměly být zřizovány vyslanectví ve Varšavě a Stockholmu.21

Koncem listopadu 1939 byly pak sumarizovány výsledky v budování di
plomatických zastoupení. Podle něho byla zřízena vyslanectví v Berlíně, Ří
mě, Vatikánu, Budapešti, Bukurešti a v Bělehradě, v nejbližší době bylo při
pravováno zřízení vyslanectví v Moskvě a v Sofii. Připravováno bylo také 
zřízení vyslanectví v Madridu a v Bruselu. Z navrhovaných několika desítek 
konzulátů se к tomuto datu dočkaly realizace pouze efektivní generální kon
zulát v Praze a honorární konzulát ve Vídni.22 Budování sítě zastupitelských 
úřadů doprovázely velké potíže, většinou finančního rázu. Předpoklad, že 
Slovensko bude moci využít budov a zařízení bývalých československých za
hraničních úřadů, z větší části ztroskotal a tak bylo nutno vynakládat obrov
ské finanční prostředky na nájem nových budov a nákup či pronájem jejich 
zařízení. Např. v Itálii sice slovenská mise mohla využít budovy českoslo
venské mise, ale původní zařízení převzalo tamní německé velvyslanectví.23
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Největší zastoupení - jak to vyplývalo z jeho pozice satelitu Tretí říše - 
vybudovalo Slovensko v Německu, kde mimo existujících úřadů - vyslanec
tví v Berlíně, konzulátů ve Vídni a Praze byly postupně otevřeny ještě gene
rální konzulát v Berlíně a 7 honorámích konzulátů (Drážďany, Vratislav, 
Frankfurt, Magdeburk, Hamburg, Kolín a Lipsko).24

V Bratislavě byla koncem listopadu 1939 diplomatická zastoupení Ně
mecka, Itálie, Maďarska, Španělska, Rumunska, Vatikánu (neobsazené) a Ju
goslávie (které se koncem roku 1939 měnilo z konzulátu na vyslanectví). 
Horší situace byla však situace v obsazení těchto úřadů, v jejichž čele mimo 
německého vyslance Hanse Bernarda a italského Roncali di Montori stáli 
jen pověření legační radové. Co se týče konzulátů, vedle likvidujícího jugo
slávského konzulátu zde působily konzuláty Švédska, Bulharska a Belgie. 
Oficiálně stále ještě existovaly i konzuláty Francie a Velké Británie, které ne
byly sice zrušené, ale jejich personál se po vypuknutí druhé světové války 
vrátil do vlasti. Francouzský konzulát přešel pod správu španělského vysla
nectví a britský byl zapečetěn, když státní podtajemník Foreign Office pro
hlásil 8. září 1939 v Dolní sněmovně Slovensko jako „území pod nepřátel
ským obsazením“.25

Proces uznávání Slovenska se vypuknutím války zpomalil a v některých 
případech i zastavil. Důvody sumarizoval M. Černák ve zprávě z Berlína do 
ústředí z 8. února 1940: „Celkove je teraz velmi málo výhľadu na uznanie 
nášho štátu dalšími mocnosťami, lebo počas vojny, kým nie je boj ešte nijak 
rozhodnutí, stavajú sa skoro všetky štáty viac na vyčkávacie stanovisko, aby 
potom po niekoľkých mesiacoch nemusely zase prípadne revidovať svoje 
rozhodnutia. Celkom otvorene mi takéto stanovisko zaujal aj turecký veľvy
slanec a vyslanci portugalský, lotyšský, estónsky, holandský, írsky, s ktorými 
som v ostatných dňoch zase hovoril.“26

Vzájemné diplomatické sondáže však pokračovaly po celou dobu války. 
Znovu lze v této souvislosti zmínit slovensko-americké vztahy. Na jaře 1940 
slovenská diplomacie sondovala přes amerického vyslance v Bělehradu F. 
Moth Gunthera možnost uznání Slovenska de jure ze strany USA. Odpověď 
State departmentu byla však zamítavá.27 O dva roky později, na jaře 1942, 
tedy takřka půl roku po tom, co Slovensko vyhlásilo válku USA, se objevily 
opatrné americké sondáže přes švýcarského generálního konzula v Bratisla
vě Maxe Grässliho, zda by Švýcarsko nemohlo převzít ochranu amerických 
zájmů na Slovensku. Slovenské ministerstvo zahraničních věcí odpovědělo, 
že „Slovensko by nemalo námietky proti hájeniu amerických záujmov na
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Slovensku, ovšem za predpokladu, že USA dajú súhlas k tomu, aby Švaj
čiarsko hájilo slovenské záujmy v USA“28 Na tento návrh již americká di
plomacie nereagovala. Podie J. Mračny by totiž přijetím tohoto návrhu Spo
jené státy uznaly Slovensko jako samostatný stát.

S podobnými problémy se potýkaly i vztahy s dalšími zeměmi, např. 
s Holandskem. I v tomto případě se holandská vláda omezila jen na admini
strativní opatření, jímž bylo rozhodnuto, že slovenské pasy budou v Nizoze
mí uznávány, ale otázkou uznání Slovenska de jure se odmítla zabývat.29

Koncem roku 1939 se personální stav bratislavského ministerstva zahra
ničních věcí ustálil. Podle stavu k 3. listopadu 1939 byl přednostou prezídia 
odborový rada Karol Klinovský, bývalý vyslanec ve Varšavě, v čele diplo
matického protokolu stál Radúz Radlinský, k nejbližším spolupracovníkům 
ministra Ďurčanského patřili i Jozef Koso, Eduard Mališ a Augustin Rakús, 
osobný tajemník ministra. V čele politického odboru byl přednosta odborový 
rada Bohdan Galvánek, v čele administrativně-právního odboru odborový ra
da Viktor Bečka a v čele hospodářského odboru přednosta Štefan Poliak.30

Je zřejmé, že slovenská politika - jak to vyjádřil již Ivan Kamenec31 - ne
byla připravena na vznik zahraniční služby a to ani koncepčně, ani profesio
nálně a ani personálně. Do značné míry tak zde zejména v prvních měsících 
nového státu sehrál svou roli prvek improvizace, někdy více, někdy méně 
úspěšné, nevyjímajíc např. diplomatické faux pas v případě příjezdu vati
kánského nuncia Xavera Rittera do Bratislavy, jež skončilo po marném če
kání na pozvání k nástupní audienci u ministerského předsedy nunciovým 
odjezdem zpět do Vatikánu.32 Limitujícím faktorem nepochybně byl i nedo
statek spisového materiálu z pražského ministerstva zahraničních věcí, týka
jící se např. životně důležitých delimitačních jednání s Maďarskem. Dohoda 
o vzájemném vydání spisového materiálu byla s Německem uzavřena 19. říj
na 1939 a její realizace se protáhla až do roku 1942.33

Původní poněkud velikášské představy o rozsahu slovenských diploma
tických zastoupení musely být korigovány, neboť řada zemí se k novému stá
tu - jak to ovšem v mezinárodních vztazích je zcela obvyklé - zachovávala 
zpočátku zdrženlivost. Není také - myslím - dobré obhajovat existenci sa
mostatného Slovenska jen pouhým mechanickým výčtem států, které Slo
venskou republiku uznaly ať de jure či de facto. Pokud se podíváme na uzná
ní ze strany jednotlivých zemí, zjistíme, že tato uznání byla v řadě případů 
časově limitována a to leckdy díky vývoji válečných událostí jen na krátké 
období několika měsíců. Přesto lze konstatovat, že se v průběhu roku 1939
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podařilo slovenskou zahraniční službu konstituovat do té míry, že byla 
schopna vytvořit správní aparát jak ministerstva zahraničních věcí, tak i slo
venských zastupitelských úřadů, i když ty se leckdy nevyhnuly úsměvným 
situacím, kdy např. při audienci slovenského chargé d’affaires Tido Gašpara 
u papežského nuncia Filipa Bernardiniho ve švýcarském Bernu došlo k pa
radoxní situaci: Gašpar neuměl francouzský a nuncius zase německy, takže 
jejich konverzace byla vskutku velmi strohá.34
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Vplyv Nemecka na riešenie 
židovskej otázky na Slovensku *

Katarína HRADSKÁ

Keď prvý nemecký vyslanec na Slovensku Hans Bernard bol 28. mája 
1940 povolaný na konzultácie do Berlína (v diplomatickej reči to signalizu
je predzvesť nejakej závažnej udalosti), na požiadanie zahraničného úradu 
vypracoval rozsiahly elaborát pod názvom Nemecké pripomienky voči Slo
vensku. Reagoval v nich na momentálnu vnútropolitickú krízu na Sloven
sku, pričom vychádzal nielen zo skutočnosti, že Slovenská republika neplní 
štvrtý bod Ochrannej zmluvy z marca 1939, teda že jej zahraničná politika 
nie je v súlade s nemeckou, ale skonštatoval tiež, že „židovská otázka sa ni
jako neblíži k riešeniu, takže títo najhorší nepriatelia Nemecka sa ešte aj na 
Slovensku pokladajú za nepostradatelných občanov.“ 1 Krátko po tom, čo 
svoje pripomienky predložil v Berlíne, vrátil sa späť do Bratislavy, aby slo
venskému prezidentovi a vláde tlmočil pozvanie Hitlera na stretnutie do 
Salzburgu. Závery tohto stretnutia sú všeobecne známe, preto sa obmedzím 
len na konštatovanie, že práve salzburské stretnutie najvyšších pred
staviteľov Slovenska a Nemecka sa spája so začiatkom zavádzania ideológie 
nemeckého národného socializmu na Slovensku, resp. s počiatočnými fá
zami závislosti Slovenska od Nemecka. A ako potvrdil vývoj nasledujúcich 
udalostí, uplatňovanie týchto metód sa plne rozvinulo predovšetkým v tzv. 
židovskej otázke. Tá sa začala riešiť podľa nemeckého vzoru a toto riešenie 
rýchlo nadobúdalo konkrétnu podobu.

Vo svojom referáte sa nebudem venovať chronicky známym okolnostiam, 
ktoré viedli k tomu, že Slovensko, štát s tak výrazným katolíckym nábojom 
sa dobrovoľne ako prvé a pomocou vlastných mocenských štruktúr zbavilo 
židovských spoluobčanov. A to v čase, keď slovenskej realite bol cudzí aj ta
ký element, akým boli nemecké vojská. Obmedzím sa len na niekoľko téz, 
ktoré pokladám za podstatné pri koordinácii riešenia židovskej otázky na 
Slovensku s nemeckou rasovou politikou. S malým dovetkom: o situácii na 
Slovensku (čo sa týka židovskej otázky) boli v roku 1940 nemeckí najvyšší 
predstavitelia solídne informovaní, a to najmä prostredníctvom vodcu ne
meckej národnostnej menšiny Franza Karmasina, ktorý bol v nemeckých po-
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litických kruhoch veľmi dobre zapísaný. On sám očakával, že židovská otáz
ka sa začne radikálne riešiť podľa nemeckého vzoru. Obával sa možného 
vplyvu Židov, ale aj komunistov a iných protinemeckých síl, čo tlmočil aj 
ministrovi zahraničia Joachimovi Ribbentropovi už v decembri 1939. Navy
še; Karmasin ešte v júni 1940 pozval na Slovensko šéfa ríšskeho rasového 
a osldľovacieho úradu Gúnthera Panckeho, aby spoločne urobili tzv. rasovú 
inventúru obyvateľov Slovenska.! Na jej základe navrhovali zo Slovenska 
„odstrániť 500 000 židov, cigánov, Madarov a ďalšie rasovo menejcenné čas
ti slovenského národa, ktoré mali byť nahradené usídlením niekoľko stotisíc 
nemeckých rodín“.2

Sústredím sa, podľa môjho názoru, na'najpodstatnejšie momenty pri ko
ordinovaní riešenia židovskej otázky s nemeckou rasovou politikou.

Q. Stretnutie najvyšších predstaviteľov Slovenska a Nemecka v októbri 
1941 v Hitlerovom hlavnom stane.: V slovenskej literatúre holokaustu sa 
s pravidelnosťou uvádza, že toto vrcholné stretnutie sa uskutočnilo 23. - 24. 
októbra - dátum sa dal zrekonštruovať len na základe súdobej tlače, pravda, 
ak nerátame známu reč Alexandra Macha na zasadaní Štátnej rady v marci 
1942, v ktorej sa bez bližšieho udania dátumu opäť vracia k tejto návšteve, 
pričom ju označil za najdôležitejší krok pri riešení židovskej otázky. (Podľa 
Himmlerovho služobného denníka, ktorý vyšiel v Nemecku, je zrejmé, že 
Tiso sa najskôr neformálne stretol s J. von Ribbentropom 20. októbra a sa
motné rokovania sa začali o deň neskôr.3 A. Mach doslova uvádza: „... Po
mocou Nemcov sa chceme zbaviť všetkých židov. Najväčší krok sme urobi
li vtedy, keď sme boli v Hlavnom stane u Fúhrera. Mali sme možnosť hovo
riť s Himmlerom a v prítomnosti pána ministra zahraničia sa odpovedalo na 
otázku koľko máme tých židov u nás, že 90 000. Povedali nám, že oni ich 
budú potrebovať.“4 Vychádzajúc z interpretácie A. Macha Heinrich Him
mler svojim partnerom vysvetlil, že Nemecko hodlá v okupovanom Poľsku 
vyčleniť územie, kde by sa mali vysťahovať aj slovenskí židia. Nemci sami 
o nich prejavili záujem tým, že ríša poskytne slovenskej vláde pomoc pri 
praktickom riešení tohto problému.

Dátum október 1941 možno v súvislosti s riešením židovskej otázky po
kladať za prelomový, lebo riešenie tohto problému dostávalo zreteľnú podo
bu tak úzko spätú s nemeckým scenárom.

2. Druhým momentom, ktorý pokladám v tejto problematike za podstat
ný, je príchod nemeckých poradcov do najdôležitejších politických, admi
nistratívnych i hospodárskych inštitúcií Slovenska! Ich vymenovanie je jed-
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ným z najvýraznejších zásahov do tzv. slovenskej suverenity. Už deň po ukon
čení salzburských rokovaní 29. júla 1940 telegrafoval do Bratislavy minis
ter zahraničia J. von Ribbentrop novovymenovanému nemeckému vyslanco
vi Killingerovi o nevyhnutnosti urýchliť menovanie niektorých poradcov - 
pre políciu, propagandu, hospodárske otázky, Hlinkovú gardu a samozrejme, 
pre židovskú otázku.5 Na tomto mieste sa žiada upřesnit’ pojem poradca, kto
rý vychádza z nemeckého prekladu slova Berater. V našej historiografii sa 
pod vplyvom nemeckého originálu ustálili obe pomenovania - poradca aj 
beráter. Označovali sa ním referenti nemeckých úradov a inštitúcií, v Ne
mecku považovaní za odborníkov v rozličných oblastiach, ktorí v rámci no
vého poriadku pôsobili aj v iných krajinách. Slovensko však spomedzi nich 
tvorilo výnimku: bolo satelitným štátom a nebolo okupované nemeckými 
vojenskými jednotkami. Táto skutočnosť evokuje otázky takého typu, prečo 
Slovensko, nad ktorým ríša prevzala zodpovednosť za jeho ďalšiu existenciu, 
bolo zaradené k tým štátom, kde boli ako prví vyslaní nemeckí kontrolóri 
v podobe rozličných poradcov, ktorí mali usmerňovať vývoj podľa nemec
kých predstáv. A pokiaľ ide o židovskú otázku je táto skutočnosť ešte výraz
nejšia: jeden z prvých poradcov pre židovskú otázku bol určený práve na 
Slovensko, ktoré nebolo schopné samo vyriešiť „problém“ čo so židmi a bo
lo odkázané na pomoc Nemecka.

Inštalovanie nemeckých poradcov bolo zahalené do mnohých nejasností. 
Na verejnosť vôbec neprenikla a ani nesmela preniknúť žiadna informácia 
o tom, prečo predseda vlády Vojtech Tuka sa už v Salzburgu zaviazal sprís
tupniť niektoré inštitúcie nemeckým poradcom a už vôbec nepadla zmienka 
o tom, aké kompetencie mali vôbec mať. Všetko sa malo odohrať ticho a ne
nápadne, no presne podľa inštrukcií. V nemeckých politických kruhoch totiž 
prevládal názor, že zasahovanie do „samosprávy“ Slovenska by sa malo diať 
nenápadne a bez možných nežiaducich vplyvov.6 Vplyv nemeckých porad
cov mal byť síce nenápadný, ale pritom podstatný až rozhodujúci.

Pomoc ríše pri riešení židovskej otázky na Slovensku, o ktorej v Hitlero
vom hlavnom stane hovoril H. Himmler už v októbri 1940, představo vaľ1 po
radca Dieter Wisliceny, jeden z najbližších Eichmannových spolupracovní- 
kov| Wisliceny bol stelesnením vernosti voči nemeckej rasovej politike, kto- 
rúTňapokon on sám ešte v čase svojho pôsobenia v RSHA a neskoršie v zná
mom Eichmannovom oddelení IV B 4 pomáhal tvoriť. Na tomto fóre niet 
priestoru na to, aby som sa o ňom viac rozhovorila, a preto len tie najpod
statnejšie informácie: od samého začiatku svojej Imisie na Slovensku (sep-
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tember 1940) presadzoval (spočiatku ticho a nenápadne, neskôr oveľa ra
zantnejšie) jediný možný spôsob riešenia židovskej otázky, ktorý vyjadril 
jednoduchou rovnicou: arizovanie - koncentrácia - deportovanie.j Židia, hos
podársky zruinovaní a bez majetku, sa mali stať sociálnym problémom spo
ločnosti, ktorý sa dal riešiť iba deportáciami. Povedané jeho slovami: „Je jas
né, že keď sa židom vezmú obchody a majetok, musí sa pre nich v nejakom 
zmysle nájsť ventil. Takýmto ventilom je vysťahovanie vo veľkom formáte“7, 
čo sa neskôr aj stalo. Wisliceny slúžil ako spojka medzi Eichmannom, ku 
ktorému si chodil po inštrukcie a slovenskou vládou, resp. ministerstvom 
vnútra, kam tieto informácie odovzdával spolu s deportačnými plánmi získa
nými priamo z Berlína, na podnet zahraničného úradu začal rokovať so zás
tupcami slovenskej vlády o prvých transportoch židov z územia Slovenska, 
ako zástupca ríše uskutočnil vôbec prvú inšpekčnú cestu v Hornom Sliezsku, 
aby sa (spolu so slovenskou delegáciou) presvedčil o pomeroch, ktoré pano
vali v koncentračných táboroch v Poľsku, a aby spolu s nemeckým vyslan
com Ludinom vyjadril presvedčenie, že židovskú otázku na Slovensku treba 
stopercentne vyriešiť, teda urýchlene a dôsledne.

Wislicenyho angažovanie sa v otázke deportácií židov z územia sloven
ského štátu nesie všetky znaky dobre premyslenej koncepcie protižidovskej 
politiky. Až keď desaťtisíce židov z prvej vlny deportácií našlo svoju smrť 
prevažne v Lubline-Majdanku a v Osvienčime, z antisemitu Wislicenyho sa 
stáva pragmatik, či lepšie povedané pragmatický antisemita, ktorý si za sľu
by, že zastaví ďalšie deportovanie, nechával vyplácať tisíce dolárov. Do hry 
vstupuje korupcia, jediná zbraň, ktorá znamenala záchranu. A hoci to bola 
falošná nádej, nič sa nemení na skutočnosti, že to bol práve Wisliceny, ktorý 
v slovenských pomeroch dôsledne presadzoval ideu nemeckej protižidovskej 
politiky so všetkými dôsledkami.

í 3. Hitlerom nariadené stretnutie jeho emisára Edmunda Weesenmayera 
s prezidentom Jozefom Tisom v decembri 1943, na ktorom emisár tlmočil 
Hitlerovu mienku, že Nemecko nie je spokojné s priebehom deportácií židov 
zo Slovenska. Nemci neustále prehlbovali svoj manévrovací priestor. Ich 
taktizovanie vyvrcholilo práve vymenovaním emisára - špecialistu na židov
skú otázku. Ešte pred týmto stretnutím sa E. Weesenmayer zišiel aj s D. Wis- 
licenym (hoci ten už nepôsobil v Bratislave, ale v Grécku, v rovnakej pozí
cii a s rovnakou úlohou), od ktorého si vyžiadal štatistické podklady o stave 
slovenského židovstva. Schôdzka oboch - E. Veesenmayera s J. Tisom sa in
terpretuje rôzne, existuje o nej viacero verzií, a to snáď aj preto, že samotný
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zápis zo stretnutia je veľmi stručný a strohý. Obsahuje však uznesenie, ku 
ktorému obaja dospeli a ktoré nie je v podstate ničím iným, len dôkazom to
ho, že Nemci strácali trpezlivosť. „Na záver rokovania slovenský prezident 
vyjadril presvedčenie, že zvyšných 16-18 tisíc židov v najbližších mesiacoch 
umiestnia v koncentračných táboroch. V akcii, ktorá by sa mala uskutočniť 
do 1. apríla 1944, nemožno pripustiť nijaké výnimky. Pokrstení židia však 
neprichádzajú do úvahy. Im má byť venovaný nasledujúci rozhovor medzi 
Veesenmayerom a ministerským predsedom Tukom. Počas ich rozhovoru sa 
dohodlo, že aj približne 10 000 pokrstených židov bude internovaných do 
osobitného tábora.“8 Ďalšia verzia je doplnená o poznámku, že zo strany mi
nisterstiev a iných byrokratických miest môže dôjsť k preťahovacej taktike, 
na čo J. Tiso zareagoval, že on takúto taktiku nie je ochotný trpieť a že sa 
osobne zaručí za to, že akcia sa uskutoční a ukončí čo najrýchlejšie. J. Tiso 
nemeckého emisára ubezpečil, že termín do 1. apríla bude dodržaný.

Napriek Tisovým prísľubom a Tukovej podpore vo veci deportovania po
krstených židov, ako aj napriek silnejúcemu tlaku zo strany Nemecka, ďalšie 
deportovania židov sa v uvedenom termíne neuskutočnilo. Súhra medziná
rodných okolností, predovšetkým situácia na frontoch a blížiaci sa zvrat v pos
tavení Nemecka, ktorý avizoval jeho porážku, ako aj nepretržité intervencie 
Vatikánu prinútili slovenskú vládu uvažovať v medzinárodných súvislostiach.

4. A napokon - Himmlerova neočakávaná návšteva v Bratislave v októbri 
1944, teda už po tom, čo Slovensko bolo obsadené nemeckými vojenskými 
jednotkami. H. Himmler počas stretnutia s predsedom vlády i s prezidentom 
prejavil nespokojnosť s „konečným riešením“. Kategoricky/požadoval bez
podmienečné obnovenie deportácií. Dôvodil, že židia boli spolutvorcami po
vstania a keby ich nekoncentrovali, vystavili by ich aktu pomsty zo strany 
obyvateľstva čo by ohrozilo pokoj v krajine. Vrcholne cynicky vyznel jeho 
argument,, že práve „preto je evakuácia v záujme samotných židov, ktorým 
sa v ríši nič zlé nestane a že ich nasadia do práce a že sa rieši aj otázka prá
ceneschopných.“9

Zvýšený tlak Nemcov na deportovanie židov sa však nezačal prejavovať 
po Himmlerovej návšteve, tá bola dôsledkom celkovej zostrenej protižidov- 
skej politiky, a zároveň bola aj varovným signálom namiereným k slovenskej 
vláde súvisiacim s nespokojnosťou Nemcov s pomalým priebehom deporto
vania židov zo Slovenska.

Tesne po vypuknutí povstania sa reaktivoval aj sereďský tábor, ktorý na 
nové podmienky pripravovali príslušníci SS pod vedením bratislavských
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Nemcov. Koncom septembra 1944 bol za komandanta tábora dosadený další 
blízky Eichmannov spolupracovník Alois Brunner, ktorý pôsobil s Wislice- 
nym v Grécku a ešte pred tým sa podieľal na likvidácii francúzskych židov. 
O jeho príchode sa vopred vedelo - signalizovali ho neoficiálne informácie, 
ktoré prenikali aj z nemeckých kruhov. Brunner na poverenie RSHA v Ber
líne pristúpil na radikálne riešenie židovskej otázky. Dovtedy sa nemecká 
účasť na deportáciách uskutočňovala na tzv. vysokej úrovni v podobe diplo
matického ovplyvňovania a politického tlaku na slovenské vládne kruhy. 
Brunnerov príchod do Serede prakticky znamenal obnovenie deportácií. 
Predchádzala im razia v noci z 28. na 29. septembra 1944 na židov žijúcich 
v Bratislave a v jej okolí, ktorí sa nejakým spôsobom vyhli deportáciám 
v roku 1942. (Príslušníci nemeckej FS a Hlinkovej gardy prečesali židovskú 
štvrť a zaistili takmer 1600 židov a všetkých deportovali do sered'ského tá
bora. Po tejto razii Nemci definitívne prevzali iniciatívu v riešení židovskej 
otázky, resp. organizáciu deportácií židov z územia slovenského štátu.

Brunner, ako nový splnomocnenec Nemecka, okamžite prevzal kontrolu 
nad sered'ským táborom. Začal zavádzať metódy, ktoré praktizoval všade 
tam, kam prišiel a pod jeho vedením sa sereďský tábor premenil na koncen
tračný tábor, z ktorého boli židia deportovaní od septembra 1944 až do aprí
la nasledujúceho roka, a to do koncentračných táborov v Osvienčime, Ra- 
vensbrúcku, Sachsenhausenu a Bergen-Balsenu, a posledné štyri transporty 
boli nasmerované do Terezina.

Hovoriť o tom, že riešenie židovskej otázky na Slovensku ovplyvňovali 
výlučne vnútropolitické pomery, a že rozhodnutie deportovať židov stálo len 
na rozhodnutiach slovenskej vlády, by bolo prinajmenšom čudné. Politika 
skoncovania so židmi sa plne odvíjala podľa nemeckého scenára. Už v júni
1940, keď sa zrodil plán Madagaskar, sa samozrejme rátalo aj so slovenský
mi židmi. Oddelenie D III na Zahraničnom úrade pod vedením F. Radema- 
chera (bol zodpovedný za židovskú otázku a rasovú politiku) vypracovalo 
plán skoncovania so židmi, ktorý detailnejšie prepracoval Eichmann - aby ho 
mohol realizovať, vybudoval sieť poradcov na obsadených územiach, ktorí 
by celú akciu koordinovali. (Podotknúť treba, že plán - kolonizovať európ
skych židov na Madagaskar sa nerealizoval). A ďalej (odhliadnuc od roku
1941, keď sa konali spomínané rozhovory v Hitlerovom hlavnom stane) - 
keď sa v januári 1942 skončila vo Waansee konferencia o konečnom riešení 
židovskej otázky, jedným z jej záverov bolo, že nemecký zahraničný úrad 
nadviaže kontakty s príslušnými referentmi bezpečnostnej polície a bezpeč-
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nostnej služby s cieľom prerokovať konečné riešenie na európskych úze
miach okupovaných a ovplyvňovaných Nemcami. Heydrich pri tejto príleži
tosti skonštatoval, že na Slovensku by nemali byť v tejto súvislosti žiadne 
problémy. 10 O mesiac na to Slovensko ponúklo, v rámci kontingentu pra
covných síl, 20 000 mladých práceschopných židov - na základe Himmle- 
rovho rozhodnutia mali byť dopravení do uzavretých táborov pod správou 
RSHA. Nasledoval známy Lutherov telegram o tom, že v rámci konečného 
riešenia európskych židov je nemecká vláda okamžite pripravená prijať slo
venských židov a dopraviť ich na východ.“ Slovenská vláda tento návrh 
s nadšením prijala 12 a poradca Wisliceny vzápätí začal plniť ciele svojej mi
sie - prípravu deportácií židov z územia Slovenska.
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De facto uznanie Slovenskej 
republiky Veľkou Britániou 
a Francúzskom1

Edita IVANIČKOVÁ

Britské a francúzske stanovisko k Slovenskej republike ako k novému 
štátu v Európe nebolo iba bezprostrednou reakciou na rozpad ČSR v marci 
1939, ale predstavovalo výslednicu názorov, ktoré sa v Londýne a Paríži na 
slovenskú otázku výraznejšie formovali už od mníchovskej dohody. Vzťah 
k Slovensku tvoril pritom súčasť ich prístupu k stredoeurópskemu priestoru, 
ktorý vychádzal z dvoch základných premís. Najednej strane bol tento prís
tup pokračovaním politiky appeasementu voči Nemecku, na strane druhej 
v ňom bola zakomponovaná britská a osobitne francúzska snaha udržať si 
v tomto regióne aspoň aké-také pozície. V rámci tejto snahy mali Briti aj 
Francúzi záujem o ďalšiu existenciu ČSR ako mocenského faktora v strednej 
Európe. Avšak vzhľadom na to, že appeasement bol v anglo-francúzkej poli
tike pomníchovského obdobia naďalej hlavným princípom, pre udržanie 
Československa nič reálneho nepodnikli - a to či už v súvislosti s garancia
mi jeho pomníchovských hraníc, alebo v čase marcovej krízy.2 Naopak, 
v marci sa obe vlády zhodli, že akýkoľvek zásah z ich strany - dokonca i ver
bálny - Hitlera nezastaví a situáciu naopak zhorší.3

Britské a francúzske vládnuce kruhy v zásade podobne hodnotili v stre
doeurópskom kontexte aj slovenský vývoj, osobitne po prijatí zákona o au
tonómii Slovenska. Obe strany - majúc záujem o to, aby pomníchovská ČSR 
bola pevným, konsolidovaným štátom - s obavami sledovali narastajúce čes- 
ko-slovenské napätie, orientáciu slovenských politických kruhov a formujú
ceho sa režimu na nacistické Nemecko4, a najmä záujem Ríše zapojiť Slo
vensko do svojich agresívnych plánov orientovaných na východ. Predo
všetkým Briti pritom pokladali slovenské štátoprávne ambície za jeden 
z dvoch možných scenárov rozpadu ČSR: buď v dôsledku nemeckej agresie 
zvonku alebo ako výsledok neriešiteľných česko-slovenských rozporov 
zvnútra.5 Ak by sa však realizoval akýkoľvek scenár, Slovensko malo byť - 
podľa analýzy vypracovanej Foreign Office 13. marca 1939 - „buď nomi
nálne nezávislé, alebo zviazané ešte voľnejšími federatívnymi zväzkami ako
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doteraz s Prahou, v obidvoch prípadoch ale ovládané nemeckým vplyvom“.6 
Podobný názor mal po 14. marci aj francúzsky konzul v Bratislave M. de 
Peillon, ktorý v súvislosti so vzťahom k Nemecku predpokladal, že štatút 
Slovenska bude „podobný ako (štatút - pozn. E. I.) nezávislých domorodých 
štátov Britského impéria“.7

Keď marcová kríza vyvrcholila likvidáciou ČSR, Veľká Británia a Fran
cúzsko 18. marca označili v nótach Nemecku - mimochodom po vzájomnej 
konzultácii - rozbitie Československa za nelegálne a nelegitímne. Toto ich 
odmietavé stanovisko k rozbitiu republiky a k jeho dôsledkom - predo
všetkým k inkorporácii Čiech a Moravy do Ríše - možno interpretovať tiež 
ako prvé nepriame negatívne stanovisko k vzniku slovenského štátu.8 Jeho 
vyhlásenie im však nekonvenovalo nielen preto, že jeho vznik bol dôsled
kom rozpadu ČSR, ale aj preto, že v tom čase pokladali už Londýn aj Paríž 
za neodškriepiteľný fakt, že Slovensko patrí do nemeckej mocenskej sféry. 
Ba nechýbali pritom - najmä na britskej strane - ani úvahy o tom, že stav 
existencie slovenského štátu nie je definitívny a podľa vôle Berlína ho môže 
postihnúť osud Čiech a Moravy.9 Či sa tak stane alebo nie, to Briti a Francúzi 
nepovažovali zo svojej strany za dôležité. A to aj z toho dôvodu, že podobne 
ako pred marcovými udalosťami, ani teraz nepatrilo Slovensko medzi ich 
stredoeurópske priority. Tie sa presunuli v súvislosti s rozpadom ČSR na Poľ
sko (a Rumunsko) a do určitej miery aj na Maďarsko. Stredoeurópsku hod
notu Slovenska vnímal Londýn a Paríž len v dvoch súvislostiach. Po prvé, 
ako mieni Nemecko využiť slovenské územie vo svojich predpokladaných 
výbojoch smerom na východ a juhovýchod a po druhé, aké záujmy majú vo
či nemu Poliaci, resp. Maďari.

Stručne zhrnuté, asi takýto bol postoj Veľkej Británie a Francúzska voči 
Slovensku v čase, keď do Londýna a Paríža prišli telegramy slovenského mi
nistra zahraničných vecí Ferdinanda Ďurčanského (datované v Bratislave 14. 
marca10 a 16. marca), ktorými okrem iného žiadal obe veľmoci o uznanie 
Slovenskej republiky. Oba dokumenty ostali bez odpovede. Zatiaľ nevieme, 
ako sa k slovenskej žiadosti interne vyjadrili diplomati na francúzskom mi
nisterstve zahraničných vecí, ale vedúci právneho oddelenia Foreign Office 
W. Malkin 25. marca k Ďurčanského požiadavke otvorene poznamenal: 
„Myslím si, že v súčasnosti by k žiadnemu uznaniu nemalo dôjsť.“11

Ked to nebol Ďurčanského telegram, čo teda bolo podnetom na to, že Bri
ti a Francúzi - napriek svojej předpojatosti - v konečnom dôsledku uznali de 
facto Slovenskú republiku? Tu je opäť potrebné vrátiť sa k rozbitiu ČSR. Aj

141



EDITA IVANIČKOVÁ

keď Londýn a Paríž verejne protestovali proti likvidácii ČSR, pro domo na 
pôde ministerstiev zahraničných vecí a vo vzájomných konzultáciách už od 
15. marca vyhlasovali, že rozbitie Československa je faktom, z ktorého sa 
musí začať okamžite odvíjať ich praktická politika. Tak Francúzi, ako aj Bri
ti boli presvedčení, že je potrebné zaujať konkrétne stanovisko k množstvu 
zásadných otázok vyplývajúcich z inkorporácie Protektorátu Čechy a Mora
va do Ríše a z oddelenia Slovenska (ale aj napríklad z predpokladaného 
pričlenenia Podkarpatskej Rusi k Maďarsku), to znamená k politickým 
a geografickým zmenám na mape strednej Európy. A - čo bolo v ich očiach 
rovnako dôležité - vytvoriť podmienky na obhajovanie britských a francúz
skych záujmov v tejto novej situácii.

Z týchto zásadných otázok sa ako prvý vynoril problém nástupníctva po 
ČSR.12 Pre obe veľmoci pritom nemal len politický aspekt, ale aj právny, ma
teriálny a finančný. Tu sa prvýkrát odlíšili stanoviská Paríža a Londýna. Po
dľa francúzskej nóty Londýnu13 Nemecko jednoznačne nemohlo byť pokla
dané za nástupcu ČSR (a mať tak nárok na jeho majetok). Britskí diplomati 
naopak boli opatrnejší a O. Sargent z Centrálneho departmentu Foreign Offi
ce situáciu 18. marca zhrnul nasledovne: „Otázka znie, či Nemecko získalo 
toto nástupníctvo legálnymi prostriedkami alebo lúpežou, a ak lúpežou, či 
uznáme jeho vlastníctvo.“14 V tejto súvislosti je však zaujímavé, že ani Briti 
ani Francúzi - ako tomu nasvedčujú doteraz známe archívne dokumenty - ne
uvažovali o tom, že by sa Slovensko mohlo pokladať za nástupcu ČSR (napr. 
čo sa týka nástupníctva vo veci československo-francúzskej spojeneckej 
zmluvy, alebo britsko-československej zmluvy o finančnej pomoci).15

Ako súčasť problému nástupníctva po ČSR vyvstala pred Londýnom 
a Parížom hneď 16. marca otázka osudu diplomatických zastupiteľstiev, a to 
československých v Londýne (resp. v britských domíniách) a v Paríži, a brit
ských a francúzskych na území bývalej ČSR. A tu je potrebné zdôrazniť, že 
hľadanie riešenia v tejto veci - či už individuálne na britskom a francúzskom 
ministerstve zahraničných vecí alebo vo vzájomných konzultáciách - postupne 
zastrešilo celú problematiku vzťahu Londýna a Paríža tak k inkorporácii pro
tektorátu do Ríše, ako aj k ich medzinárodnoprávnemu vzťahu k Slovensku.

Obe vlády už v polovici druhej marcovej dekády rozhodli, že českoslo
venské diplomatické zastupiteľstvá vo svojich hlavných mestách zatiaľ pone
chajú a ich osud bude závisieť od vývoja situácie a najmä rokovaní s Ne
meckom o štatúte britského a francúzskeho diplomatického zastupiteľstva 
v Prahe.16 Čo sa týka Bratislavy, na britskom Foreign Office sa konštatovalo,
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že Londýn lu má svojho konzula, P. Paresa, ktorému udelila exequatur ešte 
československá vláda. Jeho ďalšie postavenie chceli Briti riešiť v kontexte už 
vyššie spomenutých problémov. Zatiaľ však, ako ho 17. marca inštruovalo 
britské veľvyslanectvo v Prahe, mal v Bratislave až na ďalšie pôsobiť tak, aby 
z jeho konania nevyplynulo „nič, čo by ju (slovenskú vládu - pozn. E. I.) ne
jakým spôsobom viedlo k tomu, aby si myslela, že je uznaná vládou Jeho Ve
ličenstva“ a preto mal „napríklad najlepšie rokovať skôr s úradníkmi ako 
s ministrami“.17 Ako vyplýva z archívnych materiálov, podobné „neoficiál
ne“ postavenie mal v Bratislave do júla aj francúzsky konzul M. de Peillon.18

Praktické diskusie o štatúte diplomatických zastupiteľstiev viedli teda tak 
v Londýne, ako aj v Paríži ku komplexu úvah o tom, či oficiálne uznať alebo 
neuznať novú situáciu po rozpade ČSR, t. j. pohltenie Čiech a Moravy Ríšou 
a vytvorenie slovenského štátu. A ak áno, tak či túto skutočnosť uznať de fac
to - čo napr. v britských očiach znamenalo akceptovať zmeny ako púhy fakt 
- alebo uznať inkorporáciu protektorátu do Ríše a nový slovenský štát de iu- 
re, spolu z toho vyplývajúcimi medzinárodnoprávnymi a politickými dô
sledkami. Riešenie tejto dilemy postavilo obe vlády do dosť zložitej situácie. 
Ako vyplýva z britských dokumentov - ktoré súčasne naznačujú, že podob
ne v zásade uvažovala aj francúzska strana - Londýn musel zabrániť tomu, 
aby britská a medzinárodná verejnosť (v tejto súvislosti sa spomínajú najmä 
USA) nadobudli dojem, že ďalšími krokmi v tomto smere schvaľuje rozbitie 
ČSR a ustupuje naďalej pred Nemeckom.19 Na druhej strane ho jeho prag
matická politika dostávala na cestu kompromisov, z ktorých mohol politicky 
a propagandisticky ťažiť najmä Hitler. Táto dilema poznačila celú nasledujú
ci diskusiu vo Foreign Office a aj jeho konkrétne kroky či už v rámci vlečú
cich sa (a v konečnom dôsledku neúspešných) rokovaní s Nemeckom o brit
skej identifikácii štatútu Protektorátu Čechy a Morava, ďalej rokovaní, ktoré 
viedli k uznaniu de facto slovenského štátu a ešte aj neskôr, v lete, pri opä
tovne sa vynárajúcich úvahách o postavení československého diplomatic
kého zastúpenia v Londýne.

Aké konkrétne diskusie sa na túto tému viedli na francúzskom minister
stve zahraničných vecí, o tom zatiaľ neexistujú žiadne informácie. Avšak 
z kusých záznamov možno dedukovať, že Francúzi - i keď uvažovali v zása
de podobne - boli k akceptovaniu zmien odmietavejší ako Briti, ba možno sa 
domnievať, že dlho boli aj proti de facto uznaniu. Dôvody, na ktoré sa litera
túra sústreďuje, sú najmä dva.20 Po prvé, väčšia spätosť Francúzska s ČSR, 
vyjadrená aj spojeneckou zmluvou a po druhé, existencia silnej pročesko-
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slovensky orientovanej emigrácie z ČSR - reprezentovanej najmä veľvyslan
com v Paríži Štefanom Osuským - a jej výnimočné dobré kontakty s fran
cúzskymi vládnymi miestami. Bolo by zaujímavé sa dozvedieť, ako argu
mentovali francúzski diplomati v interných diskusiách napr. na tému uznania 
či neuznania Slovenska - ak také materiály vôbec existujú. Keďže zatiaľ nie 
sú k dispozícii, sústredíme sa v ďalšom na to, čo hovoria britské dokumenty.

Diplomati vo Foreign Office videli od začiatku ako jednu z reálnych mož
ností riešenia celej situácie v tom, že britská vláda uzná de facto inkorporá
ciu Protektorátu Čechy a Morava do Ríše a vznik samostatného slovenského 
štátu. Uznanie de iure pritom v oboch prípadoch po krátko trvajúcich začia
točných úvahách vylúčili. Prvá zhrňujúca porada na pôde Foreign Office sa 
na túto tému konala 23. marca 193921 ajej účastníci vtedy ešte neboli schop
ní predložiť ministrovi zahraničných vecí E. Halifaxovi jednoznačné odpo
rúčanie či uznať alebo neuznať de facto zmeny vyplývajúce zo zániku ČSR. 
Jedným z viacerých argumentov pritom bol v tom čase podľa Britov neistý 
štatút Slovenska, ktorý vyplýval z ďalších nejasných zámerov Hitlera.22

Situácia špecificky v súvislosti so slovenskou otázkou sa z pohľadu Foreign 
Office začala meniť po správach o podpísaní ochrannej zmluvy medzi Ríšou 
a slovenským štátom. K precizovaniu britského stanoviska prispelo aj množ
stvo informácií, ktoré do Londýna o vývoji na Slovensku posielal konzul P. 
Pares. Diplomati Foreign Office sa na tomto základe dopracovali začiatkom 
apríla k poznaniu, že z technického hľadiska je štatút Slovenska - aj keď zá
vislého od Nemecka - iný ako právne postavenie Čiech a Moravy a že po 
podpísaní ochrannej zmluvy ho možno pokladať sa nominálne samostatný 
štát.23 Z tejto analýzy vyvodil medzi 10. a 12. aprílom minister zahraničných 
vecí E. Halifax rozhodnutie, že kým britské kroky k de facto uznaniu inkor
porácie Protektorátu do Ríše sa načas pozastavia, treba začať proces uznania 
Slovenskej republiky. Pritom malo ísť o jej uznanie ako nového štátu (nie 
ako nástupníckej časti ČSR) a len formou de facto. Ako dôvod tohto svojho 
rozhodnutia Briti uviedli, že uznaním je potrebné zbaviť sa v praxi nepoho
dlnej komunikácie s bratislavskou vládou a znormalizovať tu postavenie brit
ského konzula.24 Ďalšie medzinárodnoprávne kroky voči Slovensku mali zá
visieť od stále komplikovaného vývoja kauzy britského diplomatického zas
tupiteľstva v Prahe.

Po 12. apríli, keď bola na túto tému vo Foreign Office obsiahla diskusia, 
sa teda uznanie slovenského štátu Velkou Britániou oddelilo od ďalších spor
ných a v tom čase, dá sa povedať, na plytčine uviaznutých otázok. V na-
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sledujúcich týždňoch sa na pôde ministerstva precizovali názory, akou práv
nou formulou má uznanie de facto prebiehať a ako ho má konzul P. Pares 
sprostredkovať slovenskej vláde. Ich výsledkom bol pokyn ministerstva kon
zulovi P. Paresovi, aby písomne požiadal slovenskú vládu, aby ho dočasne 
(kým nepredloží svoje konzulské poverenie) uznala ako konzula pre Sloven
sko. Ústne jej mal pritom zdôrazniť, že táto forma znamená zo strany Veľkej 
Británie len uznanie de facto a nie de iure. Pares pokyn vykonal 4. mája a eš
te v ten deň oznámil do londýnskeho ústredia, že uznanie bolo akceptované.25

4. mája 1939 teda komplikovaná kauza de facto uznania slovenského štá
tu Veľkou Britániou dospela k svojmu vyvrcholeniu. Úvahy niektorých brit
ských diplomatov o tom, že po čase by mohol nasledovať z britskej strany 
další krok - vymenovanie britského chargé d’affaires pre Bratislavu, sa nere
alizovali. Materiály Foreign Office nepotvrdzujú ani to, čo niektorí súčasní 
historici či publicisti pokladajú za další prirodzený krok, a to uznanie Slo
venska Londýnom de iure v prípade, že by nevypukla vojna. Z materiálov 
nie je známy žiadny výrok, ktorý by potvrdzoval, že Briti po 4. máji mienili 
akoukoľvek formou znovu otvoriť otázku uznania Slovenska. Na príčine bo
li pravdepodobne dva fakty. Po prvé, krach nemecko-britských (ale aj ne- 
mecko-francúzskych, nemecko-amerických a nemecko-sovietskych) roko
vaní o uznaní nového štatútu Protektorátu Čechy a Morava, ktorého existen
ciu Briti - hoci teraz už nepriamo - naďalej spájali so svojím vzťahom ku Slo
vensku.26 Nemecko totiž 30. júna odmietlo udeliť exequatur britskému gene
rálnemu konzulovi v Prahe pokým Londýn neuzná novú situáciu, to zname
ná inkorporáciu protektorátu do Ríše, de iure. To však britská vláda odmiet
la a rozhodla sa odložiť záležitosť uznania protektorátu na jeseň. Po druhé, 
Veľká Británia bola už od začiatku leta presvedčená, že vojna je na spadnu
tie a intenzívne sa na ňu politicky a vojensky pripravovala. V tejto situácii 
uvažovať o rozšírení diplomatických stykov z vazalom Nemecka, ktorý neja
vil snahy sa od Ríše odpútať, bolo nerealistické.27

Kým britské kroky k diplomatickému uznaniu Slovenska sa udelením 
exequatur konzulovi P. Paresovi skončili, Francúzsko k tomuto aktu dospelo 
dlhšou a komplikovanejšou formou. A navyše sa k nemu dopracovalo aj za 
asistencie Britov. Už 3. mája totiž britský Foreign Office informoval fran
cúzsku vládu, že mieni de facto uznať Slovenskú republiku a predniesol jej aj 
svoje vyššie spomenuté dôvody.28 Prípravy tejto aide-mémoire a reakcie na 
odpoveď na ňu nasvedčujú, že Briti tento svoj postup s Francúzmi pred defi
nitívnym rozhodnutím nekonzultovali (tak ako naopak v tom čase priebežne
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s nimi konzultovali napr. otázku vzťahu k protektorátu). Snáď aj preto, že 
predpokladali, že francúzska reakcia nebude bezvýhradne súhlasná. To po
tvrdila aj odpoveď Paríža zo 6. mája.29 Nielenže v nej Francúzi Britom tento 
krok neodobrili, ale dokonca vyslovili pochybnosti o tom, či tento postup 
britského ministerstva zahraničných vecí bol múdry. Z odpovede je ďalej mož
né vyabstrahovať aj francúzske stanovisko k uznaniu Slovenska. Quai d’Or- 
say v nej diplomatickým jazykom upozornilo svojich britských kolegov, že 
pozícia ich konzula M. de Peillona je v Bratislave dobrá a že terajší krok brit
skej vlády pokladá za predčasný. Podľa Paríža sa mala aj slovenská záležitosť 
naďalej riešiť spolu s otázkou vzťahu k protektorátu a problémom diploma
tických misií oboch štátov v Prahe. O to viac, že - ako sa uvádza v odpovedi 
- na jednej strane je štatút Slovenska z hľadiska dalších nemeckých plánov 
neistý a po druhé, slovenská vláda by mohla po tomto uznaní začať požado
vať uznanie de iure. Po tejto odpovedi sa diplomati Foreign Office aj naďalej 
pokúšali presvedčiť francúzsku vládu o adekvátnosti svojho postupu voči 
Slovensku.30 Pritom argumentovali okrem iného aj tým, že konzul P. Pares sa 
ocitol v Bratislave sám voči diplomatickým zástupcom Osi a nemôže sa vo 
svojej činnosti oprieť o v Bratislave uznávaného francúzskeho konzula.31

Francúzov vo veci diplomatického uznania slovenského štátu neovplyv
ňovali len Briti. Snažila sa o to aj slovenská vláda, a to či už v zahraničí32 
alebo priamo na Slovensku. Za určitú formu nátlaku Bratislavy je možné po
kladať správu Slovenskej tlačovej kancelárie zo 7. júla o tom, že slovenská 
vláda má v úmysle zavrieť po 15. júli tie konzuláty v Bratislave, ktorých štá
ty ešte neuznali Slovenskú republiku. Doterajší archívny výskum nezistil, 
aká bola francúzska reakcia na toto oznámenie, hoci sa dá predpokladať, že 
M. de Peillon o tom svoju vládu informoval. Zatiaľ existujú k tomuto prípa
du len britské dokumenty. Informáciu o správe STK sprostredkoval P. Pares 
Foreign Office 8. júla a pripojil k nej svoj vlastný komentár, že tento krok je 
pravdepodobne namierený najmä voči Francúzsku.33 Podľa Paresa síce bolo 
možné, že oznámený úmysel slovenskej vlády bol výsledkom nátlaku ne
meckého vyslanectva v Bratislave, ale súčasne bol presvedčený, že aj „slo
venské ministerstvo zahraničných vecí sa cíti dosť podráždené a urazené pos
tojom francúzskej vlády“.

Môžeme sa len dohadovať, či táto hrozba slovenského ministerstva zahra
ničných vecí vôbec ovplyvnila a ak áno, tak do akej miery, úvahy Paríža. 
Faktom však je, že Quai d’Orsay sa rozhodlo 14. júla 1939 menovať v Brati
slave svojho konzula, čím sa francúzske de facto uznanie Slovenska stalo
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skutočnosťou. Vystavenie konzulského poverenia sa však v Paríži pretiahlo 
až do 22. júla a konzul M. de Peillon predložil slovenskej vláde svoje listiny 
až 4. augusta.34 Vzhľadom na to, že zatiaľ chýbajú archívne materiály, ktoré 
by priamo doložili rozhodnutie francúzskeho ministerstva zahraničných 
vecí, môžeme uvažovať o viacerých príčinách zmeny postoja Quai d’Orsay 
k diplomatickému uznaniu Slovenska či o ich kombinácii. Po prvé, mohol 
zapôsobiť britský nátlak a po druhé, nie je možné úplne vylúčiť ani aktivity 
a protesty československý orientovaných emigrantov v Paríži. Francúzi ďalej 
mohli svoje rozhodnutie vyvodiť aj z krachu nemecko-francúzskych rokova
ní o štatúte protektorátu. A konečne, na francúzsku zmenu stanoviska mohla 
pôsobiť neustále sa meniaca medzinárodná situácia či prípadne ďalšie, zatiaľ 
nám neznáme dôvody.

Ako je vidieť z predchádzajúceho výkladu, Francúzsko a Veľká Británia sa 
pri de facto uznaní Slovenska do určitej miery líšili tak cestou, ako k nemu 
dospeli, ako aj časovým horizontom. Bol tu ale ešte aj další - markantnější - 
rozdiel. Po príslušných rokovaniach menovala bratislavská vláda 1. júna 1939 
M. Harminca za slovenského konzula v Londýne, ktorý bol potom koncom 
mesiaca akceptovaný britskou vládou.35 Francúzi však Britov v tomto nena
sledovali a Slovenská republika v Paríži svojho zástupcu do vypuknutia voj
ny nemala.36 Inou je otázka nadviazania diplomatických stykov medzi vi- 
chystickým Francúzskom a Slovenskom, ku ktorému došlo v apríli 1942.37

Vypuknutie vojny krátku existenciu oficiálnych britsko-slovenských 
a francúzsko- slovenských diplomatických vzťahov ukončilo. Obe vlády síce 
vojnu slovenskému štátu nevyhlásili38, ale odvolali svojich konzulov z Brati
slavy39, čo neskôr interpretovali aj ako zrušenie de facto uznania Slovenskej 
republiky. Ďalší osud Slovenska sa pre Britov a Francúzov (neskôr, po po
rážke Francúzska de Gaullových Francúzov) postupne spojil s obnovujúcou 
sa Československou republikou, reprezentovanou československou exilovou 
vládou v Londýne.

POZNÁMKY

OE FACTO UZNANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY VELKOU BRITÁNIOU A FRANCÚZSKOM

1 Štúdia je postavená predovšetkým na pôvodnom výskume v archíve britského ministerstva zahraničných vecí (Public 
Record Office) a francúzsky aspekt témy je prebratý najmä z literatúry. Už to je dôvodom nepomeru, podľa ktorého 
sa v príspevku rozoberajú britské a francúzske stanoviská k uznaniu slovenského štátu. Avšak ďalšou príčinou je oj 
to, že na rozdiel od archívov Foreign Office nie sú vzhľadom na nasledujúce vojnové udalosti archívne materiály fron-
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cúzskeho ministerstvo zohroničných vecí úplné o k skúmonej téme sú doslova zlomkovité.
2 O britskej o francúzskej politike medzi Mníchovom o morcom 1939 pozri nopr. GILBERT, M. • GOTT, R.: The Appeosers. 

London, Phoenix Press 2000, s. 199 o n.; Germany ond the Second World Wor. Vol. I. The Bild-up of German Agressi
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Germany 1937-1939. Chicago, Quadrangle Books 1972, s. 410 a n.; COLVIN, I.: The Chamberlain Cabinet. How the 
Meetings in 10 Downing Street, 1937-1939 Led to the Second World Wor. London, Victor Golloncz Ltd. 1971, s. 177 
o n.; ROCK, W. R.: Neville Chamberlain. New York, Twoyne Publishers 1969, s. 161 a n.

3 Francúzsky minister zahraničných vecí G. Bonnet v rozhovore s britským veľvyslancom 13. marco poznamenal, že „čím 
menej budeme do tejto krízy zasahovať, tým lepšie". (Telegram veľvyslanca E. Phippso 14. marca 1939. Public Re
cord Office London (ďalej PRO), fond FO 371 (Foreign Office General Correspondence), (číslo zložky/ 22897.) Po
dobne so vyjadril 14. marca aj štóly podtajomník britského Foreign Office A. Cadogan v rozhovore s francúzskym veľ
vyslancom Ch. Corbinom, kedy okrem iného poznamenal, že britská vlúdo nemieni v tejto situácii vzniesť ani for
málny protest, pretože „pravdepodobne neexistuje nič efektívne, čo by sme mohli urobiť, aby sme zabránili realizá
cii nemeckého plánu v prípade, že je Hitler rozhodnutý ho uskutočniť*. (PRO, FO 371, 22993.).

4 Porovnaj KIRSCHBAUM, S. J.: The Slovok Republic, Britain, France and the Principle of Self-determionotion. In: Slovak 
Studies (Cleveland), 22 (1983), s. 149 a n.; PETRUF, P.: Vichystické Francúzsko o diplomatické uznanie Slovenskej 
republiky. In: Historický časopis (Bratislava), 48 (2000), č. 1, s. 131 a n.; IVANIČKOVÁ, E.: Zahraničnopolitická orien
tácia Slovensko v dokumentoch britského Foreign Office 1939-1941. In: Historický časopis (Bratislava), 44 (1996), 
č. 2, s. 207 o n.

5 Pozri: IVANIČKOVÁ, E.: c. d., s. 210-213.
6 PRO, FO 371, 22897.
7 Citované podľa KIRSCHBAUM, S. J.: c. d., s. 156.
8 PETRUF, P.: c. d., s. 132.
9 Počiatočné úvahy o tom, že Slovensko bude nejakou formou pričlenené k Ríši, vyplývali najmä z nedostatočných in

formácií o situácii na Slovensku o o zámeroch A. Hitlera. Avšak ani neskôr nezmizli úplne z úvah britských diploma
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Die Slowakei im militärischen Kalkul 
des Deutschen Reiches, 1939-1945

Klaus SCHÔNHERR

L

Als Vorwand, urn die Resttschechei liquidieren zu kbnnen, wurde unter 
massivem politischen Druck des „Dritten Reiches“ am 14. März 1939 in 
Bratislava der selbständige Staat Slowakei proklamiert. Mit diesem Ereignis 
erlangte das ostmitteleuropäische Volk erstmalig in seiner neuzeitlichen Ge- 
schichte die Eigenstaatlichkeit. Das neue Staatsgebilde, ein Produkt der agg- 
ressiven Hitlerschen AuBenpolitik, war fiir Berlin aufgrund okonomischer 
und militärischer Faktoren von erheblichem Interesse. Obwohl sich Hitler 
bei seinem Vorgehen gegen den tschecho-slowakischen Reststaat erst relativ 
spät fur die Selbständigkeit der Slowakei entschied, solíte das Land dennoch 
bis zum Ende des Krieges einen gewissen Stellenwert innerhalb der natio- 
nalsozialistischen AuBen-, Wirtschafts- und Kriegspolitik einnehmen. Da die 
Problematik der selbständigen Republik Slowakei aus deutscher Šicht be- 
reits umfassend untersucht wurde,1 soli dieser Beitrag der Frage nachgehen, 
welchen Stellenwert der neue Staat in den militärischen Úberlegungen des 
Deutschen Reiches einnahm. Dabei beschränken sich die militärischen 
Aspekte nicht nur auf die geostrategische Lage des Landes sowie seiner 
Streitkräfte, sondern berucksichtigt auch die bkonomischen Faktoren, die fiir 
eine modeme Kriegfuhrung relevant sind.

II.

Die Bedeutung der Slowakei in den militärischen Úberlegungen des 
Deutschen Reiches ist nur in engem Zusammenhang mit der nationalsozialis- 
tischen AuBen- und Kriegspolitik zu verstehen. Diese basierte auf den bei- 
den Faktoren: Revision des Versailler Vertrages sowie Expansion des deut
schen Machtbereiches. Die Leitlinien der internationalen Politik Hitlers in 
seinen ersten Regierungsjahren waren nicht originär sondern eine Fortset- 
zung der auBenpolitischen Grundsätze nach dem Ersten Weltkrieg, die den
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Zweck verfolgten, die Ergebnisse des Krieges zu revidieren. Dennoch wich 
die Politik Hitlers erheblich von den auBenpolitischen Absichten der repu- 
blikanischen Regierungen (1919-1932/33) ab, da er sich nicht nur auf revi- 
sionistische Ziele beschränkte, sondern eine konsequente und skrupellose 
Expansionspolitik betrieb, fiir die er bereit war, auch „den Krieg ... als natiir- 
liche Ultima ratio“2 einzusetzen.

Unter dem Aspekt, die Kriegsergebnisse zu revidieren und die europäi- 
sche GroBmachtstellung wiederzugewinnen, muBte vorrangig die Bestim- 
mungen des Versailler Friedensvertrages korregiert werden. Nach der ersten 
auBenpolitischen Phase, in der die deutsche Herrschaft in Zentraleuropa3 ge- 
festigt werden solíte, beabsichtigte Hitler, das Deutsche Reich in zwei Etap- 
pen zur „Weltmacht“ -Stellung zu fiihren. Fiir die Verwirklichung der globa- 
len Intentionen solíte zuerst ein europäisches Impérium errichtet werden, 
das sich strategisch und wehrwirtschaftlich auf die ausgedehnten Gebiete 
Osteuropas abstutzte. Da sich seine Absichten nicht anders als mit einer 
massiven Veränderung der europäischen und globalen Mächtekonstellation 
realisieren lieBen, konnte nur eine AuBenpolitik Erfolg haben, die sehr stark 
auf militärische Elemente aufbaute. Unter solchen Bedingungen verstand 
Hitler den Krieg nicht „als eine manchmal nur schwer oder auch gar nicht 
mehr zu vermeidende Eventualität im Volkerleben, sondern als eine durch- 
aus normále Form zwischenstaatlicher Beziehungen ,..“4. Daher nahmen mi
litärische Faktoren gravierenden EinfluB auf das auBenpolitische Handeln 
Berlins.

Zur Realisierung seiner machtpolitischen Ambitionen benotigte das 
„Dritte Reich“ okonomische Grundlagen, uber die das Land nicht in aus- 
reichendem MaBe verfiigte. Das fiir die territoriale Machtpolitik notwendige 
Wirtschaftspotential, hoffte Hitler, mit der - notfalls auch gewaltsamen - In
tegration Ost- und Siidosteuropas in den deutschen EinfluBbereich zu ge- 
winnen. In seinen hegemonialen Intentionen ging er von der Annahme aus, 
daB die westeuropäischen Mächte in der deutschen Ostexpansion kein Kon- 
fliktpotential sahen und folglich die Prädominationsabsichten Berlins im 
wesentlichen tolerieren wiirden.

Hitler war realistisch genug, um zu erkennen, daB sich seine hegemonia
len Absichten nur sukzessive erfullen lieBen. Da er von dem Faktum aus- 
ging, daB die beiden Nachbarstaaten Polen und CSR seine Ostexpansion be- 
hindern wiirden, verfolgte er die Absicht, zunächst den angrenzenden deut
schen Siedlungsraum in das Reich zu integrieren. Erst als Berlin im Herbst
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1938 mit dem „GroBdeutschen Reich“ seine Hegemoniebestrebungen in 
Zentraleuropa abgeschlossen hatte, glaubte die politische Fiihrung, zur offe- 
nen Expansion ubergehen zu konnen. Daraufhin konzentrierte Hitler sich auf 
die Eliminierung des tschecho-slowakischen Nachbarstaates. Als dieses 
Zwischenziel deutscher Ostexpansion im März 1939 erreicht war, forcierte 
Berlin die okonomische Prädomination in Siidosteuropa und bereitete die 
Einverleibung Polens in den nationalsozialistischen Machtbereich vor. 
Naturlich hoffte er, die geplante machtpolitisch-territoriale Ausdehnung 
kônne ohne wesentliche Komplikationen mit GroBbritannien realisiert wer- 
den. Seine Zuversicht stiitzte sich auf die Hypothese, die deutsche Expansi
on nach Osteuropa wiirde nur unwesentlich die politischen Interessen Lon
dons auf dem europäischen Kontinent beriihren. Dabei schien er das Faktum 
zu vernachlässigen, daB die auBenpolitischen Schritte Berlins die europäi- 
sche Mächtekonstellation gravierend verändern und damit die Intervention 
der westeuropäischen GroBmacht herausfordern muBte. Trotz aller Unsi- 
cherheit, wie GroBbritannien auf eine deutsche Expansion reagieren wiirde, 
hielt Hitler an seinen Planěn fest, auch wenn damit der bewaffnete Konflikt 
mit London und Paris verbunden war.

Sein auBenpolitisches Programm konnte Hitler bis zum Herbst 1938 er- 
wartungsgemäB verwirklichen. Erst die Aktionen Berlins gegen den tsche
cho-slowakischen Reststaat griffen derart gravierend in das politische 
Gleichgewicht Europas ein, daB GroBbritannien und Frankreich nicht mehr 
gewillt waren, die aggressive Machtpolitik des „Dritten Reiches“ zu tolerie- 
ren. Aus Šicht der NS-Politik muBte nun Polen in Verfolgung der „Lebens- 
raum“- Ideologie und des Expansionsgedankens entweder mit diplomati- 
schen oder wenn notig auch mit militärischen Mitteln der Prädominanz 
Deutschlands untergeordnet werden. Denn ohne den Besitz oder Bereitstel- 
lung polnischen Gebietes war eine Okkupation russischen Territoriums bis 
zum Ural kaum moglich.

Unter der Prämisse, daB Deutschland fur seine Ostexpansion einen ge- 
schlossenen Aufmarschraum gegen die Sowjetunion zu benotigen glaubte, 
konnten die bis zum Herbst 1938 erreichten territorialen Veränderungen die 
politische Fiihrung in Berlin nicht befriedigen. Um eine optimale Ausgangs- 
basis fiir die Eroberung RuBlands zu erreichen, muBten die militärischen 
Operationen aus strategischen und logistischen Griinden von polnischem 
und tschecho-slowakischem Gebiet ausgehen. Aufgrund dieser Intentionen 
setzte bereits Ende Október 1938 - wenige Wochen nach Ratifizierung des
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Miinchener Abkommens - die ersten Aktivitäten ein, um die Ergebnisse von 
Miinchen zu revidieren. Mit dem EntschluB die CSR endgiiltig zu liquidie- 
ren, stand auch das Schicksal der slowakischen Teilrepublik zur Disposition. 
Denn aus militärischer Šicht besaB das Land nicht nur erhebliche geostrate- 
gische Bedeutung sondern war auch aufgrund seiner Rohstoffreserven, Wa- 
ffenfabriken und des ungenutzten Arbeitskräftepontentials von auBerordent- 
lichem Nutzen fiir die Wehrmacht und Rustungsindustrie. Dagegen bestand 
in Berlin weniger Interesse an einer Aufriistung des Landes, da Streitkräfte 
erst langfristig aufgebaut und ausgebildet werden muBten, um sie nach den 
Kriterien der Wehrmacht optimal in einem Krieg einsetzten zu konnen.5

III.

Die Expansionsbestrebungen des NS-Regimes waren mit auBenpoliti- 
schen Mitteln kaum durchzusetzen, wenn umfassende wehrwirtschaftliche 
MaBnahmen, die zum Aufbau machtpolitischer Instrumentarien gebraucht 
wurden, wegen unzureichender volkswirtschaftlicher Grundlagen nicht 
durchgefuhrt werden konnten. Denn die Durchsetzung der imperialistischen 
Politik erforderte waffentechnisch modeme und hochgeriistete Streitkräfte, 
uber die die Regierung Hitler infolge der Riistungsbeschränkungen des Ver- 
sailler Friedensvertrages anfangs nicht verfdgte und die sie ab 1933 erst auf- 
bauen muBte. Auch wenn infolge der Weltwirtschaftskrise erhebliche indu- 
strielle Produktionskapazitäten brachlagen, absorbierte das immense Aufrii- 
stungsprogramm der Wehrmacht in wenigen Jahren das in Deutschland exi- 
stirende Produktionsvolumen, so daB 1936/37 die volkswirtschaftlichen 
Ressourcen vollkommen ausgeschopft waren und angesichts der iiberhitzten 
Konjunktur ein wirtschaftlicher Kollaps drohte.

Falls das auBen- und machtpolitische Programm trotz der angespannten 
Wirtschaftssituation weitergefiihrt werden solíte, muBte entweder die wirt- 
schaftliche Konstellation des „Dritten Reiches“ auf Kosten der Konsumgii- 
terindustrie und der Versorgung der Bevolkerung verändert oder der von 
Deutschland kontrollierte Wirtschaftsraum vergroBert werden. Da aus innen- 
politischen Griinden eine Einschränkung der Binnenversorgung nicht môg- 
lich und schon gar nicht opportun war, blieb lediglich die Moglichkeit das 
Wirtschaftsgebiet zu erweitern. Wenn auch die letztere Moglichkeit mit der 
Eingliederung des Saarlandes sowie der mit politischen Drohungen erfolg- 
ten Integration Ôsterreichs verwirklicht wurde, konnte das immense Wirt-
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schaftsproblem aufgrund der militärischen Forderungen, die sich an den po- 
litischen Vorgaben orientierten, nicht gelôst, sondem nur temporär verbes- 
sert werden. Deshalb benotigte das NS-Regime, um seine ideologisch be- 
griindete ,,Lebensraum“-Politik im selben Tempo fortfiihren zu kônnen, zu- 
sätzliche okonomische und besonders riistungswirtschaftliche Kapazitäten, 
die wiederum nur mit machtpolitischen Mitteln zu erreichen waren. Weil 
sich 1938 aus Griinden der europäischen Mächtekonstellation eine Westex- 
pansion fiir Berlin verbot, geriet die Tschechoslowakei in das Visier der 
deutschen Hegemonieabsichten, da das hochindustrialisierte Land mit seiner 
modemen RUstungsindustrie die Begehrlichkeit des „Dritten Reiches“ 
weckte. Seit Fruhsommer 1938 unternahm Berlin alle Anstrengungen, um 
den Nachbarstaat zu annektieren. Während die Eingliederung des bohmisch- 
mährischen Gebietes in den deutschen Wirtschaftsraum wegen seiner oko- 
nomischen Kapazitäten und der Produktionsstätten des militärisch-industri- 
ellen Komplexes nicht zur Debatte stand, blieb das Schicksal des slowaki- 
schen Teilstaates zu diesem Zeitpunkt ungewiB.

Denn unter rein militärischen Aspekten besaB die Slowakei wegen ihrer 
Wirtschaftsstruktur scheinbar nur wenig Nutzen fiir die Wehrmachtriistung. 
Deswegen fand die dstliche Region der CSR bis Ende 1938 kaum Beachtung 
im militärischen Kalkiil Berlins. Ursache fiir das deutsche Desinteresse war 
einerseits der iiberwiegend land- und forstwirtschaftliche Charakter des Lan
des sowie andererseits die geringen industriellen Kapazitäten und die man- 
gelhafte Infrastruktur. Erst nachdem eine Studie6 zu dem Ergebnis kam, daB 
das volkswirtschaftliche Potential der Slowakei von erheblichem Vorteil fiir 
die deutsche Kriegswirtschaft sein kônnte, änderte Berlin seine Einstellung. 
Besonders die Buntmetall- und die Erdolvorkommen waren fiir die Kriegs
wirtschaft des rohstoffarmen Deutschlands unverzichtbar. Aber auch die 
Uberschiisse des Agrarsektors konnten im Kriegsfall eine wesentliche Rolle 
bei der Versorgung der deutschen Bevolkerung spielen. Letztendlich sollten 
nicht nur die Forderungen der Wehrmachtfiihrung, sondern auch kriegswirt- 
schaftliche Aspekte und politisch-strategische Uberlegungen die Entschei- 
dung Hitlers beeinflussen, die Slowakei als formal souveräner Staat in den 
groBdeutschen Wirtschaftsraum zu integrieren.

Nur wenige Tage nachdem die Slowakei ihre Souveranität proklamiert 
hatte, muBte Bratislava einen „Schutzvertrag“ mit Berlin abschlieBen, der 
durch ein „Vertrauliches Protokoll iiber wirtschaftliche und finanzielle Zu- 
sammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und dem Staat Slowakei“7 er-
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gänzt wurde. Dieses Abkommen, dessen Bestimmungen von militärischen 
Forderungen und riistungsokonomisch Belangen geprägt waren, stellte die 
slowakische Volkswirtschaft unter die Kontrolle des „Dritten Reiches“. Da- 
bei hatte die Wehrmacht noch vor Ratifizierung der bilateralen Vereinbarung 
einen Fait accompli geschaffen, in dem sie sich die Rustungsbetriebe im 
Waagtal aneignete. Gegeniiber den Anspriichen der slowakischen Regie- 
rung, die Waffenfabriken an das Land zuriickzugeben, vertrat das Oberkom- 
mando der Wehrmacht (OKW) den Standpunkt, dab die Industrieanlagen im 
Waagtal als ehemaliges tschechisches Eigentum den gleichen Bestimmun
gen und rechtlichen Grundlagen unterlägen wie die Riistungswerke im Pro
tektorát. Deshalb sei die Nutzung der Waffenindustrie ausschlieBlich Ange- 
legenheit des Deutschen Reiches.8 Erst nach mehrmaligen Interventionen 
des Auswärtigen Amtes zeigte sich die Wehrmachtftihrung bereit, zumindest 
formal die Hoheitsrechte des slowakischen Staates an den Waffenfabriken 
anzuerkennen. Obwohl diese juristische Losung im „Wehrwirtschaftsver- 
trag“ vom 30. Januar 1940 aufgenommen wurde, änderte sich an dem beste- 
henden Zustand kaum etwas. Notgedrungen muBte Bratislava die Forderun
gen akzeptieren, daB die Wehrmacht auch nach AbschluB des Abkommens in 
26 Riistungsbetrieben unverändert uber Umfang und Art der Produktion be- 
stimmen konnte.9 Mit der Vereinbarung hatte sich das Reich die fast voll- 
ständige Kontrolle fiber den militär-industriellen Sektor des Schutzstaates 
angeeignet.10 Gerade die Kontroverse zwischen der Wehrmachtfuhrung und 
der Regierung in Bratislava um die Verfiigungsgewalt iiber die slowakische 
Riistungsindustrie zeigte deutlich, in welcher Abhängigkeit sich der formal 
souveräne Schutzstaat befand.

GroBes Interesse zeigte das „Dritte Reich“ nicht nur am militärisch-in- 
dustriellen Komplex sondern auch an den slowakischen Bodenschätzen, die 
vor allem zur Produktion von Riistungsgutern benotigt wurden. Da die Roh- 
stoffvorkommen nur zum Teil erschlossen waren, lieB sich das Deutsche 
Reich die Rechte zur Erforschung, ErschlieBung sowie Verwertung der Bo- 
denschätze im Schutzstaat ubertragen. Besonders auf dem Gebiet der Roh- 
stoffgewinnung verschaffte sich das NS-Regime mit den vertraglichen Be
stimmungen des „Vertraulichen Protokolls“ enorme Vorteile, die zu einer 
erdriickenden Monopolstellung in diesem Wirtschaftssektor fiihrte. Dabei 
nahm die Bedeutung der slowakischen Erz- und Erdolvorkommen mit fort- 
laufender Kriegsdauer zu, weil das Reich infolge der kriegsbedingten Situa
tion den Kontakt zu den traditionellen Exportländern verlor und die Devi-
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senknappheit Rohstoffimporte aus Staaten, die nicht dem deutschen 
GroBwirtschaftsraum angehôrten, enorm erschwerte.11

Die Eskalation des Krieges hatte auch erhebliche Auswirkung auf den 
Agrarsektor der Slowakei. Vor allem der hohe personelle Bedarf der Wehr
macht entzog der deutschen Landwirtschaft umfangreiche Arbeitskräfte, so 
daB seit Beginn des Krieges zuerst eine Stagnation und später auch der 
Ruckgang der Emteerträge eintrat. Dieses Phänomen fiihrte ab 1941 zu Ver- 
sorgungsproblemen im Deutschen Reich, die moglicherweise innenpoliti- 
sche Spannungen verursachen konnten. In Erinnerung an den Ersten Welt- 
krieg, in dem es aufgrund von Versorgungsschwierigkeiten zu Unruhen ge- 
kommen war und die sich negativ auf die Kriegfiihrung ausgewirkt hatten, 
reagierte die militärische Fiihrung äuBerst sensibel auf die ungunstige 
Ernährungslage. Um das bestehende Problem zu bewältigen, versuchte Ber
lin einerseits die landwirtschaftliche Produktion im deutschen Hegemonie- 
bereich zu steigern und andererseits Nahrungsmittel aus den besetzten, aber 
auch verbiindeten Ländern bis zur Grenze des Erträglichen abzuschopfen. 
Auch der Schutzstaat blieb von den Aktionen des deutschen Nachbarn nicht 
verschont. Denn ab 1941 griff Berlin mit massivem Druck in den Agrarsek
tor der Slowakei ein, um die landwirtschaftlichen Erträge zu steigern. Trotz 
der angespannten Versorgungslage, die sich in der zweiten Kriegshälfte 
ständig verschlechterte, verzichtete das NS-Regime auf die Requirierung 
von Nahrungsmittel im Schutzstaat, denn ein solches Vorgehen hätte als 
sichtbarer Eingriff in die Souveränität der Slowakei den propagandistischen 
Absichten der nationalsozialistischen AuBenpolitik widersprochen.12

Ein weiteres kriegswirtschaftliches Problem, das sich ebenfalls auf die 
Slowakei auswirkte, stellte die Situation des deutschen Arbeitsmarktes dar. 
Denn die Steigerung der industriellen und riistungswirtschaftlichen Produk
tion sowie der Ausbau der Streitkräfte erforderte die vollständige Ausschôp- 
fung der personellen Ressourcen, so daB ab 1938 ein erheblicher EngpaB auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt eintrat. Dieses Phänomen beschränkte sich 
nicht nur auf die Vorkriegszeit, sondern verstärkte sich im Verlauf des Krie
ges noch erheblich.13 Den Arbeitskräftemangel hoffte man mit der Anwer- 
bung ausländischer Arbeitskräfte zu beheben. Bereits in einem Abkommen 
von Dezember 1939 muBte die klerikal-autoritäre Regierung in Bratislava 
deutschen Reichsbehôrden die Anwerbung slowakischer Arbeitnehmer ge- 
statten, so daB die deutsche Wirtschaft schon 1939 fast 50 000 Slowaken be- 
schäftigte. Die Zahl der Arbeitskräfte aus dem Schutzstaat, die im Deutschen
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Reich tätig waren, steigerte sich bis 1943 auf annähernd 130 ООО.14 Die Es- 
kalation des Krieges sowie die Massenverluste der Wehrmacht fuhrten auf 
dem Arbeitsmarkt zu personellen Engpässen, die nur mit ausländischen Ar- 
beitskräften aufgefangen werden konnten. Der Einsatz von Fremdarbeiter 
spielte mit Fortdauer des Konfliktes eine immer groBere Rolle fúr die Funk- 
tionsfáhigkeit der deutschen Kriegswirtschaft, so daB sich das Problem der 
ausländischen Arbeitskräfte erheblich auf das militärische Kalkiil auswirkte.

IV.

Im selben MaBe wie im politischen und okonomischen Bereich besaB 
das „Dritte Reich“ im März 1939 keine klare Konzeption fur die zukunftige 
militärische Struktur des Schutzstaates. Lediglich die Forderungen des 
Oberkommandos der Wehrmacht, sowohl die Verfugungsgewalt iiber die be- 
setzte Zone zu behalten als auch das Material der ehemaligen tschecho-slo- 
wakischen Armee zu requirieren und die Rustungsindustrie in die national- 
sozialistische Kriegswirtschaft zu integrieren, bestimmte die Handlungswei- 
se Berlins. Die Vorstellungen des Wehrmachtfuhrungsstabes, die mit denje- 
nigen Hitlers und des Auswärtigen Amtes ubereinstimmten, bildeten die 
Grundlage fiir die militärischen Bestimmungen im deutsch-slowakischen 
Schutzvertrag. Bereits Artikel 2 des Abkommens befaBte sich mit der zwi- 
schen mährischer Grenze und Waagtal gelegenen Schutzzone. In diesem Ge- 
biet, das das Deutsche Reich in einem Fait accompli okkupiert hatte, muBte 
der neue Staat auf wesentliche Souveränitätsrechte verzichten. Jedoch ge- 
währte das nationalsozialistische Deutschland in Artikel 3 des Schutzvertra- 
ges der Slowakei das Recht auf eigene Streitkräfte, wobei der Aufbau, die 
Organisation und der Einsatz ,,im engen Einvemehmen mit der deutschen 
Wehrmacht ...‘“5 zu geschehen hatte.16 Somit war die militärische Kompo
nente des jungen Staates vom willkiirlichen Ermessen Deutschlands abhän- 
gig-

Besonders der unklare Status der besetzten Zone und die Beschlagnah- 
mung sowie Abtransport tschecho-slowakischen Kriegsmaterials fuhrte ab 
Ende März zu Unstimmigkeiten zwischen Bratislava und Berlin. Obwohl 
PreBburg die Situation mit diplomatischen Mitteln vorsichtig klären wollte, 
beharrte die Wehrmacht auf ihrer Position und setzte ihre Interessen kom- 
promiBlos durch. Die Politik der Wehrmacht, die das Vertrauen der Bevolke- 
rung in die Regierung Tiso erschiitterte, nahm keine Riicksicht auf slowaki-
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sche Interessen und Befindlichkeiten. Dabei stellte Bratislava weder die 
deutsche Hegemonie noch die politische Position Berlins in Frage, sondern 
war nur bestrebt, die innenpolitisch heikle Situation zu bereinigen.17 Das fiir 
die Slowakei wichtige Problem, den Status der besetzten Zone eindeutig zu 
klären, behandelte das „Dritte Reich“ iiberaus dilatorisch, da in dieser Ange- 
legenheit von Seiten der Wehrmacht wenig Handlungsbedarf bestand. Erst in 
der Vorbereitungsphase des deutschen Uberfalls auf Polen kam Berlin den 
Wimschen PreBburgs entgegen, weil man auf die Hilfe des ostmitteleuropäi- 
schen Staates nicht verzichten wollte. Da Hitler die wachsende Bedeutung 
der Slowakei fiir die geplante Aggression erkannte, wurde der sogenannte 
„Schutzzonen-Vertrag“, der sowohl die Rechte der Wehrmacht als auch die 
verbliebenen Hoheitsrechte der Slowakei in dem Gebiet zwischen 
bohmisch-slowakischer Grenze und dem Waagtal regelte, ausgehandelt und 
am 12. August 1939 ratifizert.18

In den deutschen Uberlegungen spielte die Aufstellung slowakischer 
Streitkräfte zumindest bis Sommer 1939 keine gravierende Rolle. Auch die 
Regierung in PreBburg zeigte in den ersten Wochen der Eigenstaatlichkeit 
wenig Interesse an einer eigenen Armee, obwohl der Schutzvertrag diese 
Moglichkeit explizit vorsah. Erst als magyarische Truppen im März/April 
1939 ostslowakisches Gebiet besetzten und Ungam wesentliche Teile des 
slowakischen Territoriums annektieren wollte, änderte die Regierung Tiso 
ihre Meinung. Unter dieser Prämisse bemiihte sich Bratislava, unverziiglich 
eine einsatzfähige Armee aufzubauen. Da das nationalsozialistische 
Deutschland das Anrecht besaB, sowohl beim personellen Umfang als auch 
bei der Struktur slowakischer Streitkräfte grundlegend mitzubestimmen, 
muBte PreBburg die Wehrmacht an dem PlanungsprozeB beteiligen. In sei- 
nen ersten Uberlegungen glaubte das Oberkommando der Wehrmacht, dem 
Schutzstaat Streitkräfte im Umfang von etwa 4 Divisionen bewilligen zu 
kônnen.19 Mitte April 1939 präzisierte die Wehrmachtfuhrung ihre Vorstel- 
lung dahingehend, daB fUr eine slowakische Armee die personelle Stärke von 
etwa 1% der Bevolkerung ausreiche.20 Dabei sollten die Streitkräfte in 2 bis 
3 Divisionen, die der Struktur des deutschen Heeres entsprachen, gegliedert 
sein. Damit sich Berlin international nicht dem Vorwurf des Dirigismus aus- 
setzte, erwartete das OKW von der slowakischen Regierung präzise Vor- 
schläge21 zur kiinftigen Streitkräftestruktur.22

Das deutsche Desinteresse in der Frage der slowakischen Streitkräfte 
zeigte sich besonders deutlich bei Besprechungen, die Ministerpräsident Ti-
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so und Mitgliedern seines Kabinetts im April 1939 mit Angehorigen des 
Auswärtigen Amtes in Berlin fiihrte. Der Vertreter des OKW, Generálmajor 
von Tippelskirch23, stellte zu dieser Problematik fest, da6 „die Frage des 
Aufbaues und der Bewaffnung der slowakischen Armee ... zuriickgestellt 
werden“24 konne. In den Besprechungen gewährte die deutsche Seite dem 
Verteidigungsministerium in Bratislava die Erlaubnis, Pläne zur vorläufigen 
Aufstellung einer Armee auszuarbeiten. Allerdings machte das OKW zu die- 
sem Zeitpunkt keine Vorgaben iiber Umfang und Struktur der slowakischen 
Streitkräfte.25 Somit ist davon auszugehen, daB die Wehrmachtfiihrung bis 
Mitte April 1939 noch kein Konzept entwickelt hatte, daB der Slowakei als 
Basis fiir die Aufstellung eigener Streitkräfte dienen konnte. Nach den Ge- 
sprächen in Berlin begann der slowakische Wehrminister, Ferdinand Catlos, 
mit der Organisation einer Armee, die aus den Resten der ehemaligen tsche- 
cho-slowakischen Streitkräfte gebildet wurde. Das neuformierte slowaki
sche Heer litt vor allem unter dem Mangel an ausgebildeten und erfahrenen 
militärischen Fiihrern.26 Daher ist es erstaunlich, daB bis Mitte des Jahres be- 
reits 2 Divisionen mit einer personellen Stärke von etwa 30 000 Mann auf- 
gestellt werden konnten.27 Allerdings war deren Kampfkraft nach deutschen 
MaBstäben recht gering. Da Berlin bis Juni 1939 keine klare Entscheidung 
zur endgiiltigen Struktur der slowakischen Armee traf, kam es in dieser 
Sachfrage mehrfach zu Meinungsverschiedenheiten. Obwohl bereits am 5. 
Mai deutsch-slowakische Militärverhandlungen aufgenommen wurden, 
konnten beide Parteien bis Ende Juni keine Einigung erzielen. Ein Durch- 
bruch der festgefahrenen Verhandlungen erfolgte erst, als Hitler die wach- 
sende Bedeutung der Slowakei bei einer bewaffneten Aggression gegen Po
len erkannte. Nunmehr erteilte er dem OKW die Weisung, die militärischen 
Forderungen des Schutzstaates zu akzeptieren und den Aufbau einer slowa
kischen Armee bis zu einer Stärke von 125 000 Mann zu genehmigen.28 
Trotz der eindeutigen Anweisung Hitlers behandelte die Wehrmachtfuhrung 
diesen militärpolitischen Sachverhalt in den kommenden zwei Monaten 
äuBerst kontrovers, so daB der Chef des OKW am 12. August Hitler dieses 
vermeintlich ungeloste Problem erneut zur Entscheidung vorlegte. Darauf- 
hin ordnete Hitler an, daB es nicht erforderlich sei, „die Slowakei auf eine 
bestimmte Hochststärke ihrer Kriegsstärke festzulegen.“29 Dennoch setzte er 
indirekt ein Limit, indem er fiir das slowakische Heer Waffen bis zur Hochst- 
grenze von 125 000 Mann genehmigte. Nur die deutsche Absicht, Polen im 
Spätsommer 1939 zu liquidieren, bewirkte, daB sich die restriktive Politik
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Deutschlands in der Frage slowakischer Streitkräfte grundlegend veränderte. 
Trotz der dilatorischen Haltung Berlins gelang es Bratislava bis August 
1939, mit enormen Anstrengungen eine einsatzfähige Armee aufzubauen.

Als mit der Liquidierung des tschecho-slowakischen Reststaates eine 
weitere Etappe auf dem Weg zur europäischen Hegemonie abgeschlossen 
war, nahm Hitler bereits wenige Táge später das nächste Ziel in Angriff. In 
seinem Bestreben „zunächst ein ganz Európa umfassendes Kontinentalimpe- 
rium mit einem festen strategischen und wehrwirtschaftlichen Riickhalt im 
weiten Ostraum zu schaffen“30, solíte nunmehr die „polnische Frage“ gelost 
werden. Daher gab er Ende März 1939 der Wehrmachtfuhrung unter dem 
Vorwand, daS es die „gegenwärtige Haltung Polens erforder(e)“, den Auf- 
trag, „...militärische Vorbereitungen zu treffen, um notigenfalls jede Bedro- 
hung von dieser Seite fiir alle Zukunft auszuschlieBen“.31 Bei den daraufhin 
im April 1939 beginnenden Planungen im Oberkommandos der Wehrmacht 
wurde auch der Schutzstaat mit einbezogen. Denn auf die strategische Lage 
des Landes an der Siidgrenze Polens konnte man in Berlin nicht verzichten. 
Der nordslowakische Raum besaB unter militärischem Aspekt einen hohen 
Stellenwert, da von hieraus die Moglichkeit bestand, die an der Grenze zum 
Deutschen Reich massiert stationierten polnischen Truppen mit einer Offen
sive aus siidlicher Richtung im Riicken abzuschneiden und groBräumig ein- 
zukesseln sowie zu vemichten. AuBerdem bot diese operative Variante auch 
die Chance, gleichzeitig in der Weichselniederung auf Warschau vorzu- 
stoBen, um in Kooperation mit den Verbänden aus OstpreuBen das politische 
und militärische Zentrum Polens friihzeitig auszuschalten. Eine weitere ope
rative Modifikation bot das slowakisch-polnische Grenzgebiet fiir die mi
litärische Defensive. Die natiirliche Barriere der Beskiden lieB sich mit we- 
nigen Truppen sperren, so daB ein Ubergreifen des bewaffneten Konfliktes 
auf den deutschen Macht- und EinfluBbereich relativ leicht zu verhindern 
war. Die zweite Variante besaB den Vorteil, daB diese Aufgabe von der slo- 
wakischen Armee ubernommen werden konnte und somit Verbände der 
Wehrmacht - im Sinne der militärischen Planung - zur Grenzsicherung im 
Westen frei wiirden. Letztendlich entschied sich das OKW fiir die zweite 
Moglichkeit, die lediglich dahingehend modifiziert wurde, daB ein Armee- 
korps des AOK 14, das den siidlichen Fliigel bildete, vom slowakischen Ge- 
biet nordostlich Žilina (Sillein) aus angreifen solíte. Auch die im Aufbau be- 
fmdlichen Streitkräfte des Schutzstaates beriicksichtigte die Wehrmacht- 
fiihrung bei ihrer Operationsplanung. Ohne Riicksprache mit der Regierung
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in Bratislava legte das OKW fest, daB die slowakischen Divisionen an der 
Grenze zu Polen in der Linie nordostlich Ružomberok - Dukla-PaB mit 
Schwerpunkt bei Kežmarok einzusetzen seien. Trotz des mangelhaften Aus- 
bildungsstandes wollte man in Berlin nicht auf die militärische Unterstiit- 
zung des Schutzstaates verzichten.

Von den deutschen Absichten erfuhr die Regierung Tiso erst Mitte Au
gust, als die WehrmachtfUhrung darauf drängte, Bratislava sowohl in die 
deutschen Plane einzubeziehen als auch den Schutzzonenvertrag, wie es die 
slowakische Regierung wiinschte, umgehend zu ratifizieren.32 Trotz der Ab- 
hängigkeit des Landes vom nationalsozialistischen Deutschland zeigte sich 
die Regierung in PreBburg nicht bereit, mit ihrer Armee an der Aggression 
gegen Polen teilzunehmen. Nachdem Bratislava gegen die deutschen Ab
sichten protestierte, ubernahm das Oberkommando des Heeres (OKH) die 
Befehlsgewalt iiber die slowakischen Streitkräfte. Diese Aufgabe iibertrug 
Berlin dem Leiter der Deutschen Wehrmachtkommission, Generalleutnant 
Franz Balckhausen33, der in Abstimmung mit der 14. Armee den operativen 
Einsatz der slowakischen Verbände bestimmte.34

Zu Beginn des Polenfeldzuges am 1. September 1939 umfaBte das slo
wakische Heer 3 Infanterie-Divisionen mit einer personellen Stärke von et- 
wa 40 000 Mann. Auf Befehl des OKW marschierte sowohl die 1. als auch 
die 3. (slow) Division in den ersten Tagen des Konfliktes in das Nachbarland 
ein, während die 2. Division die Grenzsicherung in den mittleren Beskiden 
ubernahm. Trotz aller Vorbehalte Bratislava's gegen den Uberfall auf Polen, 
begriiBte die Regierung Tiso dennoch den Einmarsch ihrer 1. Division in das 
Javorina-Gebiet, da Polen dieses Gebiet 1938 annektiert hatte. Die beiden 
slowakischen GroBverbände, die an der Aggression der Wehrmacht im 
Nachbarland mitwirkten, drangen in den ersten Kriegstagen etwa 30 Kilo
meter auf polnisches Territorium vor, wobei es nur zu geringen Feind- 
beriihrungen kam.35 Nach etwa einer Woche verzichtete die 14. Armee auf 
einen weiteren Einsatz der slowakischen Armee. Obwohl der Schutzstaat nur 
marginal an dem Uberfall auf Polen beteiligt war, erfiillten sich sowohl die 
militärischen als auch die politischen Absichten Berlins. Im operativen Be- 
reich entlastete der Einsatz der slowakischen Verbände die angespannte La- 
ge der Wehrmacht, die ein Eingreifen der westeuropäischen Mächte einpla- 
nen muBte und daher gezwungen war, die Westgrenze militärisch zu sichem. 
Politisch gesehen erreichte das „Dritte Reich“ den Effekt, daB sich die Slo- 
wakei durch ihre - wenn auch erzwungene - Teilnahme an der Aggression
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gegen Polen vor der Weltoffentlichkeit kompromittierte. Mit den militäri- 
schen Absichten gelang es Berlin, den Schutzstaat politisch noch starker in 
die nationalsozialistische Hegemonie einzubinden.

Nach dem kurzen militärischen Abenteuer - dem Einsatz im Polenfeld - 
blieb die Slowakei fiir die nächsten 20 Monate vom europäischen Kriegsge- 
schehen verschont. In dieser Zeit stellte der Wehrminister in Zusammenar- 
beit mit der Deutschen Militärmission36 eine Friedensarmee in Stärke von 
zwei Infanteriedivisionen sowie Heerestruppen auf, die im Sommer 1941 ei- 
nen personellen Umfang von 28 000 Mann erreichte. Erst im Vorfeld des Un- 
ternehmens „Barbarossa“ fand die Slowakei wieder Aufnahme in das Klakiil 
des OKH 37. Allerdings spielte sie in den strategischen Uberlegungen 
1940/41 nur eine untergeordnete Rolle, wobei das Land in erster Linie als 
Durch- und Aufmarschgebiet Berucksichtigung fand. In der Planungsphase 
des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion zeigte die politische Fuhrung in 
Berlin kaum Bereitschaft, Bratislava aktiv in das Unternehmen „Barbarossa“ 
einzubeziehen.38 Obwohl Hitler nicht geneigt war, die Slowakei als Verbiin- 
deten am Krieg gegen das slawische Brudervolk mitwirken zu lassen, plante 
die Operationsabteilung im Generalstab des Heeres slowakische Verbände 
fiir Sicherungsaufgaben im Bereich der Heeresgruppe Slid ein. Die Uberle
gungen des OKH, die erheblich in die Souveränität des Verbiindeten39 ein- 
griffen, erfolgten ohne Information oder Genehmigung der Regierung Tuka. 
Bratislava wurde von den deutschen Absichten, einen Krieg gegen die UdS- 
SR zu fiihren, erst am 21. Juni - also der Tag vor dem deutschen Uberfall - 
durch den Chef der Deutschen Militärmission, General der Infanterie Paul 
Otto40, unterrichtet.41

Im Gegensatz zu seinen urspriinglichen Intentionen wiinschte Hitler be- 
reits Mitte Juni 1941, daB die beiden slowakischen Divisionen an den Ope- 
rationen gegen RuBland teilnehmen sollten. Auf entsprechende Nachfrage 
des deutschen Gesandten Ludin am 21. Juni, erklärten sich sowohl Staats- 
präsident Tiso als auch Ministerpräsident Tuka spontan bereit, die slowaki
schen Streitkräfte am Unternehmen „Barbarossa“ zu beteiligen.42 Nach der 
Mobilmachung konnte das Land fiir einen Einsatz an der Ostfront eine Ar- 
meegruppe unter dem Oberbefehl General Catlos bereitstellen. Die etwa 
41 000 Soldaten umfassende Armeegruppe setzte sich aus zwei Infanterie- 
Divisionen, eine fast vollständig motorisierte Vorausabteilung und Hee
restruppen zusammen. Auf Vorschlag General Ottos solíte aus Prestigegriin- 
den vorzugsweise die Vorausabteilung, die von Ausriistung und Ausbildung
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her einem gepanzerten Verband entsprach, bei leichten Angriffsoperationen 
in der Hauptkampflinie eingesetzt werden.

Die Eliteformation des slowakischen Heeres, die bereits am 24. Juni ein- 
satzbereit war, unterstellte das OKH der 17. Armee, an deren Vormarsch die 
Vorausabteilung teilnahm. Der Rest der Armeegruppe, die am 1. Juli in die 
Heeresgruppe Slid eingegliedert wurde, stand anfangs auch unter dem Ober- 
befehl des AOK 17. Die zwei slowakischen Divisionen konnte die 17. Armee 
nur zu Sicherungs- und Deckungsaufgaben verwenden, da das Personal der 
beiden Verbände zu 60% aus ungeniigend ausgebildeten sowie schlecht be- 
waffneten Reservisten bestand und somit fur die Offensive ungeeignet war. 
Schon 10 Táge später loste die Heeresgruppe Slid die slowakische Armee
gruppe bis auf die schnelle Vorausabteilung aus der Unterstellung des AOK 
17 heraus und uberwies den GroBverband an den Befehlshaber des nickwär- 
tigen Heeresgebietes, wo er die Sicherung des Olgebietes um Drogobyc 
ubernahm.43

Die Bilanz der slowakischen Armeegruppe fiel nach den ersten Kriegs- 
wochen recht unterschiedlich aus; während die motorisierte Vorausabteilung 
den deutschen Anforderungen und Anspriichen im wesentlichen genugte, 
zeigte der Rest doch erhebliche militärische Mängel, die auf Veranlassung 
des Oberkommandos des Heeres zu einer Umorganisation des GroBverban- 
des fiihrte. Die Armee der Slowakei, die nach der Mobilmachung Ende Juni 
auf fast 90 000 Mann angewachsen war, entlieB in einem ersten Schritt En
de Juli fast alle Reservisten, so daB die Streitkräfte auf ungefähr 32 000 Sol- 
daten schrumpften. Hiervon kamen im Herbst 1941 zirka 17 000 Mann an 
der Ostfront zum Einsatz. Im Rahmen der Reorganisation wurde die motori
sierte Vorausabteilung mit aktiven Mannschaften aufgefiillt und in eine 
„Schnelle Division“ umgegliedert. Neben dem gepanzerten Verband, der ei
ne Starke von annähernd 8500 Soldaten besaB, stellte die Slowakei dem 
OKH noch eine Sicherungsdivision fiir militärische Aufgaben im riickwärti- 
gen Operationsgebiet zur Verfiigung. Die Sicherungsdivision kam ab August 
1941 zuerst bei Shitomir und später im Raum Minsk bei der Partisanen- 
bekämpfung zum Einsatz. Dieser Auftrag blieb im wesentlichen bis zum 
Herbst 1943 bestehen.

Der motorisierte Verband, der am 22. Juli erstmals in das Kampf- 
geschehen eingriff und wobei sich herausstellte, daB er den Anforderungen 
der 17. Armee noch nicht gewachsen war, nahm nach seiner Umgliederung 
als bewegliche Heeresgruppenreserve am Feldzug teil. Obwohl sich die
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Schnelle Division im September 1941 mit Erfolg gegen sowjetische Angri- 
ffe durchgesetzt hatte, zog sie das Heeresgruppenkommando aus der Front 
heraus und erteilte ihr den Auftrag, einen Kustenstreifen am Asowschen 
Meer zu sichern. Erst im Zuge der russischen Winteroffensive gelangte die 
Division wieder zum Einsatz in vorderster Linie, wo sie einen Abschnitt am 
Westufer des Mius verteidigte. Bei der deutschen Sommeroffensive 1942 
verzichtete das OKH nicht auf die slowakische Schnelle Division und unter- 
stellte sie der l.(dt) Panzerarmee, mit der der Verband erfolgreich bei Ros- 
tow und Maikop kämpfte. Als der deutsche Angriff im Herbst zum Erliegen 
kam und die Heeresgruppe A, die fur die OperationsfUhrung am Sudflugel 
der Ostfront die Verantwortung trug, dem russischen Druck nicht standhielt, 
muBte auch der slowakische Verband den Ruckzug antreten. Dies gelang der 
Division ohne groBere personelle Verluste, wobei sie dennoch fast alle Fahr- 
zeuge und schweren Waffen im Raum Maikop zurucklassen muBte. Bis An- 
fang 1943 erreichten die Slowaken Kertsch auf der Halbinsel Krim, wo die 
Reste des Verbandes, der seit Sommer 1942 fast die Hälfte seines Personals 
eingebuBt hatte, wieder aufgefrischt und zur 1. (slow) Infanterie-Division 
umgegliedert wurde. Auch nach der Umstrukturierung blieb die slowakische 
Division eine feste GroBe in den deutschen operativen Planungen und Uber- 
legungen. Denn die hohen Verluste der Achsenmächte an der Ostfront mach- 
te es notwendig, daB das militärische Potential sowohl des Deutschen Rei
ches als auch der Verbiindeten moglichst vollständig ausgeschopft wurde. 
Die Achsenmächte, die mit den katastrophalen Niederlagen bei Stalingrad 
und in Nordafrika die Initiative auf den Kriegsschauplätzen verloren hatten, 
wurden ab 1943 in die operative Defensive gedrängt und besaBen nicht mehr 
die Kraft, sich erfolgreich gegen die schweren Angriffe der gegnerischen 
Koalition zur Wehr zu setzen. In dieser militärischen Situation setzte die 
Heeresgruppe A die 1. (slow) Infanterie-Division bis Herbst 1943 auf dem 
ukrainischen Kriegsschauplatz zu Sicherungs- und Abwehraufgaben ein.44

Seit dem sich der slowakische Verband in der Ukraine aufhielt, nahmen 
die Desertionen sprunghaft zu, so daB bis Herbst 1943 nähe zu 1300 Slowa
ken zu den Partisanen iibergelaufen waren.45 Bis Október 1943 lieB sich die
ses Problem noch einigermaBen verkraften, ehe bei den Herbstkämpfen in 
der Ukraine das groBe Desaster eintrat. Denn während der Kampfhandlun- 
gen Ende des Monats bei Cherson liefen nicht nur 2000 Mann der slowaki- 
schen Infanterie-Division geschlossen zur Roten Armee uber, sondern die 
Masse des Verbandes zog sich auch aus der Front zuriick. Zur gleichen Zeit
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desertierten auch zirka 800 Soldaten der Sicherungsdivision, die sich den 
ukrainischen Partisanen anschlossen. Nunmehr gait die slowakische Wehr
macht im militärischen Kalkul des NS-Regimes ais unzuverlässig und un- 
brauchbar. Dennoch konnte das OKH es sich nicht leisten, die Streitkräfte 
des Schutzstaates aufzulosen. Infolgedessen kamen etwa 12 000 Angehorige 
der slowakischen Armee ais Bautruppe oder Arbeitsdivision in Italien und 
im ruckwärtigen Heeresgebiet der Heeresgruppe A zum Einsatz.46 Dabei ge- 
langte die ehemalige l.(slow) Infanterie-Division unter der Bezeichnung 
1 .(slow) Division nach Transnistrien und Bessarabien, wo sie im Sommer 
1944 in l.(slow) Technische Division umbenannt und beim Bau von Ab- 
wehrstellungen in Rumänien eingesetzt wurde.47

Ab Winter 1943/44 spielten die bewaffneten Kräfte der Slowakei im po- 
litischen Kalkiil des „Dritten Reiches“ kaum noch eine Rolle. Der Einsatz 
der beiden slowakischen Divisionen als Bautruppe auBerhalb der Landes- 
grenzen hatte mehr symbolischen Charakter, als daB er von groBem Nutzen 
fiir die deutsche Kriegfuhrung war. Trotz der veränderten politischen und 
militärischen Situation, die vor allem in dem mittelosteuropäischen Land ei
ne antideutsche Stimmung hervorrief, untemahm Berlin keinen Versuch, die 
im Land stationierten Ersatzformationen auflosen zu lassen. Die bedingt 
loyale Armee, die moglicherweise in der Kriegssituation im Fruhjahr/Som- 
mer 1944 zu einer Gefahr fiir die briichige Hegemonie Deutschlands in Ost- 
und Siidosteuropa werden konnte, blieb trotz aller Bedenken fiir die Landes- 
verteidigung der Slowakei bestehen. Vielleicht hoffte die politische und mi- 
litärische Fiihrung in Berlin, daB die bewaffneten Formationen im Emstfall 
alliierte Angriffe auf das slowakische Territorium abwehren wiirden. Erst der 
Nationalaufstand in der Slowakei im Herbst 1944, der von groBen Teilen der 
Armee und des Generalstabes getragen wurde, gab nach seiner Niederschla- 
gung den deutschen Stellen den AnlaB, die Streitkräfte vollständig aufzulo
sen. Nur mehr hatte die slowakische Armee in den deutschen militärischen 
Uberlegungen keine Bedeutung mehr.48 Bis zur Eroberung des Landes im 
März/April 1945 bestimmte einzig und allein das NS-Regime und seine be
waffneten Formationen die Situation im „Schutzstaat“.

V.

Die aggressive Machtpolitik des „Dritten Reiches“, die das Ziel verfolg- 
te, Uber die Hegemonie in Európa die „Weltherrschaft“ zu erringen, lieB sich
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mit politischen Mitteln allein nicht verwirklichen. Infolgedessen bestimmten 
militärische Faktoren in groBem Umfang die deutsche AuBenpolitik nach 
1933. In der ersten Phase solíte mit einer Ostexpansion die okonomische und 
machtpolitische Basis geschaffen werden, um die Vorherrschaft gegen den 
Widerstand der westeuropäischen Mächte auf dem gesamten Kontinent zu 
erobern. In Verfolgung dieser skrupellosen Expansionspolitik geriet die CSR 
schon friihzeitig in das Visier der nationalsozialistischen Absichten. Schon 
im Vorfeld der Liquidation des tschechoslowakischen Staates wurde die Slo- 
wakei in das militärische Kalkiil des „Dritten Reiches“ einbezogen. Der 
wichtigste Faktor in diesen Uberlegungen war die geostrategische Lage des 
Landes, die als Aufmarschgebiet fiir die beabsichtigte Ostexpansion unver- 
zichtbar war. Neben diesem Effekt erwiesen sich die okonomische Struktur 
und die wirtschaftlichen Ressourcen als unabdingbar fiir die Funktionsfáhig- 
keit sowohl der deutschen Kriegswirtschaft als auch des militärisch-industri- 
ellen Komplexes.49 Dagegen spielten slowakische Streitkräfte in den mi- 
litärischen Uberlegungen und Planungen Deutschlands nur eine geringe Rol- 
le. Insgesamt besaB die Slowakei einen nicht zu vernachlässigenden Stellen- 
wert im militärischen Kalkul des NS-Regimes, wobei okonomische Fakto
ren und geostrategische Aspekte dominierten.
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Územná orientácia 
zahraničnoobchodných vzťahov 
Slovenskei republiky 
v období druhej svetovej vojny

Antónia ŠTEFÁNIKOVA

Jedným z najdôležitejších problémov a úloh pri vzniku slovenského štátu 
bola predovšetkým potreba zabezpečiť jeho hospodársku životaschopnosť, 
ktorá závisela aj od rozvoja zahraničného obchodu. Preto mu vláda od za
čiatku venovala mimoriadnu pozornosť V tejto súvislosti Slovensko stálo 
pred riešením jednak trvalých ekonomických problémov, ktoré sprevádzali 
ekonomiku Česko-Slovenska aj v minulosti, akým bol napr. surovinový 
a odbytový problém. Vyplývala z neho mimoriadna závislosť na zahranič
nom obchode, ktorá sa po vzniku slovenského štátu ešte znásobila. Rozvoj 
zahraničného obchodu ovplyvnili aj nové faktory, vyplývajúce z rozdelenia 
predtým jednotného vnútorného trhu, ktorý sa zmenil na zahraničný. Okrem 
toho sa Slovensko muselo vyrovnávať s následkami územných strát po vie
denskej arbitráži, lebo Maďarskom okupované územie tvorili prevažne najú
rodnejšie repárske a obilninárske výrobné odvetvia. Citeľne sa to dotklo aj 
zahraničného obchodu Slovenska, nakoľko poľnohospodárske výrobky boli 
jeho najdôležitejšími vývoznými produktami. Okrem toho sa obidve časti 
rozdelenej republiky stali súčasťou vojnovej mašinérie a tým aj systematic
kého využívania ich ekonomického potenciálu nacistickým Nemeckom, aj 
keď metódy hospodárskej agresie boli na Slovensku v porovnaní s českými 
krajinami menej zjavné. Vyplývalo to nielen z politických plánov nacistov, 
ale aj z odlišnej ekonomickej štruktúry oboch častí republiky.

Právnu stránku metódy nemeckej nadvlády v hospodárskej oblasti doku
mentuje obsah „Dôverného protokolu o hospodárskej a finančnej spoluprá
ci“ medzi Nemeckom a slovenským štátom (podpísaný krátko po uzavretí 
nemecko-slovenskej zmluvy o ochrane). Protokol sa osobitne zmieňoval 
o nemeckých záujmoch v oblasti zahraničného obchodu, kde sa Nemecko 
zaviazalo „odoberať slovenské poľnohospodárske a iné tovary, vrátane ne-
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rastného bohatstva a za to dodávať hotové tovary, polovýrobky a investičné 
statky“. Poľnohospodárstvo a spotrebný priemysel sa mali orientovať na 
„príjmaciu schopnosť Veľkonemeckej ríše, jej regulovaného vojnového hos
podárstva“ a riadiť sa jej „skúsenosťami, podloženými dôkladnými príprava
mi, aby si Slovensko zaistilo ďalšiu poľnohospodársku budúcnosť“.1

Niet pochýb o tom, že Nemeká ríša mala eminentný záujem na tom, aby 
slovenské hospodárstvo prosperovalo a bolo tak schopné vytvárať nadpro- 
dukt pre vývoz do Nemecka. Štruktúra slovenského priemyslu bola pre ne
mecké vojnové potreby pomerne výhodná. Silnejšie boli zastúpené vojensky 
nevyhnutné odbory, zamerané na export, ako napr. zbrojovky, chemické 
a drevárske závody, ťažba rúd, výroba celulózy a pod. Zvláštnosťou sloven
ského hospodárstva bolo slabé zastúpenie ľahkého spotrebného priemyslu, 
kde tieto podniky nestačili často kryť ani domácu spotrebu. Pokusy založiť 
nové továrne práve pre spracovateľský priemysel Nemecko z konkurenčných 
dôvodov odmietalo , nakoľko protokol o industializácii z decembra 1939 bol 
podmienený nemeckým súhlasom. Nemecké monopoly využívali a často sa 
stavali na odpor proti zriadeniu mnohých podnikov na Slovensku, čo v pod
state narúšalo aj dlhodobé plány priemyslného rozvoja. Slovensku sa v rám
ci nacistického „veľkopriestorového hospodárstva“ vymedzila úloha surovi
nového a agrárneho prívesku Nemecka a strategického nástupišťa k výbojom 
do východnej a juhovýchodnej Európy.

Za dôležitú súčasť tohto vývoja považovalo Nemecko práve zahraničný 
obchod, ktorý sa podľa jeho predstáv nemal uskutočňovať formou trhových 
obojstranne výhodných vzťahov, tvorených liberálnym hospodárstvom, ale 
v súlade s „národným hospodárskym princípom.“ V rámci toho malo Slo
vensko svoje národné hospodárstvo upraviť tak, „aby sa umožnil a úspešne 
vyvíjal obchodný styk s národne vedenými štátmi podľa žiaducich foriem“.2 
Nemci mali pritom niekoľko účinných pák, ako usmerňovať slovenské hos
podárstvo želaným smerom, aj keď sa na druhej strane táto hospodárska stra
tégia nemohla prejaviť v čistej podobe, lebo vojnové potreby ju predsa len 
nútili prispôsobovať sa.

Odpor, voči vtedajšiemu „vazalskému postaveniu“ slovenského štátu spá
jal viacerých národohospodárov. Niektorí z nich, najmä guvernér Slovenskej 
národnej banky Imrich Karvaš a generálny tajomník Ústredného združenia 
slovenského priemyslu Peter Zaťko vyvíjali úsilie zamerané na udržanie sa
mostatnosti a voľnosti pri nadväzovaní zahraničnoobchodných vzťahov 
a snažili sa vyhnúť tzv. nemeckej pomoci. Nemci však dali dôrazne najavo
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rozčarovanie s takýmto postupom, čo sa prejavilo už krátko po vzniku slo
venského štátu , keď po podpísaní vzájomnej obchodnej dohody s Poľskom, 
protestovali , že neboli vopred zainteresovaní na hospodárskych rokova
niach.3 Dali jasne najavo, že slovenské dodávky rúd za poľské protidodávky 
uhlia by mali smerovať do Nemecka , za ktoré sami ponúkli potrebné komo
dity. Tieto skúsenosti jasne ukázali, aká bude budúca územná zahraničnoob
chodná orientácia Slovenska a že slovenská strana môže obchodné vzťahy 
s inými krajinami uzatvárať až po podpísaní obchodnej dohody s Nemeckom.

Na základe vl. nariadenia § 2 zákona 1/ 1939 si zahraničný obchod za
choval aj vznikom slovenského štátu právnu kontinuitu tým, že sa uznala 
platnosť všetkých zákonov, nariadení a opatrení so zmenami, ktoré vyplynu
li z ducha samostatného slovenského štátu. Znamenalo to, že Slovensko 
naďalej uznávalo obchodné dohody uzatvorené bývalým Česko-Slovenskom, 
pokiaľ ich rešpektovali zmluvní partneri.

Aby sa zmiernili dôsledky rozdelenia predtým jednotného ekonomického 
organizmu, sa predovšetkým podporovala snaha v čo najväčšej miere udržať 
vzťahy s českými krajinami, čo dokladovala aj požiadavka bezcolného ob
chodného styku, ktorá sa uplatnila bezprostredne po vzniku slovenského štá
tu na základe slovensko-nemeckej dohody. Pre Slovensko to bolo význam
ným prínosom, lebo do protektorátu smerovalo zhruba 55 % slovenského 
vývozu. Prvá riadna obchodná dohoda slovenského štátu s Nemeckom (po 
provizórnej úprave vzťahov z 23. marca 1939) bola podpísaná 22. mája 1939 
s platnosťou od 1. júla ešte pred výmenou ratifikačných listín.4 Uvedená ob
chodná dohoda dala právny základ vzájomným hospodárskym vzťahom 
s dvojročnou platnosťou, ktorá sa mala automaticky predlžovať, pokiaľ nebu
de vypovedaná niektorou stranou 6 mesiacov pred stanovenou lehotou. Ob
sahovala tri prílohy. V prílohe - A - boli uvedené niektoré tovary, na ktoré 
poskytne úľavu Nemecko pri dovoze zo Slovenska, v - B prílohe zasa komo
dity nemeckého vývozu na Slovensko, kde sa znížili platné colné sadzby na 
ktorých malo záujem Nemecko (išlo o 143 položiek, čo znamenalo preň jed
nostranné výhody, naproti tomu Nemecko súhlasilo s colnými úľavami pri 
dovoze zo Slovenska len pri niektorých komoditách - bryndza, ohýbaný ná
bytok, uhorky, zubné kefky). Posledná príloha - C - obsahovala veterinárne 
dohody, na ktorých malo Nemecko veľký záujem , nakoľko bolo veľkým od
berateľom slovenského dobytka a živočíšnych produktov5 Nemecko odčer
pávalo hodnoty zo Slovenska aj značným podhodnotením koruny voči mar
ke (pomer kurzu bol 1 RM =11,628 Ks, s Protektorátom Čechy a Morava po-
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meram 1 RM = 10 Kč a českým pohraničím 1:8,33), hoci reálny stav bol 1:6 
a od roku 1942 už iba 1:4.6 Veľmi vážnym problémom vzájomného zahra
ničného obchodu počas celého sledovaného obdobia bola však prax clearin
gového obchodu, ktorá v podstate znamenala nedobrovoľný bezúročný úver 
Nemecku postupne sa meniaci na nedobytnú pohľadávku (nemecký dlh voči 
Slovensku slúžil ako cenový diktát pri nemeckom vývoze aj ako nátlak na 
obchodného partnera pri vnucovaní často nepotrebných tovarov).

Na konci roka 1939 bolo už viac ako 80 % zahraničného obchodu sloven
ského štátu orientovaného na Ríšu (Nemecko, Protektorát Čechy a Morava, 
a Generálny Gouvernement). Slovensko predstavovalo len 2 %-ný podiel na 
nemeckom zahraničnom obchode. Po uzatvorení obchodnej zmluvy s Ne
meckom uzatvoril slovenský štát obchodné dohody aj s inými krajinami. 
V novembri 1939 bola uzatvorená prvá riadna Dohoda medzi Slovenskou re
publikou a Kráľovstvom Maďarským o úprave vzájomnej výmeny tovarov. 
Netýkala sa uskutoňovania súkromných kompenzácií medzi oboma krajina
mi, ktoré dovtedy povoľovali len národné banky, alebo príslušné úrady. 
Maďarsko bolo tradičným obchodným partnerom Slovenska aj v minulosti, 
a to nielen pre dovoz poľnohospodárskych produktov, priemyselných výrob
kov a surovín na Slovensko, ale aj pre slovenský vývoz priemyselného tova
ru a menej hodnotného dreva, ktorý ťažko znášal export na väčšie vzdiale
nosti. Čulé obchodné vzťahy rozvíjalo Slovensko aj s Talianskom, s ktorým 
platila stará obchodná československo-talianska dohoda. Prvá riadna ob
chodná zmluva medzi Slovenskom a Talianskom bola podpísaná 21. decem
bra 1940 v Ríme na žiadosť talianskej vlády. Obsahovala doložku najvyšších 
výhod a výmenná hodnota mala roku 1941 dosiahnuť sumu 170 miliónov Ks.

Ďalšou krajinou, s ktorou Slovensko napriek zložitým problémom po
kračovalo v obchodných vzťahoch bolo Rumunsko. Vzájomné obchodné 
vzťahy boli od začiatku ochromené platobnými problémami, ktoré pretrvá
vali z minulosti z voľnej obchodovateľnosti československej koruny na ru
munskom trhu.Táto mala na rumunskom trhu klesajúcu tendenciu a aby sa 
zabránilo špekuláciám bola nahradená pevným kurzom. Novú obchodnú do
hodu uzavrelo Rumunsko so Slovenskou republikou 4. decembra 1939. Plat
by sa mali uskutočňovať vo voľných devízach, čo v nasledujúcom období 
opäť vyvolávalo problémy z rumunskej strany. Rumunské úrady robili pre
kážky svojim odberateľom pre prídel devíz, zatiaľ čo Slovensko platilo za 
nákup nafty devízami.

Zahraničnoobchodné vzťahy nadviazalo Slovensko aj s Bulharskom, keď
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24. októbra 1939 bola v Sofii uzatvorená ročná dohoda o výmene tovarov 
a platbách medzi oboma národnými bankami. Na základe toho sa mala ob
chodná výmena uskutočňovať cestou súkromných kompenzácií v hodnote 
21,2 miliónov korún. Dohody sa každoročne predlžovali a v podstate neza
znamenali zásadnejšie zmeny. S Juhosláviou bola výmenou nôt predĺžená 
bývalá česko-slovenská obchodná zmluva, na základe ktorej pokračovali ob
chodné vzťahy aj po vzniku slovenského štátu. Nová obchodná a kontigent- 
ná dohoda s Juhosláviou bola podpísaná v auguste 1940, pričom v dôsledku 
vojnových udalostí sa v nasledujúcom období obchodné vzťahy s touto kra
jinou prerušili, čo malo v niektorých výrobných odvetviach orientovaných 
na uvedený trh dosť nepriaznivé účinky. Po konsolidácii pomerov bol zahra
ničný obchod so Srbskom za asistencie Nemecka upravený, nenadobudol 
však väčší rozsah. Podobne vznikom nového štátu Chorvátska, došlo 
v Záhrebe k obchodno-politickým rokovaniam aj s týmto štátom. Ich vý
sledkom bolo podpísanie obchodnej dohody medzi Slovenskou republikou 
a Chorvátskom 16. októbra 1941.7

Do vypuknutia vojnového konfliktu sa začínali rozvíjať aj zahraničnoob
chodné vzťahy so ZSSR, na základe dohody, ktorá bola uzatvorená ešte 
s ČSR. Nová dohoda bola podpísaná 6. decembra 1940. Na jej základe od 
januára do júna 1941 doviezlo Slovensko tovar zo ZSSR za 60,4 miliónov 
korún a vyviezlo za 15, 2 miliónov Ks.

Pomerne široké obchodné vzťahy udržiavalo Slovensko so Švajčiarskom. 
Prvú vzájomnú dohodu o výmene tovarov, platobnom styku a tajný protokol 
podpísali obe krajiny 15. júla 1939. V tajnom protokole obdržalo Slovensko 
od Švajčiarska v platobnom styku určité výhody, ktoré nesmeli byť cudzine 
známe. Vzájomný obchod sa sľubne rozvíjal a roku 1941 dosiahlo Slovensko 
voči Švajčiarsku aktívnu bilanciu vo výške viac jako 68 miliónov korún. Po
stupne sa však začali objavovať problémy, Slovensku chýbali vhodné proti- 
dodávky, pridružili sa dopravné problémy a vojnové udalosti situáciu zhor
šovali, následkom čoho sa postupne vzájomný obchodný vzťah zredukoval. 
Okrem spomenutých krajín udržiavalo Slovensko v menšej miere obchodné 
vzťahy so Švédskom, Dánskom, Fínskom, no napriek snahe slovenskej vlá
dy sa nepodarilo nadviazať širšie obchodné vzťahy s Holandskom, Belgic
kom a Francúzskom, a to najmä z platobných dôvodov.

Celkovo skončil špeciálny zahraničný obchod (v ňom je zahrnutý aj ob
chod v colnom zázname, teda zušľachťovanie zahraničných surovín a poloto
varov, alebo opravy) v rokoch 1939-1941 aktívnou bilanciou. Prevažná časť
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tejto aktívnej bilancie vznikla so zahraničného obchodu s Nemeckom, kam 
teda vyvážalo Slovensko viacej tovarov ako od neho odoberalo, čo v podsta
te odrážalo snahu Nemecka - usmerňovať výrobu Slovenska na tie výrobky, 
ktoré potrebovalo Nemecko bez ohľadu na skutočné potreby slovenského 
hospodárstva.8

Slovenskí národohospodári sa snažili eliminovať aktívne saldo v zahra
ničnom obchode s Nemeckom prijatím rôznych reštrikčných opatrení, ktoré 
boli zamerané na podporu importu na Slovensko. Medzi najúčinnejšie pro
striedky patrili tzv. skladačky, ked sa vývoz do Nemecka zaťažil 19 %, a to 
v prípade, že vývoz nebol uhradený devízami, prípadne zodpovedajúcim ek
vivalentom. Ďalej Slovenská národná banka v snahe zvýšiť dovoz z Ríše po
volila úver 260 miliónov korún pri 1 % -nej úrokovej sadzbe. Zaviedli sa aj 
tzv. odštiepky, keď sa v priemere 5 % z došlých úhrad z Nemecka viazalo 
v podobe zvláštnych vkladov v Poštovej sporiteľni. Pritom najefektívnejším 
prostriedkom na brzdenie vývozu tovaru sa stala tzv. výplatná lehota, ked 
vývozca vyvážajúci tovar do Nemecka musel čakať na úhradu až 16 týždňov.9 
Tieto opatrenia sa odrazili v rokoch 1941-1942, ked zahraničný obchod vy
kazoval pasívnu bilanciu najskôr 295 miliónov Ks a potom 47 miliónov Ks.'° 
Po prvýkrát malo Slovensko pasívnu bilanciu s Nemeckom roku 1941. Cel
ková štruktúra zahraničného obchodu s Nemeckom bola pre Slovensko ne
priaznivá. V slovenskom vývoze prevládali pre Nemecko nevyhnutne potreb
né výrobky (ruda, nafta, priadza, poľnohospodárske produkty) a za ne dostá
valo často nie veľmi potrebný tovar, alebo taký, ktorý podlamoval domácu 
výrobu (tabuľové sklo, výroba cementu, celulózy a papiera). Na druhej stra
ne treba mať na pamäti, že nie všetky údaje o zahraničnom obchode sú v šta
tistikách zachytené v plnej výške. Nacisti sa zmocňovali veľkého množstva 
tovaru cestami, ktoré štatistika nezachytila. Šlo napríklad o časť produkcie 25 
podnikov, ktoré boli v správe Nemecka a o výrobky posielané zo Slovenska 
priamo na front alebo dodávané nemeckým vojakom a civilistom. Pokiaľ ide 
o slovensko-nemecký platobný styk, platil pre celé obdobie clearingový sys
tém, s tým, že colná hranica medzi Slovenskom a Nemeckom bola zachova
ná. Pritom na Slovensku, na rozdiel od českých krajín neplatili markové pla
tidlá, čo malo pozitívny vplyv na slovenské hospodárstvo, lebo sa predsa len 
obmedzili možnosti výkupu zásob na vnútrozemskom trhu. Naproti tomu ob
chod Slovenska s českými krajinami vrátane pohraničia bol po celý čas sle
dovaného obdobia bezcolný. Bol však súčasťou obchodu s hitlerovským Ne
meckom, aj keď sa štatisticky zachytával samostatne.
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Od konca roku 1942 silnel nemecký tlak na zvýšenie výkonnosti sloven
ského hospodárstva, napriek tomu, že podiel vývozu do Nemecka sa neustá
le zvyšoval. V tom čase predstavoval už 65 % z hodnoty celkového vývozu. 
V nasledujúcich rokoch sa ďalej zvyšoval a dosiahol hodnotu 74 %. Menila 
sa aj štruktúra v tom zmysle, že neustále narastal podiel zbrojných dodávok 
pre nemecké vojenské hospodárstvo. Zatiaľ čo v roku 1940 predstavoval 
6 %-ný podiel na celkovom vývoze, roku 1943 sa zvýšil na 36 % a za osem 
mesiacov roku 1944 na 56 %.

Od polovice roka 1942 a v priebehu roka 1943 sa začali prejavovať v me
dzinárodnej tovarovej výmene problémy vyplývajúce z nedostatku tovarov, 
obmedzených dopravných ťažkostí a napokon aj z cenových otázok, lebo ce
nové hladiny v jednotlivých štátoch sa značne zvýšili, čo veľmi prekážalo 
normálnej výmene tovarov. Najskôr sa to prejavilo v slovenskom-maďar- 
skom zahraničnom obchode po zmene kurzu pengô voči slovenskej korune 
v súvisloti s narastajúcou infláciou v Maďarsku. Vyhláškou ministra hospo
dárstva sa preto zaviedlo povoľovacie nariadenie na vývoz tovaru do Maďar
ska, v rámci ktorého vývozca zaplatil do osobitného vyrovnávacieho fondu 
17 % z fakturovanej hodnoty vyvážaného tovaru, ktorý bol na druhej strane 
v rovnakej výške vyplatený dovozcovi."

Od polovice roka 1943 sa začali problémy aj v zahraničnoobchodných 
vzťahoch s Talianskom, s ktorým vplyvom politických udalostí nastal prud
ký pokles zahraničného obchodu. Ťažkosti zvýraznili aj pohľadávky Sloven
ska voči tejto krajine vo výške takmer 122 miliónov korún. Na ilustráciu ob
rat zahraničného obchodu s Talianskom v júni 1944 v porovnaní s aprílom 
1943 poklesol zo 121,6 miliónov korún na 0,304 milióna Ks. Tento pokles 
bol takmer totožný so znížením celkového zahraničného obchodu.12 Strata 
talianskeho trhu sa odrazila v niektorých výrobných odvetviach, ktoré poci
ťovali ťažkosti s odbytom, nakoľko sa nepodarilo nájsť náhradné odbytištia.

V priebehu roka 1943 sa i cez spomínané ťažkosti pomerne priaznivo vy
víjal zahraničný obchod so Švajčiarskom. Celkový objem tovarovej výmeny 
sa v druhom polroku 1943 zvýšil v porovnaní s prvým polrokom z 300 mi
liónov korún na 500 miliónov korún. V nasledujúcom období nastala však 
stagnácia aj s touto krajinou, pre všeobecný nedostatok tovaru i pre cenové 
požiadavky zo švajčiarskej strany. Pripomeňme, že do spomenutých krajín 
mohlo Slovensko vyvážať len tie tovary, o ktoré nemalo záujem Nemecko, 
respektíve nemecká strana k nim dala svoj súhlas. Na druhej strane sa v tých
to štátoch snažili slovenskí hospodárski činitelia nakupovať také tovary, kto-
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ré odmietlo dodať Nemecko.
Pokles zahraničného obchodu s jednotlivými krajinami sa samozrejme 

odrazil v jeho celkovom poklese. Napríklad v období jún - júl 1944 zazna
menal slovenský zahraničný obchod pokles oproti rovnakému obdobiu pred
chádzajúceho roka o 14,9 %.13 Dalo sa očakávať, že v nasledujúcom období 
poklesne zahraničný obchod Slovenska s európskymi štátmi jednak pre poli
tické udalosti a jednak pre vojnové mimoriadne hospodárske pomery v jed
notlivých krajinách, keď dochádzali peniaze a najmä tovar. Situáciu kompli
kovala aj inflácia, ktorá veľkým tempom postupovala i keď na Slovensku ne
dosahovala také rozmery, ako v okolitých krajinách, vrátane Nemeckej ríše. 
Celkovo sa však množstvo bankoviek v obehu zvýšilo, a to z 1 392 miliónov 
Ks roku 1939 na 8504 miliónov Ks roku 1944.14 Inflačný proces na Sloven
sku bol okrem deficitného vývoja štátnych financií aj výsledkom nemecko- 
slovenského clearingového zúčtovania, v čom sa už naplno prejavili dôsled
ky toho, že za dodané tovary do Nemecka nedostávalo Slovensko zodpove
dajúce protihodnoty. Veľkonemecká ríša sa stala dlžníkom, uvádza sa , že 
celková nezaplatená slovenská pohľadávka voči Nemecku predstavovala 7-8 
miliárd korún.

Vojna v Európe, blokáda a intenzívne zbrojenie prinútili Nemecko využí
vať aj menej kvalitné suroviny, polotovary aj finálne výrobky. Preto sa na 
Slovensku obnovili aj také druhy výrob , ktoré by v mierových podmienkach 
neboli rentabilné. Rozvoj priemyslu na Slovensku napokon umožňovala aj 
skutočnosť, že jeho územie nebolo až do polovice roka 1944 objektom po
zemných operácií ani leteckého bombardovania. Vojnové udalosti otvárali 
zahraničné odbytištia pre slovenské výrobky v rokoch 1939 do prvej polovi
ce roka 1944. Pokračujúce bojové operácie v záverečnej etape vojny mali 
opačné účinky a stali sa príčinou prehlbujúcich ťažkostí v zahraničnom ob
chode. Menili sa aj požiadavky krajín na dopyt, v ktorom sa zvyšovali náro
ky na kvalitu výrobkov a napokon v očakávaní konca vojny sa v európskych 
krajinách prejavovala aj určitá nákupná zdržanlivosť. Prejavilo sa to naprí
klad pri rokovaniach s Francúzskom a Dánskom v polovici roku 1944.

Napokon v záverečnej fáze druhej svetovej vojny, keď už bolo celé Slo
vensko okupované nemeckou armádou, zahraničný obchod v podstate pre
stal existovať, lebo stratil svoje typické znaky a zmenil sa na jednostranné 
drancovanie slovenského národného bohatstva. Dohoda o zásobovaní Wer- 
machttu, uzavretá medzi Treťou ríšou a Slovenskom 9. októbra 1944 otvori
la cestu k úplnému podriadeniu Slovenska vojnovým hospodárskym potre-
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bám nacistického Nemecka. Jediným „odbytišťom“ Slovenska zostalo iba 
Nemecko s jeho narastajúcim dlhom zo slovensko-nemeckého clearingo
vého účtu. Zotreli sa aj rozdiely medzi vnútorným a zahraničným obcho
dom, existoval len legálny obchod, síce podľa platných predpisov, ale podlo
mený nedostatkom tovaru a čierny obchod, úradne nerešpektujúci predpisy, 
no v plnom rozkvete, dodávajúci záujemcom tovar, ktorí boli ochotní zaň za
platiť takmer všetko.
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Slovenská armáda a spoločnosť 
(1939-1944)

Povel ŠIMUNIČ

Vzťah akejkoľvek spoločnosti a armády, v ktoromkoľvek historickom ob
dobí je nepochybne vzťahom nekonštantným, ale variabilným, dynamickým, 
zložitým a mnohovrstvovým. Nie inak tomu bolo v predmetnom období, 
i ked z hľadiska používaných pojmov „spoločnosť“ a „armáda“ vývoj na Slo
vensku i v celej Európe na konci tridsiatych rokov nášho storočia priniesol 
niekolko „zjednodušujúcich“ a nepomerne viac „komplikujúcich“ skutočno
stí: Hlavne vo vzťahu k pokusom o prípadnú širšiu analýzu tohto vzťahu ako 
vďačnej témy na dlhodobý projekt vojenskohistorikého, ale aj sociologic
kého či politologického výskumu.

Pokiaľ akceptujeme moderné vymedzenie pojmu „spoločnosť“ v podobe 
„celku spoločenských javov, výsledku vzájomného pôsobenia ľudí v určitom 
historickom, priestorovom, kultúrnom a sociálnom kontexte“ a zároveň ak
ceptujeme „ľudskú potrebu združovať sa pri sledovaní spoločných záuj
mov“1, možno akceptovať i ďalší zjednodušujúci obsah širšej definície: A to 
totiž spoločnosť = štát.

V tejto súvislosti je armáda definovaná ako „ozbrojené zbory zriadené 
štátom a fungujúce podľa ním stanovených pravidiel za účelom vedenia voj
ny, respektíve na jej zabránenie“.2

Pre slovenskú armádu a spoločnosť v sledovanom období, limitovanú naj
mä pôsobením „ochrannej mocnosti“ Nemecka, však nič z uvedeného ne
platilo absolútne.

Istým záchytným bodom pri definovaní tohto vzťahu, by nesporne mohla 
byť skutočnosť, že práve v tomto období prvýkrát v slovenskej histórii bola 
slovenská spoločnosť zastrešená vlastnou štátnou nadstavbou a jej súčasť 
tvorila vlastná armáda.

Už samotná konštatácia tohto faktu však nastoľuje rad otázok. Zásadnou 
je: dokedy skutočne pôsobia jednotlivé prvky tejto konštrukcie v súzvuku? 
Dokedy pôsobí v súzvuku režim ako politická špička štátu, jeho aparát, ar
máda a zvyšok spoločnosti? Kedy začína režim objektívne pôsobiť proti ele
mentárnym záujmom štátu ako najvyššieho stupňa organizovanosti spoloč-
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nosti? Kedy sa začínajú oddeľovať cesty režimu a spoločnosti (národa) a akú 
úlohu v tom zohráva armáda? Je akcelerátorom, brzdou alebo vo vleku toh
to diferenciačného procesu? Je vôbec možné to analyzovať na súčasnej 
úrovni poznania, hlavne, ak objekt skúmania tvorí celý konglomerát vzá
jomne reagujúcich prvkov? Pričom vzájomné reakcie a ich dôsledky sú ne
obyčajne rýchle, tak, ako je rýchla vojnová doba a rýchle sú aj zásadné zme
ny, formujúce vzájomné vzťahy.

K tomu všetkému sa ešte historik vystavuje riziku, že bude triediť po
znatky a modelovať vzťahy na základe poznatkov a kritérií, vlastných jeho 
dobe. Tieto však v posudzovanej dobe zďaleka nemuseli mať rozhodujúcu 
funkciu pri rozhodovaní a konaní človeka ako subjektu a objektu historic
kého diania.

Ak by sme čo najmiernejšie charakterizovali ľudácky režim bývalej Slo
venskej republiky, tak by sme ho označili za autoritatívny, až totalitný, s faši- 
zoidnými tendenciami, preukázateľne potláčajúci ľudské práva a slobody. To 
všetko sa však dialo viac z principiálnych dôvodov, ako zo štátnobezpeč- 
nostnej nutnosti. Tým sa zásadne líšil od „vojnovej diktatúry“ v demokratic
kých krajinách, kde boli dočasne odstránené demokratické mechanizmy 
v záujme štátnej bezpečnosti, a hlavne, v záujme zrýchlenia a zefektívnenia 
politického a vojenského rozhodovacieho procesu.

Na rozdiel od nich ľudácky režim pristúpil i k násilnej, štruktúrotvornej 
činnosti voči spoločnosti, ktorá sa v medzivojnovom období vyvíjala na de
mokratických princípoch, limitovaných iba Zákonom na ochranu republiky 
z roku 1923. Proces zjednodušene postupoval od uzákonenia postavenia 
HSĽS ako štátostrany, vodcovského princípu až po neorganické vytváranie 
stavov a korporácií, arizáciu a deportácie židovského obyvateľstva, perzekú
ciu odboja a ďalších minorít.

V načrtnutých súvislostiach je potrebné charakterizovať aspoň v zá
kladných črtách charakter politického zriadenia SR. Podľa ústavy z 21. 7. 
1939 3 mala SR republikánsku formu zriadenia, na čele s prezidentom. Ten
to mal silnú pozíciu s niektorými atribútmi „vodcovského typu“. Pritom 
vzormi boli stavovské fašistické systémy v Taliansku, Portugalsku a východ
nom Rakúsku. Určujúci vplyv však malo Nemecko, ktoré vtláčalo SR do sa
telitného postavenia vo všetkých oblastiach. A to i pri budovaní a presadzo
vaní ľudáckeho režimu ako osobitnej formy diktatúry pravicového typu. Jej 
základom bol ústavne kodifikovaný monopol jedinej slovenskej politickej 
strany - HSĽS. Nemeckú menšinu reprezentovala Deutsche Partei a mad’ar-
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skú Szlovenszkói Magyar Párt.
Zjednodušene možno hovoriť o troch etapách vývinu politického režimu 

na Slovensku: '

1. Od jesene 1938 do leta 1940 (po Salzburg), keď tón udávalo tzv. 
umiernené konzervatívne krídlo (J. Tiso a ďalší - P. Š.).

2. Od augusta 1940 po koniec augusta 1944, keď sa dočasne dostávajú 
do čela radikáli (Tuka, Mach - P. Š.), ktorí sa pokúšajú o razantný 
prienik myšlienok importovaných z Nemecka a metód národného so
cializmu, ktorému však „konzervatívci“ kladú čoraz silnejší odpor
a účinne eliminujú jeho najväčšie ostria. Stupňuje sa fašizácia režimu 
a táto preniká do všetkých oblastí.

3. Táto etapa predstavuje suspendovanie podstatných funkcií režimu - naj
skôr Slovenským národným povstaním na časti územia a neskôr 
Nemcami na celom území Slovenska a jeho nahradenie okupačnou 
mocou (august 1944 - apríl 1945).4

Moc ľudáckeho režimu sa uplatňovala prostredníctvom žandárstva, bez
pečnosti, armády a rôznych totalitných orgánov - Hlinkovej gardy (HG), 
Hlinkovej mládeže (HM), Slovenskej pracovnej služby (SPS) a iných. Tieto, 
spoločne s nemeckými FS a Deutsche Jugend, svojimi úlohami v zázemí, 
hlavne však v brannej výchove, výrazne participovali i na realizácii vojen
skej politiky štátu.

V legislatívnej oblasti sa vojenská politika štátu premietla nielen v reci- 
pácii zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. ČSR O obrane republiky.

Vládne nariadenie zo dňa 5. septembra 19395[zverilo predvojenskú a po
lovojenskú výchovu HG a HM. „Ďalším službám na ochranu vlasti“ (prípra
ve na ne), podliehali všetci občania vo veku od 6 do 60 rokov, okrem ŽidoyJ 
Pritom mládež sa mala vychovávať v útvaroch osobitne na to určených. Na 
základe ďalších osobitných predpisoví vykonávali občania nemeckej národ
nosti tieto služby vo FS a Deutsche Jugend.

Spomínané zákony dávali vládnucemu režimu do rúk všetky nástroje na 
masovú militarizáciu života spoločnosti.

Základným cieľom bolo v prvom rade dosiahnuť čo najširšie stotožnenie 
obyvateľstva a celej spoločnosti s politickými a vojenskými cieľmi vlády,
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hlavne s jej participáciou na vojnovej agresii fašistického Nemecka. Posla
nec Vladimír Moravčík o vzťahu k nej vo svojej reči na 18. zasadnutí Snemu 
povedal, že „sú odvetvia jej práce, pri ktorých sa nedá urobiť ani krok na
pred, ak s nimi nesúhlasí celý národ. Medzi tieto odvetvia patrí obrana nášho 
štátu a s ňou súvisiaca organizácia armády, dalej všetok život obyvateľstva 
mimo kasáreň, ako sa ho pokúsilo organizovať vládne nariadenie zo dňa 5. 
septembra 1939 o Hlinkovej garde... Obrana štátu nie je však len vecou vo
jenskou, ale tiež vecou občianskou, teda nielen výslednicou vojenskej poho
tovosti a organizačnej schopnosti armády, ale tiež otázkou duševnej a hmot
nej prípravy všetkého obyvateľstva štátu“.6

Pre začiatok pochopiteľne stačil súhlas spoločnosti v jej správaní. Aby sa 
zmenil aj na súhlas vo vedomí, na tom intenzívna pracovala ľudácka propa
ganda.

V tomto smere sa bolo o čo oprieť, lebo novovytvorená slovenská štátnosť 
objektívne priniesla očakávanie všeobecného zlepšenia dovtedajšieho so
ciálneho, kultúrneho, jazykového, hospodárskeho, zamestnaneckého i poli
tického postavenia Slovákov. Preto i nemalá časť verejnosti považovala vy
tvorenie nezávislého štátu za prirodzené vyústenie národnoemancipačného 
procesu. To podporovala svojím vplyvom a postavením i katolícka cirkev. 
Táto, využívajúc hlboké náboženské cítenie obyvateľstva, sa zmocnila roz
hodujúcich pozícií vo všetkých oblastiach života štátu.

Zvyšná časť verejnosti prijala náhle štátoprávne zmeny s určitou zdržan
livosťou, nedôverou a obavami.

Pochopiteľne, i armáda bola vystavená rozporuplným vplyvom. Väčšine 
dôstojníkov sa otvoril priestor pre priam závratnú služobnú kariéru, spojenú 
s dobrým hmotným zabezpečením a vysokým spoločenským postavením. 
Vojakom a poddôstojníkom, zase možnosť služby bez národnostných príko
rí, s dobrým hmotným zabezpečením počas celého jej trvania a s možnosťou 
profesného zdokonaľovania, či nadobúdania nových profesií, uplatnitelných 
i v civilných povolaniach.

V armáde, v ktorej absolútna väčšina dôstojníckeho zboru, podobne ako 
u záložníkov, mala československú výchovu, táto zanechala svoju stopu. 
V mnohých prípadoch bola natoľko hlboká, že dokázala odolávať mohutnej 
oficiálnej propagande, idealizujúcej súčasný stav a akcentujúcej skutočné či 
domnelé, prípadne účelovo vyfabrikované chyby predmníchovskej ČSR, jat
riac stopy predošlých národnostných príkorí.

Existovalo však a prejavovalo sa i hlboké národné cítenie a vlastenectvo,
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emancipačný pokrok a sebavedomie, prameniace aj z vedomia vlastnej štát
nosti a armády. Národné vlastenectvo však nemožno vždy stotožňovať so 
štátom a štát s režimom, ktorý v ňom vládol. Nehovoriac už o historicky ab
solútne neprirodzenom, očividne účelovom a neúprimnom nemecko-sloven- 
skom (slovanskom) spojenectve.7

Tu niekde, v spojení s pretrvávajúcimi česko-slovenskými ideovými, ro
dinnými a priateľskými väzbami, možno hľadať počiatky protirežimistic- 
kého, protinemeckého a neskôr i protifašistického odboja v armáde.

Je len logické a pochopiteľné, že spoločnosť v každom štáte, ktorý vedie 
vojnu je militarizovaná, a že v nej armáda a ďalšie ozbrojené sily majú prio
ritné a výsadné postavenie. Veľmi výstižne to vyjadril minister národnej 
obrany gen. I. triedy Ferdinand Čatloš vo svojej reči na 71. zasadnutí Snemu 
Slovenskej republiky dňa 7. októbra 1941 v súvislosti s prerokúvaním vlád
neho návrhu zákona o vojenskom trestnom poriadku: „Náš národ obetuje na 
svoju armádu skutočne všetko, čo môže a slovenské vojsko je si toho plne 
vedomé a preto i honoruje túto starostlivosť národa vernosťou a činmi hrdin
stva. Naše vojsko jasne vidí že pochádza z národa, ktorý sa oň stará ako o se
ba samého a nie o cudziu zložku vo vlastnom tele. Národ zase so zadosťuči
nením vidí sám seba vo svojom vojsku, v ktorom každá opatera sa nestratí, 
ale niekoľkonásobne vypláca.“8

Takmer absolútna frekvencia pojmu „národ“ vo vyjadreniach ľudáckych 
prominentov, hlavne tam, kde by skôr bolo vecne správnejšie používať po
jem „štát“ svedčí o rovnoznačnosti ich vnímania týchto pojmov. Režim, štát, 
spoločnosť, národ sa tak zlievajú v jedno, čo je na jednej strane podmienené 
snahou sústavne upevňovať vlastnú mocenskú legitimitu, a na druhej strane, 
budovať národný štát a armádu.

Tak, ako sa však pri danej štruktúre menšín na Slovensku, výsadnom po
stavení tej nemeckej, a prehlbujúcej závislosti na Nemecku nedarilo budovať 
čisté národný štát, z uvedených dôvodov sa nedarilo budovať ani národnú ar
mádu. A pokiaľ v samotnej spoločnosti sa neustále dostávala do rozporu po
treba (neraz vynucovaná) národného vnímania s predošlou „občianskou“ 
historickou skúsenosťou, v branných záležitostiach bolo absolútne presade
nie sa národného princípu takmer nemožné. Svedčí o tom i obsah východis
kových právnych predpisov, dotýkajúcich sa branných otázok, alebo tvoria
cich súčasť branného zákonodarstva.

Charakter služby v brannej moci, brannú moc a brannú povinnosť cha
rakterizoval'Branný zákon Slovenskej republiky zo dňa 18. januára 1940.
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V §1 sa hovorilo: „Služba v brannej moci je čestnou službou národu.“ Podľa 
§2: „Branná moc Slovenskej republiky je povolaná obrániť celistvosť štátu, 
zaistiť vnútorný poriadok a bezpečnosť, zvýšiť pracovnú pohotovosť a vý
konnosť národa a pestovať ducha národnej pospolitosti...“9

Na rozdiel od v podstate národnej definície brannej moci, stála branná 
povinnosť na iných princípoch. V §3 zákona bola definovaná: „Branná po
vinnosť je všeobecná, plnia ju osobne všetci občania mužského pohlavia Slo
venskej republiky, aj tí, ktorí trvale bývajú na jej území, ak sa nemôžu preu
kázať iným štátnym občianstvom. Výnimky určuje tento zákon.“10

Branná povinnosť bola teda definovaná ako povinnosť všeobecná, nie na 
národnom, ale lobčianskom princípe.

Tak ako slovenská spoločnosť nebola čisté národnou pospolitosťou, tak 
ani slovenská armáda nebola čisté národnou armádou, ale v podstate, alebo 
vo väčšine takou bola.

Slovenská politická a vojenská špička si velmi dobre uvedomovala, že 
úspech na bojovom poli nezávisí iba od armády, ale že v modernej vojne, ve
denej veľkými masami a s maximálnym vyťažením ľudských a ekonomic
kých zdrojov zázemia, ktoré je navyše ohrozené nepriateľskými náletmi, je 
základným predpokladom úspechu stotožnenia sa celého národa s vojnovými 
cieľmi štátu.

I preto V. Horák už v reči na 16. zasadnutí Snemu 28. novembra 1939 na
stolil potrebu preorientácie výchovy vojaka: „Výchovu vojaka slovenskej ar
mády treba začať na novom podklade... musí byť vychovávaný v duchu ná
rodnom a mravnom. Základy tejto výchovy musia byť položené už v rodine, 
ďalej v škole, v Hlinkovej mládeži a hlavne v Hlinkovej garde... Vojak musí 
poznať techniku zbrane, ku ktorej je zadelený a táto musí byť spojená s hr
dinským duchom, ktorého dosiahneme náboženskou mravnou výchovou. 
Pravým kresťanským duchom presiaknutý vojak je najoddanejším obrancom 
národa a štátu...“11

Zdôvodňovanie náboženského základu výchovy presne zapadalo do po
stupného prieniku bojovného klerikalizmu a katolicizmu do všetkých oblas
tí verejného života SR. Sledovalo však v praxi elimináciu čs. výchovy a čes
kého liberalizmu, ktorých pôsobeniu bol počas služby v bývalej čs. armáde 
vystavený nielen základ dôstojníckeho zboru, ale i väčšina obyvateľstva, 
podliehajúca brannej povinnosti. V konečnom dôsledku stavaním na národ
ných zvláštnostiach (hlboké náboženské cítenie, silné pozície katolíckej 
cirkvi) malo oslabovať i nemecký liberalizmus a vplyv „bezbožnosti“ a no-
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vopohanstva nacistov.
Na Slovensku, hlavne po Salzburgu, badať snahu vychádzať z ideového 

základu ľudáctva a jednotného náboženstva ako faktoru zjednocujúceho ná
rod. Rasová povýšenosť, ktorú sa vládnuce špičky snažili vštepiť národu 
hlavne počas tzv. „konečného riešenia židovskej otázky“, našla svoj výraz 
i v konštrukcii teórie o príslušnosti Slovákov k tzv. „dinárskej vetve Slova
nov“. Títo mali mať nordické črty a plne zodpovedať antihumánnym a neve
deckým rasovým kritériám nacistov.'2

Úspešnosť načrtnutých politických a propagandistických snažení v armá
de a spoločnosti však v konečnom dôsledku preverila „vojnová prax“.

Tri, charakterom rozdielne vojnové konflikty, znamenali pre slovenskú 
spoločnosť a hlavne armádu, rôzne typy historických skúseností, zásadne 
formujúce vzťah režim - spoločnosť (národ) - armáda.

Možno konštatovať, že pri obrane svojho nového, vlastného štátu, počas 
maďarského vpádu na východné Slovensko 23. marca 1939, sa spontánne 
národ zjednotil proti agresorovi. Najširšia verejnosť, i keď s rozpakmi, prijí
mala i účasť na ťažení proti Poľsku, vzhľadom na to, že mala záujem o prina
vrátenie území odstúpených v rokoch 1920 a 1938. O tom, že Nemci donú
tili slovenskú armádu bojovať mimo vtedajších hraníc Slovenska, a neskôr 
i mimo hraníc zabratého územia, že šiju operačne podriadili a postavili ju do 
pozície pomocného zboru, o tom najširšia verejnosť nevedela. A vo svojej 
väčšine sa nemohla ani stotožniť s vojnovým úsilím štátu.

Hlavne však prevažná časť armády objektívne nemohla pochopiť pohnút
ky, ktoré viedli štát a jeho politickú reprezentáciu k vstupu do vojny proti 
Sovietskemu zväzu. Väčšina v ňom videla v prvom rade bratský ruský, ukra
jinský a bieloruský národ. A nie boľševický, stalinský režim, ktorého zločin
nosť začala vychádzať na povrch až dosť neskoro po vojne a dodnes nie je pl
ne objasnená.

Treba zároveň pripomenúť, že samotní Nemci vytvorením Ochranného 
pásma, postojom pri madarsko-slovenskom konflikte, vynútením si ofenzív
neho postupu slovenskej armády proti Poľsku doslova pištoľou a hlavne zver
skými metódami zavádzania nacistického „nového poriadku“ na okupova
ných územiach, doslova rozbíjali mýtus o slovensko-nemeckom spojenectve.

Nemožno zamlčať ani to, že samotné armádne velenie s tichou podporou 
umiernenej časti politickej reprezentácie, nevynímajúc prezidenta Dr. Jozefa 
Tisu, sa snažilo obmedziť účasť armády na spomínaných ťaženiach. A to na 
nevyhnutné minimum, potrebné na dosiahnutie politických cieľov.
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Premena na armádu nového, samostatného štátu, ktorého doktrinálne 
úvahy formovali diametrálne úplne odlišné geopolitické súvislosti, existen
čné potreby, spojenecké záväzky a príslušnosť k vojenským blokom, ako 
u bývalej ČSR, nebola jednoduchá. Základným limitujúcim faktorom tohto 
formovania bola príslušnosť k hitlerovskej koalícii, zakotvenie hlboko 
v nemeckej mocenskej sfére a zápas o miesto v Nemeckom vytváranej „no
vej Európe“.

Toto bolo charakteristické v podstate až do druhej polovice roku 1943, 
kedy mocnosti protihitlerovskej koalície ZSSR, USA a Veľká Británia vybo
jovali a dovŕšili strategický prelom vo vedení druhej svetovej vojny. Začína
lo byť čoraz jasnejšie, že Nemecko a jeho spojenci vojnu prehrajú so všetký
mi z toho vyplývajúcimi dôsledkami. V tejto súvislosti ešte viac vystúpilo do 
popredia poznanie, že osud Slovenska je bytostne spätý s výsledkom vojny. 
A že víťazi ťažko budú prihliadať na to, že na jej začiatku nemalo inú šancu, 
ako bojovať, alebo aspoň boj predstierať na tej strane, na ktorej sa nie vlast
nou vinou geopoliticky ocitlo.

Pokiaľ ťaženie proti Poľsku vnieslo do vzťahu režim - spoločnosť - armá
da prvky neistoty a nesúladu v postojoch, ťaženie proti ZSSR tento nesúlad 
ešte viac prehĺbilo, tak ako sa prehlbovala kríza režimu, aby v lete 1944 vy
vrcholila.

Diferenciačný proces v súvislosti so strategickým prelomom vyústil do 
postupného oddeľovania sa osudov režimu a štátu od osudov národa a armády.

„Armáda bola vždy taká, aký bol národ.“13 Túto priamu, ako sa neskoršie 
ukázalo, prorockú vetu, povedal poslanec Pavol Čamogurský vo svojej reči 
na 78. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky dňa 19. decembra 1941.

Väčšina národa (spoločnosti) a armády si na prelome rokov 1943 - 1944 
uvedomovala, že nastal čas rozhodnutia a budúcnosť Slovenska si žiada jeho 
jednoznačný a efektívny akt zaradenia sa na stranu protihitlerovskej koalície. 
Teda novo sa definovať vo vzťahu k zahraničiu. Doma však naopak bola jed
na z rozhodujúcich otázok v tom, či vládnúci režim bude vôbec schopný ta
kýto akt pripraviť a uskutočniť, alebo mu aspoň napomáhať. Reálnejšie však 
bolo, že splnenie tejto historickej úlohy zostane na bedrách zatiaľ ilegálnej 
odbojovej, a to politickej, vojenskej a hospodárskej garnitúry.

Tento zásadný krok, zásadný obrat, v súdobých podmienkach nesporne 
v záujme budúcnosti slovenského národa a Slovenska, nebola vládnúca poli
tická garnitúra schopná a v mnohých prípadoch ani ochotná uskutočniť, ak 
nerátame izolovaný pokus ministra národnej obrany gen. I. triedy F. Čatloša,
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vystupujúceho skôr z pozície hlavného veliteľa armády.14 Bremeno tejto zod
povednosti musela zákonite prevziať garnitúra odbojová, aby v Slovenskom 
národnom povstaní dosiahla základnú zmenu charakteru účasti Slovenska na 
prebiehajúcom svetovom konflikte. Armáda, disponujúca najbezprostred
nejšou skúsenosťou s vojnou a fašizmom stála v čele týchto procesov. Heslo 
„Začnite s vysťahovaním“, ohlasujúce začiatok SNP, sa tak stalo odkazom 
pre ľudácke politické špičky, ktoré sa vlastnou zásluhou ocitli na opačnej 
strane barikády, ako prevažná časť národa a armády.
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Pozemné vojská slovenskej armády 
na východnom fronte 1941-1945

Jozef BYSTRICKÝ

K základným charakeristikám Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 
nepochybne patrí, že bola štátom, ktorý ako spojenec nacistického Nemecka 
vyslal časť svojej armády za hranice vlastného územia hneď prvý deň druhej 
svetovej vojny, a s výnimkou obdobia od skončenia polského ťaženia do pre
padnutia vtedajšieho Sovietskeho zväzu, mal svoje vojská nasadené na cu
dzom území až do posledných dní vojny v Európe. Konkrétna činnosť tých
to vojsk mala rôznu podobu. Zúčastňovali sa bojov na fronte, zabezpečovali 
ochranu cestných a železničných komunikácií a iných vojensky významných 
objektov v tyle nemeckých frontových vojsk, vykonávali protipartizánske 
akcie na okupovaných územiach, budovali obranné postavenia pre ustupujú
ce nemecké vojská. Charakteristika pôsobenia slovenských vojsk nasade
ných mimo územia Slovenskej republiky by však bola neúplná bez povšim
nutia si procesov a javov sprevádzajúcich ich vnútorný vývoj, poznačený po
stupným rozkladom. Rovnako nie je možné obísť pozitívne, ale ani negatív
ne prejavy vo vzťahoch slovenských vojakov k miestnemu obyvateľstvu. Aj 
tieto stránky pôsobenia slovenských vojakov na fronte a okupovaných úze
miach sú nepochybne významné pre objektívne zhodnotenie účasti Sloven
ska vo vojne po boku nacistického Nemecka a pochopenie procesu postup
ného prechodu značnej časti_armády nielen na'proľiňeľľiecke .pozície, ale. aj 
I aKtí v n ejUčastrvT) ój i“protT7ezim ú na‘Slovenskí

„1. septembra 193TTodhodlaneTi oduševnene dalasa na pochod slovenská 
armáda po boku nemeckej brannej moci, aby oslobodila bratov, ktorí 20 rokov 
museli žiť pod cudzím panstvom... Zhodou okolností 1. septembra 1. divízia, 
1. pluk a I. prápor 1. pluku prekračuje ako prvý štátne hranice... Ráno o štvr
tej hodine dorazia čelné hliadky pred pohraničné závory. Vojaci sa vrhajú na 
závory a za niekoľko sekúnd ich odstraňujú. Vchod do Poľska je voľný...“ 1 
Takto opisovala dobová slovenská tlač začiatok účasti slovenskej armády na 
ťažení proti Poľsku, ktoré nie-je možné-hodnotiť inak, než ako akt agresie.

1. septembra 1939, odstránením závor na hraniciach s Poľskom, sa slo
venskej armáde otvorila nielen cesta bojového nasadenia na území Poľska,
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ale aj cesta vedúca k nasadeniu jej vojsk v zostavách nemeckej armády na 
území vtedajšieho Sovietskeho.zväzu, Rumunska. Maďarska a Talianska. 
Predmetom tohto referátu je pôsobenie slovenskej armády na východnom 
fronte, a aj to len zahranicami Slovenska, ktoré sa od začiatku poslednej de
kády septembra 1944 taktiež stalo priestorom bojovej činnosti odohrávajúcej 
sa na tomto fronte druhej svetovej vojny.

Najvyšší velitel brannej moci Dr. Jozef Tiso v armádnom rozkaze zAQ. 
októbra 1939 pri hodnotení účasti slovenskej armády na ťažení proti Polsku 
vyzdvihoval, že „vzbudilo úctu k našej zdatnosti a organizačnej vyspelosti, 
vyvolalo vďaku nemeckej brannej moci za vynikajúce výkony slovenskej ar
mády, ba i uznanie samého veľkého vodcu nemeckého národa Adolfa Hit
lera, upevnilo a zvrúcnilo spojenecké zväzky medzi Veľkonemeckou ríšou 
a našou republikou v nerozborné priateľstvo krvou posvätené...“.2 O rok 
a pol neskôr mala slovenská armáda toto „nerozborné priateľstvo krvou po
svätené“ potvrdiť a prehĺbiť zapojením sa do nemeckej agresie proti vtedaj
šiemu Sovietskemu zväzu. A podľa prezidenta a najvyššieho veliteľa brannej 
moci Dr. Jozefa Tisa mala byť tomuto „priateľstvu“ verná aj v situácii, keď 
už nebolo žiadnych pochybností o víťazstve armád štátov protifašistickej ko
alície. V armádnom rozkaze, ktorý vydal 10. marca 1945, vyzýval prí
slušníkov armády „vernosťou odplácať velkodušnost' a úprimné priateľstvo 
Veľkonemeckej ríše... Z vernosti vyrastlé priateľstvo, posvätené už vyliatou 
krvou našich hrdinov, je čestným záväzkom pre všetkých žijúcich Slovákov, 
aby sme v boji proti bezbožnému a otrokárskemu boľševizmu vytrvali, vy
držali skalopevné na svojich miestach a za konečné víťazstvo nášho hesla: 
Za Boha - za národ všetko, životy i majetky obetovali...".3

Dňa 22. júna 1941, v deň, keď začal útok nemeckých vojsk na Sovietsky 
zväz, začala na Slovensku prebiehať prezidentom republiky nariadená skry
tá mobilizácia, v rámci ktorej bolo do služby v armáde povolaných 68 018' 
.záložníkov. Do 4. júla z nich skutočne nastúpilo 5.6 85g. To umožnilo zvýšiť 
stav armády na 90 533 mužov a.sformovať armádnu skupinu (dve pešie diví- 

. zie, dva delostrelecké pluky, armádne jednotky a jednotky vzdušných zbra- 
-ní) a pod velením veliteľa armády a ministra národnej obrany gen. Čatloša j u 
poslať na východný sovietsko-nemecký front. Do tejto armádnej skupiny, bo-

Prvým útvarom slovenskej armády, ktorý prekročil hranice Slovenska 
a bol zaradený do zostavy nemeckých vojsk na východnom fronte 
(17. armády), sa stala Rýchla skupina pod velením plk. gšt. Rudolfa Pilfous-
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ka (7. júla reorganizovaná ла Rýchlu-brigádu Y. Jej čelo prekročilo hranice 
Slovenska v priestore Duklianskeho priesmyku 24ľjuňa 1У41 o 12.45 ha už
na druhý deň bola nasadená do boiovei činnosti v priestore osadv Vojtkova
a 21. júna pri Zaluži.

Presun armádnej skupiny na front začal(L júla. Zatiaľ čo jej hlavné sily sa 
presúvali v tyle nemeckých frontových vojsk, Rýchla brigáda bola 22. júla 
nasadená do boja pri/Lipovpi, v ktorom utrpela*značné stratv_a_pQdía-heěno- 
t^Sg^5zČHtlósauztŕieboIágalSofbojovej čmhósJTT<±opná“. Súčasne sa
však ukázalo, že rýchly postup nemeckých vojsk a ťažkopádnosť oloven-- 
ských peších divízií pri presunoch vylúčili možnosť nasadenia slovenskej ar
mádnej skupiny do bojov na fronte. Preto velitelia divízií (plk. gšt. Augustín 
Maľána-plk. Jozef Turanee) už/mf]Šfa navrhli gen. Čatlošovi, aby v bojo
vom nasadení ponechaj len Rýchlu brigádu^ vyčlenil 2 až 3 prápory pre 
strážne úlohy v tyle nemeckých vojsk a zvyšok vojska odoslal späť na Slo
vensko. Čaľloš tenťo nävrh odmiétbr, rovnako ako návrh plk. Malára na vy
tvorenie jednej kombinovanej divízie a^25ľhSa vydal rozkaz na reorganizá- 
ciu slovenskej armádnej skupiny s cieľomvvtvoriť Rýchlu (v skutočnosti ne- 
plnóhndnntnn mofnrÍ70vanilViTivÍ7Íii pre hoj пя fronte я ZaisfovariU-divíziU- 
pre-plnenie úloh na окироуашпгйгегшТУ oboch divíziách bol znížený po- 
Í&ťpešícf^ resp. motorizovaných plukov.z troch na dva, čo vytváralo pred- 
poklady na zníženie celkového počtu osôb nasadených -v poli. Okrem toho, 
v dôsledku odlišného charakteru divízií a úloh, ktoré mali plniť v podriade
nosti rôznych vyšších nemeckých veliteľstiev, stali sa zbytočnými aj niekto
ré armádne útvary. Nová organizágiaslovenského vojska v poli, tak umožni
la, aby sa na Slovensko vrátilo 35 623 mužov a spolu s nimi aj veliteľ armá- 
dy gen. Čatloš. Velenie nad vojskom v poli prevzal
Anton Pulanich a veliteľstvo armádnej skupiny bolo nahradené veliteľstvom 
poľného zboru 5 Aj to sa však už 20. septembra reorganizovalo na Spojovací 
štáb, ktorý bol nakoniec taktiež zrušený, a to 8. decembra 1941.6 Postupne sa 
redukoval aj počet leteckých jednotiek, v dôsledku čoho z pôvodných 5 le
tiek (3 pozorovacie, 2 stíhacie) zostali ku koncu druhej dekády augusta 1941 
v poli len dve (1. pozorovacia я 12. stíhacia-V V druhej polovici októbra sa 
i tieto letky spolu s veliteľstvom vzdušných zbraní vrátiľilra^STovenTko„Do 
polovice decembra T94Ttäk~počersl5venskýclTvqakóŇrnasadených na vy7~ 
cKodnom fronte kléšóTnä Г5 072. pó konca októbra(1943, tľj. do odsunu 
jédnotiek tečRlrickej-farigády Vytvorenej z 2. pešej (predtým Zaisťovacej) -di- 
vízie do Talianska, sa počet slovenských vojakov na východnom fronte

193



ШЕЕ BYSTRICKÝ

v jednotlivých mesiacoch pohyboval v rozpätí od 12 000 do 18 500. Pritom 
v týchto celkových počtoch boli zahrnuté aj jednotky, ktoré pôsobili stále, 
alebo na určitý čas mimo rámca Zaisťovacej a Rýchlej divízie. Konkrétne iš
lo o stíhaciu letku(13 - pôsobiacu na východnom fronte od novembra 1942 
do konca októbra 1943, bombardovaciu letkk41, ktorá od júla do konca ok
tóbra 1943 vykonávala výcvik na Kryme (obe letky s príslušným pozemným 
personálom), dve samostatné pionierske roty, telegrafnú stavebnú rotu a dve 
železničné stavebné roty, z ktorých bol v druhej polovici júna 1942 vytvore
ný železničný prápor 12.

Činnosti leteckých jednotiek na východnom fronte sa v poslednom čase 
venuje pomerne značná publicita.7 V tomto príspevku ju preto vynecháme. 
Neznáme, a to nielen pre laickú verejnosť, je však pôsobenie vyššie spo
menutých samostatných pionierskych a stavebných rôt na východnom fron
te v zostave nemeckých vojsk od konca roka 1941 (okrem železničnej sta
vebnej roty 11, ktorá bola v poli už od 5. júla 1941). Tieto jednotky sa po na
sadení v priestoroch Gomeľa, Nežína, Šapovalovky, Bachmača a Černigova, 
kde pracovali na opravách a údržbe železničných tratí, dostali na začiatku 
apríla 1942 do priestoru Brianska. Tu boli podriadené veleniu nemeckej 2. 
armády a nasadené na opravy železničných zariadení a tratí v JCursku a jehfL 
okolí, „v operačnom pásme v prednej frontovej línii, hneď za postupujúcou 
nemeckou armádou... vystavené každodenným náletom ruských lietadiel“.8 
V poslednej dekáde júna(T942 reorganizáciou vyššie uvedených jednotiek 
vznikol železničný práporťlj v zložení: štábna rota, železničná stavebná ro-_ 
ta 11, železničná stavebná rota 12, pionierska pracovná rota 13 a telegrafná 
stavebná rota 1 N. K 31. júlu 1942 mal tento prápo^54 príslušníkov a v po
lovici septembrá 950.9 Jeho činnosť v priestore Kurska skončila na začiatku 
januára 1943ГPrecfkoncom prvej polovice januára sa veliteľstvo práporu so 
štábnou rotou, železničnou stavebnou rotou 12, pionierskou pracovnou rotou 
13 a telegrafnou stavebnou rotou IN, presunulo do Kalinkoviči (na železnič
nej trati Pinsk - Gomeľ) a železničná stavebná rota 11 do Ovruča. V novom 
priestore železničný prápor 12 pôsobil v podriadenosti nemeckého vojen
ského veliteľa Ukrajiny a po stránke intendančnej ho zabezpečovala sloven
ská Zaisťovacia divízia. Uvedená podriadenosť trvala do 20. apríla 1943, keď 
prápor bol začlenený do Zaisťovacej divízie a prešiel reorganizáciou, po kto
rej sa skladal z veliteľstva, technickej a hospodárskej správy, železničnej sta
vebnej roty 12, pionierskej roty 3 a doprovodu k mostovej súprave.10

Najrozsiahlejšou činnosťou a časovo najdlhšie pôsobili na východnom
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fronte už spomenuté ^^jgzie. Zaisťovacia divízia (neskoršie 2. pešia) pô- 
sobila na okupovanom území vtedajšieho Sovietskeho zväzu do konca ok- 
tóbra 1943 a Rýchla divízia (neskoršie premenovaná na 1. pešiu a potom na_
Г. technickú divíziu) pôsobila na východnom fronte až do skončenia voinv
vEurópe.

Zaisťovacia divízia, pod velením plk. gšt. Augustína Malára, začala plniť 
úlohy od 25. septembra 1941, keď na okupovanom území Ukrajiny prevzala 
ochranu komunikácií a iných objektov v priestore Starokonstatinov - Po- 
lonne - Šepetovka.“ O niekoľko dní neskoršie sa presunula do priestoru očT 
Žitomíra po Mozyr, kde od začiatku druhej polovice októbra začali jej jed
notky popri plnení strážnych úloh vykonávať aj prvé ofenzívne protipar- 
tizánske a trestné akcie. Hlavné úsilie jednotiek Zaisťovacej divízie sa sú
streďovalo na ochranu cestných a železničných komunikácií na smeroch Ži- 
tomír - Ovruč - Mozyr, Sarny - Kyjev, Kazatin - Kyjev, a od apríla 1942 aj 
železničnej trate Pinsk - Gomel’ v úseku od obce Starušky po Rečicu (v dĺž
ke 120 km). Nasadenie značných síl divízie na ochranu tejto trate si vynútilo, 
aby jej jednotky na začiatku mája 1942 odovzdali ochranu železničnej trate 
Kazatin - Kyjev maďarským zaisťovacím jednotkám. Stalo sa tak v situácii, 
keď bojovú silu Zaisťovacej divízie znížil odsun jej 31. delostreleckého plu
ku na front k nemeckej 6. armáde, do priestoru asi 60 km severovýchodne od 
Charkova, kde bol 10. apríla 1942 nasadený do obrany nemeckého XVII. 
zboru. O mesiac neskoršie, presnejšie 12. mája, začal útok sovietskeho Ju
hozápadného frontu, ktorý zasiahol aj 31. delostrelecký pluk. V boji pri osa- 
de Tamovaja pluk stratil väčšinu diel, a v ďalších dňoch nemecké velenie na- 
šadiľó jéTKTjédnotky do obrahných bójóv nkxrpešie. Na konci mája sa pluk 
suštŕeHiTv^ priestonTóbci Pizočm a Subotín, kde čakal na dodávku diel zo 
Slovenska. K Zaisťovacej divízii sa už nevrátil, pretože na základe rozkazu 
gen. F. Čatloša bol pridelený Rýchlej divízii, ku ktorej dorazil na začiatku 
septembra 1942.

Rozsiahly priestor, v ktorom Zaisťovacia divízia plnila úlohy dané jej ne
meckým velením, ale aj prudký rast partizánskych diverzných akcií na želez
ničných tratiach, prepadov stráží a vojenských posádok, viedol k posilneniu 
divízie - jej peších plukov - tretími prápormi, ale aj leteckou a obmenou tech
nikom12 To novému veliteľovi divízie, nik, pšt. Rudolfovi Pilfonskpyi T velenie 
prevzal ±(Laugusta_L942), umožnilo zosilniť ochranu železničnej trate Knsk 
- Gomel, a to v rozšírenom úseku ťasi.210 km í od rieky SlUc na západe, po 
obec Rečica na východe, ako aj zintenzívniť prieskumné, vyčisťovacie a trest-
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né akcie, ktoré vo viacerých prípadoch postihli aj civilné obyvateľstvo.
V súvislosti s prípravami nemeckej zimnej ofenzívy proti partizánskym 

formáciám pôsobiacim v oblasti Mokrého trojuholníka (medzlriekami Dne- 
pera-Připjat) boli jednotky divízie koncom novembra a na začiatku decem
bra 1942 stiahnuté z ochrany železničnej trate Pinsk - Gomel. V nasledujú
cich mesiacoch sa podieľali na vyčisťovacíeh akciách nemeckých jednotiek 
a zabezpečovali,- aby partizánske formácie nemohli preniknúť cez čiaru 
Ovruč - MozyrmLzápad.

Na konci marca 1943 bol Zaisťovacej divízii pridelený priestor ohra
ničený čiarou Kozinky (jz. od Mozyru) - južne Rečica - Bragin - Rudňa 
Mečnaja (sv. od Ovruča) - cesta a železnica z Jelska po Kozinky. Popri plne
ní bojových úloh jednotky sa tu divízie pripravovali na presun do novej ob
lasti - do priestoru Minská, ktorý začal na konci júna 1943. Vývoj v jej jed
notkách sa v tomto čase stával kritickým, došlo k výraznému poklesu dis
ciplíny a k rastu počtu prechodov k partizánom. To viedlo veliteľa divízie 
plk. R^Pilfouska ku konštatovaniu že „morálna hodnota niektorých jedno
tiek je podpriemerná“ a k názoru, „že velitelia sú len figurami, ktoré o vnú
tornom živote jednotiek nevedia a ani im na tomto vnútornom živote ne
záleží...“ 13, aj k vyhláseniu stanného práva (od 10. júna 1943) „za iločin 
zbehnutia k nepriateľovi“ a „zločin vojenskej zrady“.14

Podľa nariadení veliteľstva Ostland jednotky Zaisťovacej divízie aj 
v priestore Minská zabezpečovali ochranu cestných a železničných komuni
kácií a zúčastňovali sa na protipartizánskych akciách. Nesplnilo sa očakáva
nie, že po presune divízie do nového priestoru dôjde k zlepšeniu disciplíny. 
Svedčí o tom napr. aj situačné hlásenie zo dňa 12. 8. 1943, v ktorom sa o. i. 
uvádzalo: „Bolo však prekvapením, keď v pomerne krátkom čase po presu
ne objavili sa zbehnutia... Mužstvo... pokračovalo v starých zvykoch, nava
zovalo styk s civilným obyvateľstvom... a tým dostalo sa do spojenia s par
tizánmi. Tunajšie pomery donútili k opätovnému vyhláseniu stanného práva 
pre 2. p.-div. ...“15

Novým veliteľom divízie, premenovanej dňom 1. augusta na 2. pešiu, sa 
10. augusta stal plk. gšt. Karol Peknik. Ten musel už v správe z 22„ septem
bra 1943 upozorniť ministra národnej obrany, že ďalšie nasadenie divízie na 
východe je povážlivé, pretože sú obavy z prechodu celých jednotiek. „...Te
rajšia situácia a zvlášť silný vplyv nepriateľskej propagandy, jazyková prí
buznosť, zapríčiňujú stúpajúci počet prebehlíkov... Nálada mužstva za dneš
nej situácie je taká, že je obava z prechodu celých jednotiek...“16 V hlásení
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o zbehoch, ktoré bolo spracované 5. októbra, mjr. gšt. Július Nosko v týchto 
súvislostiach konštatoval: „Pri vzrastajúcom počte prípadov zbehnutia 
našich vojakov... bolo zistené, že väčšina vojakov zbehla z politického pre
svedčenia. Toto potvrdzujú hlavne listy, ktoré zbehovia zanechávajú po se
be... Hromadné zbehnutia v poslednom mesiaci sú priamym dôsledkom te
rajšej situácie jak na východnom tak i na západnom fronte, o ktorej sa naši 
vojaci dozvedajú jednak z rozhlasu (či už nepriateľského, alebo z nášho), 
jednak od agentov z radov miestneho obyvateľstva, s ktorým sú naši vojaci 
v stálom styku... V nemalej miere príčinou zbehnutia je tiež okolnosť, že 
mnohí vojaci sú už veľmi dlhy čas v poli (roč. 1940 a 1941) a že-stále-im ne
prichádza sľubovaná výmena. Títo sa dívajú so závisťou a hnevom na tých, 
ktorí boli v poli len krátku dobu, alebo vôbec v poli neboli.“17 Narastajúcu 
nespoľahlivosť 2. pešej divízie si uvedomovalo aj nemecké velenie a preto 
zvažovalo jej ďalšie využitie - vylučujúc možnosť návratu na Slovensko. 
Napr. nemecký generál pri slovenskom MNO - genpor. F. Schlieper po svo
jej návšteve 2. pešej divízie upozorňoval: „2. divízia (predtýgjfZHÍ, ako som-, 
sa práve osobne presvedčil, je pri dostatočnom materiálnom vybavení perso
nálne veľmi oslabená,... Pohyblivosť divízie je nedostatočná, stav výcviku 
zlý. Nálada sa aj v novom priestore nasadenia v okolí Minská len málo zlep
šila a musí sa označiť ako pochybná vzhľadom na možnosť dorozumievania 
sa s obyvateľstvom. Dôstojnícky zbor je ešte menej vyhovujúci ako v 1. di
vízii... Bolo by žiaduce, aby sa 2. divízia (ZD) vyňala z bojov proti bandám, 
pretože sa na to vzhľadom na svoju mentalitu aj tak nehodí. Zato však by sa 
dala použiť podobne ako 1. divízia, alebo pri stavbách, resp. na obsadenie 
zadných postavení...“18

Dňa 5. októbra 1943 počas návštevy u ministra národnej obrany Gen. F. 
Čatloša gen. Schlieper situáciu v 2. .pešej divízii charakterizoval nasledovne: 
„Situácia u 2. peš. divízie je kritická, mužstvo, ako aj najmä nižší dôstojníci 
podliehajú nepriateľskej propagande. 2. pešia divízia bude musieť byť vy
tiahnutá čo najskôr z terajšieho prostredia a z terajšej úlohy boja proti par
tizánom... 2. peš. divízia musí z Minská preč. Domov poslať ju nie je možné 
pre prípadnú panslavistickú propagandu...“ 19 V podobnom duchu boli for
mulované aj závery poľného maršala W. Keitla, ktorý ďalekopisom zo 4. ok
tóbra 1943 nemeckému generálovi pri slovenskom MNO nariadil, aby slo
venskému prezidentovi oznámil: „Skúsenosti s 2. slovenskou divíziou uká
zali, že divízia už nie je súca na plnenie bojových úloh na východe. V záuj
me jej použitia takým spôsobom, aby mohla v súlade s želaním slovenského
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štátneho vedenia byť užitočná a zostala cenným faktorom pre vedenie vojny, 
uvažuje sa preto o jej nasadení na stavebné úlohy za frontom vJaljánsku. Za

jou, ktorá by zodpovedala jej neskorším úlohám...“20
Ďalší osucf 2. pešej divízie definitívne riešil-rozkaz Hlavného veliteľstva 

nemeckej brannej moci z 10. októbra o reorganizácii divízie na technickú 
brigádu s tvm. že zbrane aTechnika včítane leteckej. ktoré sa reorganizáciou 
uvoľnia, sa aj s najnutnejším personálom odošlú na Slovensko. O. šesťdní-ne- 
skoršie vvdal nariadenie na reorganizáciu divízie ai minister národnej nhra- 
ПУ gop Čatloš 21

Dňa 21. októbra 1943 funkciu veliteľa 2. pešej divízie prevzal pplk. gšt. 
Ján Krnáč, s predurčením na funciu zástupcu veliteľa technickej brigády.

Formovanie technickej brigády, ktorá podľa predpísaných tabuliek počtov 
mala mať(4969 osôb, skončilo ,25. októbra a potom už nasledoval jej presun 
do Talianska. Do plných predpísanýcITpočtov v tomto čase brigáde chýbalo 
1556 mužov. Časť pozemného vojska slovenskej armády sa tak dostala do 
priestoru vojnovej činnosti, na ktorom nemecké ozbrojené sily bojovali pro
ti vojskám západných spojencov protifašistickej koalície. Na rokovaní bran
ného výboru dňa lO. novembra-1943 minister národnej obrany gen. F. Čatloš 
túto skutočnosť komentoval nasledovne: „... žiadali sme už v lete t. r...., aby 
slovenské vojsko bolo odvelené, napred na západ a potom do vlasti. Keď sa 
toto nemohlo docieliť a z nemeckej strany vytvorili kompromis v tom zmys
le, že 2. pešia divízia sa odsťahuje do severného Talianska, nie ako bojová 
a zaisťovacia jednotka, ale len ako pretvorená technická brigáda..., tak sme 
toto uskutočnenie jednoducho vzali na vedomie, keďže praktickejšieho a lep
šieho riešenia nebolo možné dosiahnuť“.22

Rýchla divízia pod velením plk. Jozefa Turanca bola od 23. augustaJMl 
podriadená skupine armád Juh a v jej rámci veliteľovi nemeckej 6. armády 
útočiacej na kyjevskom smere.23 Jej prvé bojové nasadenie sa realizovalo 
v období od .15. do 22. septembra v priestore južne od Kyjeva, kde v zostave 
nemeckého XXXIV. zboru zaisťovala západný breh rieky Dneper. Dňa 22. 
septembra sa sústredila v priestore Bieloj Cerkve a po krátkom odpočinku 
pokračovala v presune smerom na juhovýchod, pričom 28. septembra prešla 
do podriadenosti veliteľstva 1. tankovej skupiny (od 6. októbra premenovaná 
na 1. tankovú armádu), pôsobiacej na hlavnom smere úderu skupiny armád 
Juh. V noci z 2. na 3. októbra jednotky Rýchlej divízie prevzali úsek nemec
kej 13. tankovej divízie v priestore Rodzinky - Pereščepino s úlohou nepri-
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pustiť prechod jednotiek protivníka cez rieku Orel'. Po jej splnení sa divízia 
v noci n a (67 októbra začala presúvať do priestoru Orechová. Tu bol 20. peší 
pluk nasadený do medzery v obkľučovacom kruhu na styku 1. tankovej all. 
armády. Ostatné súčasti divízie pokračovali v presune do priestoru mesta Po- 
logi, kde 21. peší pluk vystriedal jednotky nemeckej 60. motorizovanej diví
zie s úlohou nedovoliť obkľúčeným sovietskym jednotkám prebiť sa smerom 
na sever. f p) (? ' ť

Po skončení bojov pri Pologách sa Rýchla divízia presunula do priestoru 
Chlebodarovka - Volnovacha. Tu zotrvala až do konca októbra. Počas prvých 
novembrových dní potom postupne_prevzala ochranu pobrežiáT^zovského ^ 
mora v úseku od Mariupolu po Taganrog. Nepriaznivý vývoj situácie pri 
Roštové, vyvolaný protiútokom vojsk sovietskeho Južného frontu do tyla 
a boku úderného zoskupenia 1. tankovej armády, prinútil jej veliteľa genplk.
E. von Kleista posilňovať obranu pri rieke Tuzlov. Za týmto účelom nariadil 
veliteľovi Rýchlej divízie, aby sústredil svoje jednotky do priestoru severne 
od Taganrogu. Plk. Turanec však kvôli nedostatku motorových vozidiel mu
sel na pobreží zanechať 1/20 prápor a priezvedný oddiel 11. Bez týchto jed
notiek potom divízia 24. novembra zaujala záchytné obranné postaveniena 
čiare Okťabrskij - Kamenná Tuzlovka - Kamšatskij - Pravo Tuzlovskij a ešte 
v ten deň museli jej jednotky odrážať prvé útoky sovietskych vojsk. 27„no
vembra, prevzal funkciu veliteľa divízie plk. gšt. Augustín Malár a pod jeho 
velenínf 1. decembra 1942 divízia ustúpikTzá rieku Mius - do priestoru-aa- 
západ od obce Golodajevka, asi 60 km na sever od Taganrogu. Sem sa v ďal- 
ších dňoch presunuli aj jednotkyTpobrežia Azovského moral

V obrane pri rieke Mius, v podmienkach pozične ustáleného frontu, zotr
vala Rýchla divízia až do konca druhej dekády júla 1942. Do 27. apríla 1942 
velil divízii gen. A. Malár (povvšenv v januári L9421-ktorého vystriedal pen. -

V popoludňajších hodinách 20. júla prešla Rýchla divízia do útoku na 
smere Golodajevka - Lysogorka - Rostov. Na druhý deň narazili jej jednotky 
na tvrdý odpor protivníka pri obci Generalskoje. Po jeho prekonaní dosiahli 
v podvečer 23. júla severný okraj Rostova na Done. V dalších dňoch po
kračovali v útoku cfž Rostov. 26. júla v ranných hodinách sa za riekou Don 
prebojovali k železničnej trati Batajsk - Olginskaja.

Ďalší postup jednotiek divízie začal, 1. augusta 1942. V prvých dňoch 
prebiehal bez priameho kontaktu s ustupujúcimi jednotkami protivníka. Už 
4. augusta prvosledové jednotky divízie dosiahli mesto Kropotkin, 8. augus-
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ta prekročili rieku Kubáň a postupovali k rieke Laba, kde 9. augusta vytvo
rili predmostie južne od obce Tenginskaja. Hlavné sily divízie potom postu
povali k rieke Pšiš, ktorú 14. augusta prekročili v priestore obce Bšedu- 
chovskaja.V tomto čase už dochádzalo aj k menším bojom s krycími soviet
skymi jednotkami. Po dosiahnutí obce Martanskaja sa jednotky Rýchlej di
vízie dostali do zalesneného a ťažko priechodného terénu severného predho
ria západnej časti Kaukazu, kde sa popri narastajúcom odpore vojsk Červe
nej armády dostávali aj do bojov s partizánmi.

V druhej polovici augusta útočili hlavné sily divízie smerom na Chatyps 
a osadu Suchaja Ziza. Zatiaľ čo 21. peší pluk na konci druhej dekády augus
ta dosiahol severnú časť obce Suchaja Ziza, 20. peší pluk napriek opakova
ným útokom nedokázal Chatypfedflbyť. Divízia musela prejsť do obrany 
a odrážať časté protiútoky menších jednotiek protivníka. Stav v akom sa 
v tom čase nachádzali jej príslušníci dokladá napr. hlásenie veliteľa 21. pe
šieho pluku pplk. Ondreja Zverina z 31. augusta: „Morálka mužstva ná
sledkom dlhotrvajúcich bojov a nepretržitého zasadenia jednotiek v prvom 
slede značne poklesla. Javí sa nielen duševná depresia, ale tiež fyzická úna
va. Zvlášť pôsobí na mužstvo veľká aktívna činnosť nepriateľa, t. j. stále noč
né útoky na obranné postavenie, ako aj nočné a denné prepady veliteľstva 
pluku a jednotiek donášajúcich proviant a muníciu... Na tento spôsob boja, t. 
j. boj v lese, mužstvo a nižší velitelia nie sú zvykli... nervozita u mužstva na
dobúda veľmi vážneho stupňa, lebo neustála nepriateľská palba a prepady vy
čerpali mužstvo úplne až k strachu... Posudzujem celý morálny stav za veľmi 
vážny...“24 Podobná bola aj situácia v 20. pešom pluku. Jeho veliteľ pplk. 
František Stojan v hlásení pre veliteľstvo divízie z 1. septembra 1942 musel 
okrem iného konštatovať: „Stálym nervovým napätím duševný a morálny 
stav tak poklesol, že veľmi vážne ohrozuje bojovú hodnotu celej jednotky.“25

Pod velením plk. gšt. Štefana Jurecha, ktorý prevzal velenie 23. septem
bra, sa jednotky divízie občasnou útočnou činnosťou miestneho významu sí
ce pokúšali vylepšiť priebeh svojich obranných postavení pri rieke Psekups 
(juhovýchodne od mesta Gorjačij Kľúč), ale počas novembra a decembra 
1942 museli vynakladať veľké úsilie, aby ich vôbec udržali.

Stále aktívnejšia činnosť vojsk Červenej armády v priestore nasadenia 
Rýchlej divízie, ale aj udalosti, ktoré súviseli s prechodom Červenej armády 
do protiútoku pri -Stalingrade, naznačovali, ž,e_bv v krátkom čase mohlo 
dôjsť k obratu aj na Kaukaze. To malo nepochybne vplyv na skutočnosť, že 
koncom roka 1942 sa začal pripravovať pokus o prechod Rýchlej divíziejna
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stranu Červenej armády, ktorý síce viedol k podpísaniu známej dohody zS22.
■januára I5J3, ale парпё^дртпт sa neuskutočnil^!

Začiatkom januára 1943 vojská Červenej armády rozvinuli útočné ope-^ 
rácie s cieľom -osloboalf-sevemý- Kaukaz a donútili protivníka k -ústupu,- 
V polovici januára začali útočiť aj v priestore Rýchlej divízie, pričom sa im 
podarilo prelomiť obranu nemeckých a rumunských jednotiek západne od 
Gorjačeho Kľúča. 23. januára, v situácii, ked už Rýchlej divízii začalo hro
ziť obkľúčenie, dostala rozkaz na ústup. Ústup jej hlavných síl začal o dva 
dni neskoršie a smeroval cez Paškovskuju na Ivanovskuju, Slavjansk a Te- 
mriuk. Vyvrcholil presunom na Krym, pričom necelé tri štvrtiny prísluš
níkov divízie boli od 8. do 14. februára 1943 prepravené cez Kerčský prieliv 
lietadlami, a zvvšok na lodiach. Prepravu divízie z Tamaňského polostrova . 
щ Krym, ktorá začala i.8. februára T943, sprevádzal chaošT strata časti . 
vvzhrojěTa dezorginižácTaľjidnotiekľSvedčíro^tonrnäpríkíad aj osobitný 
rozkaz veliteľstva Rýchlej divízie z 22. februára 1942, v ktorom sa o. i. uvá
dzalo: „Dobrá kamarátska súdržnosť jednotiek v poslednom čase po ústupe 
divízie povolila až v tragickom rozsahu... Skutočnosť, že niektoré jednotky 
sa priamo rozpadli, že jednotlivci sa dopúšaťali zločinných krádeží, opustili 
svoje zbrane, neposlúchli svojich predstavených veliteľov, je vrcholným 
upozornením..., že musíme zasiahnuť všetkou energiou a krajnými prostried
kami, aby RD zas tvorila usporiadanú, súdržnú, kamarátskym duchom a ná
rodným sebavedomím presiaknutú a disciplinovanú jednotku...“ O tom, že 
kríza, ktorou divízia prechádzala mala vplyv i na ďalší jej vývoj, svedčí 
okrem iného aj to, že po jej reorganizácii na 1. pešiu divíziu, muselo byť 
mužstvo starších ročníkov, ktoré zostalo v poli, „sústredené v organických 
zväzkoch, aby nepôsobilo rozvratné na novoprichodiace jednotky a aby ne- 
vnieslo niektoré zlozvyky, vzniklé za ústupu...“.28

Sústreďovanie jednotiek divízie v priestore Michajlovky trvalo až do.dru
hej polovice marca. Na začiatku apríla, 1943 sa Rýchla divízia presunula-do 
priestoru Geničesk—DžankojT kde dostala úlohu bránif morské-úžiny-medzi

-neho mnra výr.hndnp nd rieky Dneper.
Po presune na Krym sa realizovala aj výmena veliteľa divízie. Generála 

Jurecha 11. apríla 1943 vystriedal plk. Pavol Kuna. Už 8. júna však velenie 
divízie opäť prevzal gen. Jurech, ktorý v júli uskutočnil jej reorganizáciu na 
1. pešiu divíziu. Po krátkom čase -10. septembra_- .odvzdal gen. Jureeh-vele- 
nie plk. Elemírovi Lendvavovi a ten zasa 21. októbra pplk._EmiloviPerkovi.
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Minister národnej obrany gen. Čatloš ústup z Kaukazu označil za prelom, 
ktorý viedol k zmenám v nazeraní vlády na účasť slovenského vojska vo voj
ne. Podľa Čatloša tento ústup „zanechal na Slovensku hodne nepríjemných 
duševných a politických stôp a dozvukov... stačil, aby sme svoju účasť na tej
to, nad očakávanie dlhej, nervovej na rušné premeny bohatej vojne upra
vovať začali opatrne a tak, aby v nej slovenské možnosti a trpezlivosť ne
opotrebovali sa skôr, ako by prišiel koniec vojny. Preto sa nám podarilo naše 
vojsko, menovite Rýchlu divíziu, ktorú po strate motorizovaného materiálu 
na Kaukaze, sme premenovali na 1. pešiu divíziu, udržať mimo povážlivého 
voj nového angažovania-až do októbra.1943“,29

Vývoj situácie na južnom krídle východného frontu a skutočnosť? že 
o konkrétnom nasadení divízie rozhodovalo nemecké velenie mali za násle
dok, že napriek protestom ministra národnej obrany gen. F. Čatloša, sa jej
príslušníci na konci októbra opäť ocitli v_prvej Jínii.

27. októbra 1943 dostala 1. pešia divízia rozkaz, aby o dva dni neskoršie 
zaujala obranné postavenie na čiare Askanija Nova - Dmitrijevka-ťna západ 
od Melitopoľa). Túto úlohu mala plniť bez veliteľstva 20. pešieho pluku" jéc 
ТкПТППП. práporu, 14. a časti 13. a 9. batérie protilietadlových diel, ktoré 
zostali na Kryme. Do nového obranného postavenia prichádzali jednotky 
hlavných síl divízie večer 28* októbra aniektoré-ažpočas noci. V ranných 
hodinách 30-.októbra neočakávane zaútočili sovietske tankové a jazdecké 
jednotky. Výsledok naslgdujúcich udalostí je dostatočne známy. Do zajajia 
prešlo vyše 2200 príslušníkov divízie a zvvšok jednotiek v zmätku ustupóvaT 
za rieku j5nepeť,~lTde sa v~5noch^31. októbra aijí 2.) twvembra~suittedili . 

ťoíF^arevódaF^Náděšovlía - SnamenkárVýnimku tvoril II/11v jnéšťoľe_SiTevó'dáf:r^Nädéšovka - Snarnenkáľ Výnimku 
delostrelecký oddiel, ktorý do 7. novembra bojoval v zostave nemeckej 101. 
divízie pri Kachovke. Po udalostiach pri Melitopoli minister národnej obra
ny gen. F. Čatloš počas audiencie u prezidenta J. Tisa 2. novembra 1943 po
stup nemeckej strany,, ale aj prezidenta Slovenskej republiky, pri zmene úlo
hy divízie komentoval takto: „Dva mesiace trvali boje medzi slovenským 
MNO a nemeckým zastúpením na Slovensku, poťažne, vojenským vedením, 
ohľadne nepoužitia slovenských poľných jednotiek na fronte pre bitky, na 
ktoré ani materiálne, ani duševne, ba ani politicky nie sú dané vyhovujúce 
predpoklady. Pred týždňom na audiencii u prezidenta republiky, za prítom
nosti predsedu vlády a nemeckého vyslanca v Bratislave, nemecký generál 
pri MNO odmietol zakročiť v prospech ministra NO u nemeckých prísluš
ných miest, aby 1. p. divízia nebola dávaná napospas nepriateľských pancie-

202



POZEMNÉ VOJSKÁ SLOVENSKEJ ARMÁDY NA VÝCHODNOM FRONTE 1941-1945

rových a iných formácií, proti ktorým nie je uspôsobená... Jediné roz
hodnutie Prezidenta republiky v prospech slovenského stanoviska bolo na 
naliehanie a na konštatovanie už hotových protislovenských zásahov, povo
lenie vyslať leteckého kuriéra k veliteľovi južnej sk. armád s listom MNO, 
aby divízia bola ušetrená katastrofe, ktorú MNO predvídalo, na ňu až neprí
jemne, s najväčšou dôraznosťou a včas, pri každej príležitosti upozornievalo 
a ktorú nemecká vojenská misia s príslušnými nemeckými inštitúciami vlast
ne pripravovala a zakrývala...“30

Od 5. novembra, úž pod velením plk. gšt. Karola.Peknika, boli hlavné si
ly L pešej divízie nasadené do obrany ľavého brehij BugTimanu^na juh od 
Nikolajeva), v úseku od obce Širokaja Balka po Aleksandrovku. Ich úlohou 
bolo zabezpečiť pobrežie proti nepriateľskému vylodeniu a vzdušným vý
sadkom. Tu plk. gšt. Karol Peknik 18. novembra 1943 vydal osobitný rozkaz 
č. 9, v ktorom po zhodnotení udalostí pri Melitopoli konštatoval, že boje 
„zanechali na jednotlivcoch príznaky vzorného výkonu služby, no v mno
hých prípadoch sa prejavila predčasná nerozhodnosť, ba vo veľkej miere 
i zbabelosť... Prípady, kde jednotliví velitelia v snahe zachrániť si vlastné ži
voty zanechali svoje jednotky svojmu osudu, svedčia o podpriemernej zod
povednosti veliteľov za životy mužstva im zvereného... V iných prípadoch 
bol ponechaný materiál na mieste, alebo bol predčasne zničený, hoci situácia 
to vôbec nevyžadovala“. Na základe takéhoto subjektívneho zhodnotenia to
ho, čo sa odohralo počas útoku vojsk Červenej armády na obranné postave
nia jednotiek divízie, nariadil zakročiť „disciplinárne, alebo súdne proti všet
kým tým, ktorí nesplnili v boji základné povinnosti veliteľov a vojakov, ... 
prejavili zbabelosť a utiekli či už s jednotkami, alebo ako jednotlivci..., kto
rí neopodstatnene stratili, alebo zničili materiál, alebo dali rozkaz na pred
časné zničenie-materiálu.“31

Podľa zaužívaných tvrdení udalosťami pri Melitopoli skončilo bojové na
sadenie vojsk slovenskej ~aniiády~~na východnom fronte,Jahodou okolností 
v tomtcícase~skohčilo TrarTOVeTTasadeffie stíhacej letky 13, pôsobenie bom
bardovacej letky 41 na Kryme a 2. pešej (predtým Zaisťovacej) divízie na 
okupovanom území vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Ale bojové nasadenie 
jednotiek 1. pešej divízie pokračovalo. Svedčí o tom nielen vyššie spo
menutá úloha jej hlavných síl, ale aj činnosť jednotiek 20. pešieho pluku na 
Kryme až do polovice apríla 1944.

Na začiatku poslednej dekády Неге.тЬгя 1Q44 po ústupe nemeckých 
vojsk z priestoru Chersonu, bola 1. pešia divízia nasadená na opevňovacie
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práce pri Nikolajeve. Jej delostrelecký pluk, priezvedný oddiel, rota kanónov 
proti útočnej vozbe a kanónova batéria 21. pešieho pluku v tomto čase preš
li do podriadenosti nemeckej 5. leteckej polnej divízie a pôsobili v jej obran
nom postavení pri rieký Bug.

V druhej polovici februára 1944 sa 1. pešia divízia (bez jednotiek, ktoré 
boli podriadené 5. leteckej poľnej divízii) presunula do priestoru Berezovky 
(asi 50 km severne od Odesy), kde sa podieľala na výstavbe obrannej línie 
„Adler Stellung“ pri rieke Tiligul. Tu zotrvala do konca marca. Potom nasle
doval jej presun do priestoru Grigoriopoľa (130 km severozápadne od Ode
sy). O niečo neskoršie, na začiatku druhej dekády apríla 4944 bola podria
dená nemeckémif XXX. armádnemu zboru, od ktorého dostala rozkaz pře
sunut delostrelectvo a pioniersky prápor do bojového priestoru pri Tiraspole, 
zatiaľ čo ostatné jednotky divízie mali v tom istom priestore budovať zákopy 
„priamo v prvej línii“.32 Veliteľ divízie - plk. gšt. Karol Peknik nesúhlasil 
s takýmto nasadením a žiadal ministra národnej obrany o „radikálny zá
krok“. V telegrame z 13. apríla 1944 gen. Čatloša upozorňoval, že počas 
ústupu od Bugu „stratila divízia až na dve hipomobilné batérie všetky delá 
i ťažké zbrane pechoty a 13. DPLP batériu...“ a žiadal o zásadné rozhodnutie 
o tom či má rozkaz s bojovou úlohou poslúchnuť. V prípade, že áno, odmie
tal zodpovednosť za následky, ktoré z toho vzniknú, „pretože prakticky diví
zia by bola len kanónen - futrom“.33 Čatlošova intervencia u nemeckého ge
nerála pri MNO gen. Sehliepera s odvolávaním sa na prísľub z 9. decembra 
1943, že 1. pešia divízia sa bude v budúcnosti využívať ako zabezpečovacia, 
skončila neúspešne. Reakcia Hlavného veliteľstva nemeckej brannej moci 
bola jednoznačná. Ďalekopisom z 15. apríla poľný maršal W. Keitel nemec
kému generálovi pri MNO nariadil, aby Čatlošovi oznámil, že prísľub upus
tiť od nasadenia 1. pešej divízie „na bojových frontoch bol daný svojho času 
za iných predpokladov. Vývin situácie na východnom fronte vyžaduje si te
raz nasadenie aj posledného bojovníka. Prispieť do boja proti boľševizmu je 
teraz povinnosťou aj Slovenska. Očakáva sa, že veliteľ 1. slovenskej divízie 
bude rešpektovať rozkazy 6. armády...“34

Koncom aprílail1944.v priestore Borodino - Paris (južne od Tiraspolu) sa 
s divíziou spojili jednotky 20. pešieho pluku presunuté z Krv mu.-Mimo 
priestoru divízie, ktorá budovala obrannú líniu „Kunigunda Stellung“, sa 
v tomto čase ešte nachádzal II/l 1 delostrelecký oddiel, ktorý bol podriadený 
nemeckej 79. mysliveckej divízii a pioniersky prápor 41 pôsobiaci v podria
denosti veliteľa pionierskeho vojska nemeckého XXX. armádneho zboru.35
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Na začiaku mája 1944 divízia prevzala výstavbu obrannej línie „Berta 
Stellung“, nadväzujúcu na južné krídlo línie „Kunigunda Stellung“. (Veliteľ
stvo 1. pd bolo v obci Tatar Kopčak, veliteľstvo p. pl. 20 v mestečku Paris 
a veliteľstvo p. pl. 21 v mestečku Arcyz).

Smernicou z 25. mája 1944 minister národnej obrany a hlavný vojenský 
veliteľ gen. F. Čatloš nariadil premenovať L pešiu divíziu naX-technickújdi- 
víziu odl.Mna 1944 a vykonať jej reorganizáciu, súčasťou ktorej bola aj lik
vidácia" delostreleckého pluku.., 11 a priezvedného-odielu 5. Podľa~ tabuľko- 
vých počtov, uvedených v predmetnej smernici, technická divíziacmala mať 
6129 osôb.36 Počas reorganizácie sa uskutočnila aj zmena veliteľa divízie, 
keď 6. júna túto funkciu prevzal plk. František Krakovský.

ReorganizačíaTTpesej divízie na 1. technickú divíziu formálne potvrdila 
definitívnu zmeníľ^H5FaktenrjédhotigkTTslóvž5i^-ämtádv--nasaďenveh-na~ 
vychodnónTTronfe žIbojovýclvrespTzaisťovacích^ruLgacoyné. To vyvolalo 
nespokojnosť značnej časti dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí velenie pra
covným jednotkám považovali za svoje „poníženie“, ale aj mužstva, ktoré ži
lo „v tej domienke, že práca na okopoch je trestom-a ponížením pre sloven
ského vojaka...“.37 Preto veliteľ divízie plk. Krakovský vo svojom rozkaze 
upozorňoval: „Technická práca je zrovna tak dôležitá, ako bojová. To že di
vízia stala sa technickou, je výslednicou zrelých úvah kompetentných čini
teľov. Divízia stálym zasadením a ústupovými operáciami (od Kaukazu a ne
skoršie i z Krymu, až za rieku Dnester) bola opotrebovaná, stratila väčšiu 
časť svojho cenného bojového materiálu, čím bola postavená pred vážny 
problém, buď ju personálne a materiálne doplniť, alebo zreorganizovať na 
pracovnú... Verím, že po tomto upozornení nenájde sa nikto, kto by... vyvo
lával nespokojnosť. Kto by aj po tomto mojom upozornení v tejto neopod
statnenej činnosti pokračoval, musel by som kvalifikovať jeho čin za záškod
nícky a protištátny a nariadiť súdne pokračovanie.“38

Počas júna a začiatkom júla prebiehal postupný presun súčastí divízie do 
priestoru Bolhrad - Cahul, pričom 20. peší pluk v polovici júna začal výstav
bu protitankovej priekopy severne od mostu cez rieku Jalpugul na ceste Bol
hrad - Vulkanešti. Na začiatku júla 1944 dostala 1. technická divízia rozkaz 
podielať sa na výstavbe obrannej línie „Ferdinand Stellung“ (pri rieke Prut, 
na čiare Vaděni - Musait). Veliteľstvo 1. technickej divízie sa etablovalo 
v Cahule, 20. peší pluk mal veliteľstvo v obci Larga, 21. peší pluk v obci Lu- 
cesti a 41. pioniersky prápor v obci Taraklia.

Na začiatku druhej polovice augusta sa jednotky divízie dostali opäť do
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pohybu s cieľom presunúť sa do priestoru Bacau - Piatra Neamt. V dôsledku 
prielomu nemeckej obrany pri Jassoch, však na začiatku poslednej dekády 
augusta, bol presmerovaný presun cez Adjud na Onesti, Tirgu Оспа a Coma- 
nešti (údolie rieky Trotusul) a odtiaľ potom do priestoru Ditrau - Toplita - 
Deda - Reghin, v údolí rieky Muresul. Počas uvedených presunov, dňa 30. 
augusta 1944, dostalo veliteľstvo 1. technickej divízie rádiogram obsahujúci 
rozkaz ministra národnej obrany gen. F. Čatloša k odchodu na Slovensko. 
Ešte v ten istý deň (o 17. 30 h) náčelník štábu divízie mjr. gšt. Jozef Markan- 
čuk odoslal veliteľovi 20. pešieho pluku pplk. Martinovi Palkovičovi rádio
gram s textom: „Na rozkaz MNO má sa hneď 1. TD presunúť do zázemia! 
V zmysle toho nariadenia divízia zhromaždí sa v priestore Szászregénu...“39 
Pplk. Palkovič mal uvedený rozkaz spojkou doručiť veliteľovi 21. pešieho 
pluku a 41. pionierskeho práporu. K realizácii citovaného rozkazu však ne
došlo. Už na druhý deň, t. j. 31. augusta, nemecké jednotky odzbrojili veli- 
teľstvo divízie a počas prvých dvochTseptembrovycirdni celú divíziu. .

Po odzbrojení až do konca septembra 1944 jednotky 1. technickej divízie 
budovali časť obrannej línie „Maroš Stellung“ medzi riekami Muresul a Bis- 
trita a na začiatku októbra obranné postavenia v priestore juhovýchodne od 
Baia Mare. Divízia v tomto čase prechádzala vážnou krízou, ktorá sa preja
vovala najmä výrazným poklesom disciplíny a veľkým počtom dezercií. Pri 
hodnotení tohto stavu veliteľ divízie priznával, že „vývin posledných udalo
stí zanechal určité stopy nielen u mužstva, ale hlavne u dôstojníkov“, ale zá
roveň veliteľov upozorňoval, že to „neospravedlňuje nikoho, aby staval sa 
k jemu zverenej jednotke apaticky, bez záujmu a nechal na ľubovôľu mu zve
renú jednotku s heslom - choď a rob čo chceš“.40 Za príčiny dezercií po
važoval: ,,a)... okolnosti, za ktoré nemôže ani veliteľstvo, ani jednotlivci, ako 
napríklad, že mužstvo nedostáva dovolenky, že nebolo vymenené, že je už 
veľmi dlho v poli, že bolo odzbrojené, že po hmotnej stránke nemôže byť ani 
riadne oň postarené a pod., b).... nedostatky vo veliteľskom zbore a to slabosť 
veliteľská, ľahostajnosť, nevšímavosť, malá starostlivosť o mužstvo, znechu
tenie z dôsledku nastavších udalostí, demagógia a pod, ako aj nedostatok se
badisciplíny a sebadôvery u podriadeného mužstva a nedostatok pevnej vôle 
prekonať i bolestné stránky života.“41

Po nasadení divízie v priestore Baia Mare nasledoval dlhý presun jej jed
notiek, ktorý začal 10. októbra a viedol cez Satú Mare, Niregyházu, Tokaj, 
Miskolc, Eger, Vác, Esztergom, Bicske, Várplotu, Veszprém, Tapolcu do 
priestoru Keszthely - Kiskomárom (pri južnej časti Balatonu), kde sa mali
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podieľať na výstavbe obrannej línie „Margaréta Stellung“. V polovici no
vembra 1944 nemecké velenie opäť uznaloJ .-technickú-divíziu- za-„plno- 
právnu jednotku“ a povolilo vyzbrojiť 10 percent príslušníkov jej skutočného 
stavu. Zároveň presunulo 21. peší pluk a 41. pioniersky, prápor do priestora 
Lepsény - Mezôszentgyorgy - Balatonfokajat (severovýchodne od Balatonu) 
na výstavbu protitankových prekážok. Pred koncom novembra 1944 sa 21. 
peší pluk a 41. pioniersky prápor presunuli za severozápadnú časť Balatonu, 
kde pokračovali vo výstavbe obranných postavení. V druhej polovici decem
bra sa z okolia mesta Keszthely presunul aj 20. peší pluk a to do priestoru 
Szigliget - Nemesgulács - Balatonederics (južne od Tapolce). Pred Yianoca^ 
mi sa k nemu pripojil ai jeho.II. prápor-. -kterv-dovtedy- budo-vaLopevnenia na 
polostrove Tihany. V januári 1945 boli jednotky divízie postupne nasadzo
vané na výstavbu obranných postavení v priestore severozápadneôcTBäkon-" 
ského lesa.42

Na konci marca 1945. keď sa väčšina jednotiek divízie nacházala v pries- 
tore miestJPápa a Téppadla časť jednotiek divízie do zajatia Červenej armá- 

> dy.'V tvle 3. nkrajinského3mntu potom vv;konáTSrr5ŽHe-pômbcn&ľpľace^Ľ^-- 
sovietske vojská. Po skončení vojny boli príslušníci týchto jednotiek od- 
transportovänTakb zajatci do Ruska.43 Zvyšok divízie ustupoval do Rakúska, 
kde na konci vojny taktiež padol.do sovietskeho zajatia a na začiatku druhej 
polovice mája 1945 bol sústredený vo Viedenskom Novom Meste, odkiaľ bol 
odtransportovaný na Slovensko.

Pôsobenie vojsk slovenskej armády na východnom fronte (mimo územia 
Slovenska) sprevádzal postupný nárast protinemeckého a protivojnového cí
tenia príslušníkov jednotiek, prechod jednotlivcov a skupín vojakov k ukra
jinským a bieloruským partizánom, do zajatia Červenej armády. Častá bola 
pomoc mnohých slovenských vojakov miestnemu obyvatelstvu. Nechýbali 
ani dezercie na území Rumunska a Maďarska, väčšinou motivované snahou 
dostať sa domov. Týmto skutočnostiam sa v našej historiografii venovala 
a venuje dostatočná pozornosť a sú doložené historickými výskumami, ove
renými konkrétnymi faktmi.

Pôsobenie slovenských vojsk za hranicami Slovenskej republiky však 
sprevádzali aj činy, ktoré boli v rozpore s medzinárodným vojnovým právom 
a morálkou. Boli to najmä krádeže, lúpeže, represálie voči civilnému obyva
teľstvu, násilie voči ženám, popravy partizánov a ich pomocníkov a pod. Re
ferát neumožňuje podrobnejšie sa venovať týmto negatívnym sprievodným 
javom, ktoré doposial naša historiografia obchádza. Preto sa obmedzíme len

207



JOZEF BYSTRICKÝ

na uvedenie niekoľkých príkladov, ktoré by mohli byť výzvou, aby sa i tejto, 
nie síce dominantnej, ale ani nie bezvýznamnej stránke z histórie pôsobenia 
slovenskej armády za hranicami Slovenska, venovala zodpovedajúca pozor
nosť pri skúmaní a hodnotení účasti slovenskej armády vo vojne po boku 
vojsk nacistického Nemecka a jeho spojencov.

Prvé prípady „bezohľadného rekvírovania potravinových článkov“44 a o- 
krádania civilného obyvateľstva na okupovanom území sa objavili v prvej 
polovici júla 1941. Svedčí o tom napríklad osobitný rozkaz veliteľa 1. diví
zie plk. Jozefa Turanca z 11. júla 1941, v ktorom boli uverejnené rozsudky 
nižšieho poľného súdu 1. divízie vo veci „zločinu plienenia“, ktorého sa do
pustili štyria slovenskí vojaci v Chyrove. V tomto rozkaze zároveň plk. Tu- 
ranec nariaďoval všetkým veliteľom divízie, aby apelovali na ľudský cit svo
jich podriadených, na dobrú povesť slovenského vojaka a celej slovenskej ar
mády, „lebo plienenie a drancovanie sú činy tak nízke a nečestné, ku ktorým 
sa slovenský vojak nikdy nesmie znížiť“.45 Rozkazov vyšších veliteľov s po
dobnými výzvami, resp. nariadeniami zakazujúcimi krádeže a lúpeže, bolo 
v nasledujúcich mesiacoch a rokoch vydaných niekoľko desiatok.46 Napriek 
tomu sa však podobným činom jednotlivcov, alebo skupiniek osôb, nepoda
rilo zabrániť. Svedčí o tom množstvo trestných oznámení i rozsudkov vyne
sených poľnými súdmi, a to najmä u jednotiek Rýchlej (neskoršie 1. pešej 
a 1. technickej) divízie.

Najčastejšími krádežami boli krádeže potravín, hydiny, prasiat, dobytka, 
odevov, výrobkov zo zlata, hodiniek a pod. V prípadoch, keď krádež bola 
uskutočnená násilne, so zbraňou v ruke, bola spravidla klasifikovaná ako lú
pež. Vyskytli sa však i prípady, ktoré boli spojené s vraždou. Napr. v trest
nom oznámení na príslušníka Rýchlej divízie strelníka J. S. sa činy, ktoré 
vykonal od 13. augusta do 19. septembra 1942 charakterizovali takto: 
„1/ Dňa 13. a 14. VIII. 1942 súc vzdialený od svojej jednotky... z vlastného 
popudu raboval v civilných bytoch, z ktorých násilím odcudzil rôzne potra
vinové články a cenné predmety. 2/ V obci Gulkevič neoprávnene podpiso
val ruské passporty (len ženám), pričom znásilnil 3 ženy. V inom prípade pri 
rabovaní znásilnil dcéru, keď predtým otca jej vyhnal z domu. 3/ Neziste
ného dňa vo dvore v uvedenej obci násilím odobral menom jemu neznáme
mu mužovi jedny náramkové hodinky, ... inému mužovi násilím odobral bi
cykel... 4/ Asi 15. VIII. 1942 začal pevádzať nočné rabovačky v civilných do
moch, pri čom v jednom dvore hodil na vyskočivšieho psa ručný granát vz. 
34, ktorého zabil a pritom zranil sám seba, ako aj jednu ženu, načo idúc
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z dvora stretol neznámeho starca - majiteľa psa a na otázku, prečo mu zabil 
psa, v hneve udrel starca päsťou do hlavy, ktorého omráčil, takže v bezvedo
mí padol na zem. Svoj brutálny čin vyvrcholil tým, že kopnul starca celou si
lou do čela a tým ho usmrtil, načo nariadil tam prítomným ženám, aby ho 
pochovali... Všetky horespomenuté činy prevádzal násilne sám, so zbraňou 
v ruke, pod hrozbou, že kto sa mu bude protiviť, toho zastrelí...“47

Za prípady, keď krádeže alebo lúpeže vykonali skupiny osôb, je možné 
ako príklad uviesť trestný čin (definovaný ako „zločin lúpeže, spoluvina na 
zločine lúpeže“), za ktorý boli 5. mája 1943 rozsudkom poľného súdu Rých
lej divízie odsúdení štyria príslušníci leteckého pluku. V popise trestného či
nu sa uvádzalo: „1/ Dňa 28. marca 1943 v Nikolajeve stk. A... a stk. F... vo
šli do súkromného bytu v ktorom spoločne bývali dve ženy a s pištoľami 
v rukách vyzvali tieto, aby sa postavili ku stene a zatiaľ čo F... strážil ulúpil 
A... rôzne prádlo, šaty, látky na šaty, masť, múku, po tomto A... namieriac 
pištoľ na čelo jednej ženy donútil ju, aby mu odovzdala zlatý krížik s retiaz
kou a dva zlaté prstene... 2/ Pri tej istej príležitosti stk. J... doprevádzajúci 
stk. A... a F... vstúpil do miestnosti poškodených a pomáhal pri vyberaní 
a odnášaní ulúpených vecí, zatiaľ čo stk. Č... ostal strážiť vchod do bytu, aby 
lúpež mohla byť nerušene prevedená a napokon sám pomáhal pri odnášaní 
ulúpených vecí. 3/ Dňa 10. apríla 1943 v Nikolajeve vošli súčasne stk. A... 
a F... do bytu civilnej osoby - ženy - ohrozujúc ju pištoľou ju donútili, aby sa 
postavila ku stene, načo potom z bytu ulúpili: jeden zlatý prsteň, gramofón, 
rôzne prádlo a látky, hroziac jej pri odchode pištoľami, aby sa neodvážila 
výjsť z bytu a robiť krik. Po tomto odišli obidvaja do susedného bytu 
inej civilnej osoby - ženy, kde zatiaľ stk. Č... súc ozbrojený pištoľou ohrozo
val menovanú päsťou a uderiac ju rukavicou po tvári, donútil ju, aby im ne
prekážala pri vyberaní vecí vhodných k ulúpeniu a kde potom stk. A... na
mieriac na poškodenú pištoľou prinútil ju obrátiť sa ku stene, načo všetci tra
ja odnášali z bytu jeden ručný šijací stroj, rôzne prádlo, látky a iné drobnos
ti...“ 48

Nie vždy sa podarilo páchateľov krádeží odhaliť a podať na nich trestné 
oznámenie. Svedčí o tom napríklad hlásenie veliteľa hliadky poľného žan
dárstva Rýchlej divízie z 30. septembra 1943 o hromadnej krádeži v obci 
Susdalskaja: „Hlásim, že v obci Susdalskaja boli krádeže páchané jednako 
vojskom nemeckým a tiež vojskom slovenským pri presune vojenských jed
notiek a to v čase od 20. augusta až do dňa 25. septembra 1942, najmä oší
paných, oviec, teliec a hydiny. Týmito krádežami bolo poškodených 36 ta-
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mojších občanov... Krádeže boli páchané výlučne cez deň, kedy obyvateľ
stvo pracuje na poli... Nakoľko páchatelia po krádeži vo väčšine prchajú au
tami, nepodarilo sa miestnej stráži nikoho zadržať a taktiež poľné žandárstvo 
pri vyšetrovaní nikoho z týchto trestných činov neusvedčilo...“49

Dochádzalo však aj k prípadom, ked pri krádeži došlo k bitke medzi vo
jakmi a miestnymi obyvateľmi. Na takéto prípady upozorňoval 29. apríla 
1944 vo svojom nariadení o chovaní sa k civilnému obyvateľstvu veliteľ 
1. pešej divízie plk. gšt. Karol Peknik: „... Príslušníci istej slovenskej jed
notky pri pokuse krádeží, keď boli pristihnutí, dali sa do bitky s miestnym 
obyvateľstvom, pri čom poškodeného občana poranili strelnou zbraňou, na 
mieste činu museli zakročiť nemecké orgány... istý strelník pod zámienkou 
zaobstarávania nejakých vecí pre jednotku, dopustil sa krádeží, za čo bol 
miestnym obyvateľstvom na mieste zabitý.“50

Na okupovanom území bývalého Sovietskeho zväzu sa časť príslušníkov 
slovenských jednotiek dopustila aj veľmi krutých zásahov proti civilnému 
obyvateľstvu, najmä počas trestných akcií v partizánskych oblastiach. Ich 
predzvesťou bol rozkaz vydaný veliteľom Rýchlej brigády plk. Pilfouskom 
už 17. júla 1941. Nariaďoval v ňom „... ihneď po príchode do ubytovacieho 
priestoru predovšetkým zistiť, či sa v ubytovacom priestore nenachodia bý
valí funkcionári komunistickej strany - týchto si zaistiť. Potom vyzvať 
miestne obyvateľstvo, aby odovzdalo zbrane ak nejaké má a previesť nielen 
u nich, ale i v celej obci prísne domové prehliadky. Tie civ. osoby, u ktorých 
po vyzvaní budú nájdené zbrane akéhokoľvek druhu, treba považovať za par
tizánov a zákemíkov a podľa toho proti nim zakročiť. V prípade, že by civil
né obyvateľstvo strieľalo na naše jednotky, treba dom z ktorého bolo vy
strelené obkľúčiť a podpáliť. Každého, kto by z horiaceho domu utekal, tre
ba odstreliť. V tom prípade, keby sa dopustili v ubytovacom priestore v noci 
nejakého násilia na našich vojakoch, treba páchateľa odstreliť. Ak by pácha
teľa nebolo možné zistiť, nariaďujem za každého nášho vojaka odstreliť či už 
10 bývalých komunistických funkcionárov, alebo židov...“31 Počas Pilfous- 
kovho velenia Rýchlej brigáde, ktorá bola nasadená v prvej frontovej línii, 
však k realizácii tohto rozkazu nedošlo. Činy, vykonané v jeho duchu sa po 
prvýkrát vyskytli v marci 1942 počas nasadenia jednotiek 102. pešieho plu
ku Zaisťovacej divízie do protipartizánskych akcií. V rámci divízie sa stali 
príčinou vnútorných rozporov o poslaní slovenských jednotiek i morálneho 
odsudzovania príslušníkov 102. pešieho pluku. V hlásení veliteľovi divízie 
plk. Pavlovi Kunovi veliteľ zmiešaného priezvedného oddielu pplk. Jaroslav
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Kmicikievič o charaktere týchto akcií napísal: z mnohých obcí sa mne
sťažovali, že v zime a z jara bolo mnoho ľudí postrieľaných slovenskými jed
notkami a že títo ľudia boli nevinní... musím hlásiť, že vo všetkých obciach 
obyvateľstvo voči nám sa chovalo zdržanlivé, bojácné, ale veľmi po
hostinsky. A keď bolo dotazované, prečo sa tak obávajú, odpovedali, že my 
sa čechoslovákov veľmi bojíme, lebo tí hneď strieľajú, pália dediny. “52 
Podplukovník Martin Palkovič ( v tom čase veliteľ 101. pešieho pluku ) 
v predmetnej záležitosti napísal: „V máji 1942 vracal sa domov od RD ge
nerál Malár a zastavil sa na mojom SV vo Vasilkove. Od neho som sa do
zvedel, že v priestore 102. pluku Ovruč - Jeľsk - Kalinkoviči páchajú sa zver
stvá: zabíjajú nevinné obyvateľstvo, vypaľujú dediny a nemilosrdne zakroču- 
jú proti nevinným ľuďom podľa ich posudku tzv. partizánom.“53

Najznámejšou akciou takéhoto charakteru (preto, že správy o nej sa do
stali i na Slovensko) bola trestná výprava jednotky 102. pešieho pluku 
z 2. augusta 1942. Predchádzal jej partizánsky prepad kolóny troch náklad
ných automobilov od III/102 práporu pri Besujeve 1. augusta, počas ktorého 
zahynulo 8 slovenských vojakov. Veliteľ pluku pplk. Michal Lokšík nariadil 
odvetnú akciu, ktorú mala v súčinnosti s letcami detašmánu v Rozinkách 
uskutočniť jednotka pod velením npor. L. K. Ráno 2. augusta slovenské lie
tadlá bombardovali a ostreľovali obec Maloduša, v ktorej sa nenachádzali 
žiadni partizáni a na viacerých miestach ju zapálili. Potom nasledoval zásah 
jednotky npor. L. K., ktorý podľa výpovede svedkov vyzeral nasledovne: 
„Všetko obyvateľstvo bolo zohnané na voľné priestranstvo, pred strážnicu 
miestnej milície a strážené dookola peším vojskom. Dedina horela už asi na 
20-tich miestach, nikým nehasená, hoci miestna požiarna pohotovosť bola 
nastúpená, Veliteľ pešej roty vypisoval práve mená niektorých rodín, ktorých 
mužovia podľa udania milície sú partizánmi. Takýchto rodín bolo asi 15, 
medzi nimi bolo viac žien s malými deťmi, 1-2 ročnými a niekoľko detí od 
10 -15 rokov. Týchto 15 ľudí nariadil vel. pešej roty odviesť do blízkeho do
mu, asi 15 m od zhromaždišťa, ľudí tam odstreliť... Po výkone vraždy dom , 
kde mŕtvoly ležali, nechal veliteľ peš. roty zapáliť...“54

Na druhý deň po udalostiach v Maloduši vydal veliteľ 102. p. pluku roz
kaz na vykonanie veľkej „vyčisťovacej“ akcie (krycí názov ADI) v súčinnos
ti s nemeckými jednotkami v priestore Vasileviči - Babiči - Demeči - Rečica. 
Jej výsledkom bolo zničenie opustených partizánskych táborov a vypálenie 
niekoľkých obcí. Jednou z nich bola obec Krinky, v ktorej slovenská jednot
ka pod velením npor. L. G. vykonala 6. augusta 1942 prehliadku domov. Po-
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čas prehliadky sa našli dva nemecké vojenské opasky, nemecká poľná miska, 
rôzne náboje a trhavina. To stačilo veliteľovi 102. p. pl., aby v hlásení o tej
to akcii napísal: „... prehliadkou bolo potvrdené, že obyvatelia obce Krinki 
sú partizánom naklonení a mnohé domy tu slúžia na prechovávanie streliva 
a trhavín. Domy, v ktorých bolo strelivo a trhaviny nájdené, boli zapálené. 
Majitelia domov však nemohli byť zaistení, keďže títo prehli zavčasu z ob
ce.“ 55 Zoznam vypálených obcí pri ďalších akciách, a to najmä v dôsledku 
akcií leteckej jednotky pôsobiacej v rámci Zaisťovacej divízie, je však dlhší. 
Patria do neho napr. obce. Skorodnoje, Ogoliči, Biehunky, Torin, Stodoliči, 
Remesy, Glyňanyje, Teplin, Gudnica, Tarasovo, Krugloje, Gatnoje, Borky...

Pri prieskumných a vyčisťovacích akciách jednotiek ZD dochádzalo aj 
k činom, ktoré postihovali jednotlivcov. Napríklad, počas prieskumnej akcie 
hliadky 102. p. pluku dňa 9. júla 1942 v priestore Prudok - Redka (záp. Mo- 
zyr) bola zistená skupina židov, ktorí sa dali pred slovenskými vojakmi na 
útek. Dvaja z nich boli „odstrelení“.56 Dňa 18. júla 1942 slovenská pešia ča
ta obsadila osadu Šelon, zaistila muža považovaného za pomocníka partizá
nov, ktorý bol následne „odstrelený“.57 Počas akcie HROM (24. - 25. 8. 
1942) boli zaistené dve ženy označené za špiónky, ktoré boli po „výsluchu 
odstrelené“.58 Pri prieskumnej akcii 6. septembra 1942 v priestore obce Gra- 
bovo bol zaistený muž podozrievaný z napomáhania partizánom a potom 
„odstrelený“.59 Dňa 1. novembra 1942 bol zajatý nadporučík Červenej armá
dy prinútený, aby priviedol zosilnenú eskadronu k partizánskemu táboru. Tá
bor však slovenská jednotka nenašla a nadporučík Červenej armády bol „od
strelený“.60 Nebol to prvý, ani ojedinelý prípad popravy zajatca. Už 1. de
cembra 1941 boli popravení dvaja partizáni zajatí počas akcie slovenských 
jednotiek v priestore obcí Medvednoje a Skorodnoje.61 K takýmto skutkom 
došlo aj v Rýchlej divízii.

Po partizánskom prepade kolóny troch automobilov 23. augusta 1942 
v lesoch pro obci Bšeduchovskaja vydal veliteľ Rýchlej divízie rozkaz, kto
rým nariaďoval: „1/ Od dnešného dňa každého partizána, ktorého prichytíte 
so zbraňou v ruke, alebo so zbraňou u seba ukrytou, na mieste odstřelte bez 
vypočutia. 2/ Pre výstrahu poveste niekoľko zastrelených partizánov na frek
ventovanom mieste pri ceste, s nápisom „Partizán“. 3/ Každá jednotka, kto
rá v určitej osade je ubytovaná, zaistí si hneď po príchode do osady z jej oby
vateľov najmenej 5 najvýznamnejších občanov ako rukojemníkov. Potom 
jednotka po osade rozhlási, že keď v osade, alebo v jej okolí partizáni nie
ktorého člena slov. armády prepadnú, budú rukojemníci bez milosti popra-
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vení. K tomuto účelu zostaví si každá jednotka už vopred popravčiu skupinu 
(asi 1 + 10), ktorú vyzbrojí ruskými zbraňami a strelivom...“62 Prvá poprava 
zajatého partizána v priestore Rýchlej divízie nenechala na seba dlho čakať. 
Došlo k nej 28. augusta 1942 v dedine Abchazskaja.63 Ďalších päť partizánov 
bolo popravených nasledujúceho dňa, z toho traja zastrelením a dvaja obese
ním.64 Rovnaký osud stretol aj dvoch partizánov, ktorí padli do zajatia 4. sep
tembra. Boli obesení na námestí obce Imeretinskaja.65

Som presvedčený, že komplexné zhodnotenie pôsobenia slovenských 
vojsk na východnom fronte nie je možné bez poznania i takýchto „čiernych 
stránok“ nasadenia armády za hranicami Slovenskej republiky. Nie je mož
né ich obchádzať, pretože sú súčasťou našich nie tak dávnych dejín a súča
sťou vojnových prežitkov žijúcich pamätníkov.
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Problematika slovenskej armády 
na pôde Štátnej rady 
v rokoch 1941-1943 *

Ivan KAMENEC

Armáda, ako jeden z najdôležitejších mocenských nástrojov štátu, je 
vždy vnímaná nielen z aspektu jej profesionálneho, teda vojenského zame
rania, ale aj z pohľadu širších politických a spoločenských záujmov danej 
krajiny a v nej existujúceho politického systému. Preto sa jej problematika 
dostáva viac-menej pravidelne na rokovania najvyšších vládnych, resp. zá
konodarných orgánov daného štátu. Počas existencie Slovenskej republiky 
z rokov 1939-1945 k nim patrila aj Štátna rada (ŠR), ktorá mala byť, podľa 
ústavy a dalších právnych noriem, najvyšším ústavným orgánom štátu s ďa
lekosiahlymi kontrolnými právomocami. V euforických vyjadreniach vy
sokých predstaviteľov režimu, ako aj v oficiálnej dobovej propagande sa 
o nej hovorilo ako o svedomí štátu a národa.1 Aj keď takto vytýčené úlohy 
zďaleka nenaplnila a svojím skutočným vplyvom ostala na okraji politického 
života, na jej pôde sa prerokúvalo veľa dôležitých otázok a materiálov, kto
rých výpovedná hodnota je prinajmenšom zaujímavá pre lepšie poznanie 
jednotlivých úsekov verejného života vo vtedajšom slovenskom štáte. Je pre
to vcelku logické, že ani problematika slovenskej armády v tom najširšom 
zmysle slova neobišla pôdu tejto vysokej ústavnej inštitúcie.

Štátna rada začala fakticky pracovať od augusta 1940, keď do jej 19-člen- 
ného pléna vládnuca Hlinková slovenská ľudová strana delegovala, okrem 
iných osobností, aj ministra národnej obrany Ferdinanda Čatloša. Už tento 
fakt akoby predznamenával, že novovytvorený ústavný orgán bude venovať 
primerane veľkú pozornosť aj otázkam slovenskej armády. Sám Čatloš, kto
rý nebol príliš aktívnym členom Štátnej rady, vystúpil na jej pôde s tromi ob
siahlejšími referátmi týkajúcimi sa problematiky slovenskej armády. Občas 
zasiahol aj do diskusií k aktuálnym politickým či sociálnym záležitostiam. 
Kuriozitou je, že jeho osoba sa stala predmetom posledného rokovania ŠR 
5. októbra 1944, kedy bol oficiálne - ako politický zradca a vojenský zbeh - 
zbavený poslaneckého mandátu.2
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Prvá zmienka o slovenskej armáde sa dostala na rokovanie Štátnej rady 
17. decembra 1941,3 keď premiér a minister zahraničia V. Tuka tu referoval 
o svojej ceste do Berlína, kde slávnostne podpisoval pristúpenie slovenské
ho štátu k Paktu proti Kominterne. Pri tejto príležitosti sa stretol aj s A. 
Hitlerom a J. Ribbentropom. Hvoril s nimi o účasti slovenských vojenských 
jednotiek na východnom fronte. Najdôležitejším bodom rokovaní bola však 
otázka dozbrojenia slovenskej armády, pretože ona „nebojuje iba teraz hr
dinsky na fronte, ale musí byť dobre vyzbrojená aj po vojne, lebo aj ma
ďarská armáda zbrojí a modernizuje“. Tuka tvrdil, že slovenské vojsko má už 
zastaralé zbrane, vyrobené ešte v československých zbrojovkách. U svojich 
nemeckých partnerov našiel vraj veľké porozumenie pre potreby slovenskej 
armády a preto „som poslal do Nemecka našich činiteľov, aby objednali pre 
našu armádu zbrane za 500 až 600 miliónov korún... Keď budeme mať silnú 
armádu nik si na nás netrúfne a našu samostatnosť budeme hájiť do posled
ného dychu“.4

V referáte sa Tuka s hrdosťou zmienil aj o tom, že Slovenská republika 
prvá vstúpila po boku Nemecka do vojnového stavu s USA (zároveň aj s Veľ
kou Britániou). Podľa neho to nebolo „smiešne gesto, lebo slovenský vojak 
bojuje a bude bojovať a možno, že sa stretne aj so Slovákom, ktorý narukoval 
do armády USA“. Vyhlásenie vojny západným mocnostiam premiér ešte 
zdôvodnil nasledovným argumentom: „Ak by sme nedeklarovali vyhlásenie 
vojny, tak slovenský vojak by nebol považovaný za vojaka, ale za zbojníka, 
ktorého by mohli jednoducho popraviť podľa medzinárodného práva.“ 5 
O necelý rok neskôr, v novembri 1942, už v inej medzinárodnej a dramatic
ky sa meniacej vojenskej situácii Tuka o vojne so západnými spojencami ho
voril na pôde ŠR trochu inak: „Mysleli sme si že to bude len akousi teo
retickou záležitosťou. Teraz nie je vylúčené, že z ich strany sa vojna bude 
brať aj fakticky vážne a že z toho bombardovania sa nám niečo dostane.“6 
O východnom fronte hovoril iba ako o sérii nemeckých víťazstiev, k čomu 
vraj výdatne prispeva aj slovenská armáda, ako sa o tom sám presvedčil pri 
návšteve jej jednotiek. Znepokojených členov ŠR mentorsky ubezpečoval, 
že „sovietska armáda síce ešte existuje, ale prestala byť nebezpečná pre Eu
rópu“. 7

Na zasadnutí ŠR 6. marca 1942 sa o problémoch slovenskej armády ho
vorilo dvakrát. Najprv sa tu pretriasala aféra Antona Sznackého, plukovníka 
slovenskej armády, ktorý ako vojenský pridelenec slovenského vyslanectva 
v Ríme dezertoval do Maďarska. Hlavnú zodpovednosť za túto, pred verej-
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nosťou starostlivo utajovanú aféru, neniesol minister obrany F. Čatloš, ale 
minister zahraničných vecí V. Tuka, ktorý bol politickým a osobným patró
nom Sznackého (spolu ich súdili v známom procese v roku 1929). Tuka 
vlastnú zodpovednosť všemožne zľahčoval, označiac svojho chránenca za 
duševne chorého. Vraj už v prvej svetovej vojne „súc poranený výbuchom 
granátu utrpel duševné poruchy a nie je normálneho zmýšľania“.8 Nevysvet
lil však, prečo človeka „nenormálneho zmýšľania“ poveril funkciou vojen
ského atašé na slovenskej ambasádě v Ríme. Samotná aféra sa však armády 
veľmi nedotkla, ale odštartovala postupný pád politickej kariéry V. Tuku.

Na tom istom rokovaní ŠR predniesol referát o celkovom stave sloven
skej armády jej hlavný veliteľ F. Čatloš.9 Pojal ho však viac slávnostne (blí
žili sa oslavy tretieho výročia vzniku štátu) než vecne. Minister však zároveň 
hodnotil a sumarizoval tri vojenské konflikty, v ktorých sa slovenská armá
da od svojho vzniku aktívne angažovala. V tzv. malej vojne proti vpádu 
maďarských vojsk v marci roku 1939 evidoval 36 obetí na životoch, z čoho 
bolo 9 civilov, ktorí zahynuli pri bombardovaní Spišskej Novej Vsi. Vo vo
jenskej kampani proti Poľsku, keď „slovenské vojsko stálo už istejšie na no
hách“, padlo 24 vojakov. Najviac pozornosti a miesta venoval Čatloš bojom 
na východnom fronte, kde od júna 1941 do marca 1942 mali slovenské jed
notky, ktoré „niesli bremeno najťažších zimných bojov a prešli aj najvážnej
šími situáciami“ 271 padlých, 906 ranených, 940 chorých a 51 nezvestných 
(zajatých) vojakov. Straty najrôznejšieho druhu sa teda priblížili k číslu 2200 
a boje ďalej pokračovali, straty rástli, takisto ako v zázemí rástlo znepokoje
nie a strach z novej mobilizácie. Čatloš tieto obavy vnímal a reagoval na ne aj 
vo svojom referáte. Členov ŠR ubezpečoval, že sa nechystá nijaká mobilizá
cia a vojsko bude pokračovať v „doterajšom normálnom programe, jemu pri
meranými silami a nemá príčiny, aby robilo dajaké výstrednosti“.

Minister sa v správe stručne zmienil aj o fungovaní vojenskej správy 
v zázemí a o činnosti Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany. Znač
nú pozornosť venoval materiálnym a sociálnym otázkam armády. Upozornil, 
že sa treba postarať najmä o pozostalých a padlých vojakov, po ktorých už 
dovtedy na Slovensku zostalo 21 vdov a 21 nezaopatrených detí. Zároveň 
poukázal na nutnosť prednostne dať demobilizovaným frontovým vojakom 
primerané zamestnanie. Podľa neho sa do marca 1942 takto podarilo umiest
niť 57 záujemcov.10

Všetky vyššie spomínané problémy okolo slovenskej armády sa premiet
li aj do druhého Čatlošovho referátu na Štátnej rade 30. septembra 1942 ",
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teda krátko pred zásadným obratom na bojiskách svetovej vojny, po letnej 
ofenzíve nemeckých vojsk na východe, na ktorej sa zúčastňovala aj sloven
ská armáda pri dobývaní Rostova a pri jej prieniku až na Kaukaz a k Azov
skému moru. F. Čatloš tentokrát vystúpil na ŠR nielen ako jej člen a minister 
národnej obrany, ale aj ako priamy účastník bojov na východe, kde v lete 
1942 priamo velil slovenským jednotkám. Jeho správa bola starostlivo zaba
lená do ideovopolitického slovníka, častokrát do propagandistických fráz. 
Autor tak zrejme reagoval na kritiku a varovania na adresu slovenskej vlády, 
ktoré prichádzali zo slovenského, resp. českého vysielania londýnskeho 
a moskovského rozhlasu. Tvrdil, že slovenský vojak na východe je „skoro 
bezkonkurenčne cenný a statočný činiteľ, má všetky prednosti bojovníka 
v Rusku“. Malo to vyplývať jednak zo skúseností a tradícií slovenských le
gionárov v sovietskom Rusku v roku 1918, jednak z faktu, že „slovenskí vo
jaci sa vyznajú v pomeroch. Veľmi rýchlo a bezpečne sa orientujú, ba vedia 
sa s obyvateľstvom dohovoriť a poznajú jeho mentalitu“. Minister však záro
veň upozornil, že „táto rasová a iná blízkosť“ prináša pre slovenského voja
ka „časté pokušenie, že podľahne boľševickej propagande“, čo bola zrejme 
narážka na množiace sa dezercie píslušníkov slovenskej armády na druhú 
stranu frontu.

Vo vecnej časti referátu F. Čatloš informoval členov ŠR o dovtedajších 
bojoch slovenského vojska na východe, ktoré „po počiatočnom víťaznom 
rozbehu Ukrajinou pretrpelo a prekonalo hádam najťažšiu periódu svojho 
bojovania v zime, keď v príšerných mrazoch ubránilo i v tom najväčšom vy
pätí svojich síl neúmerne široký úsek na najvýchodnejšom výbežku východ
ného frontu“. Čatloš sa zmienil - pri nutnom zachovaní zásad utajovania 
dôležitých vojenských údajov - aj o konkrétnych miestach bojov sloven
ských jednotiek, o vytvorení, resp. přeskupovaní Rýchlej a Zaisťovacej diví
zie, o ich najvyšších veliteľoch, o vystriedaní vojakov čerstvými silami, atď. 
Minister opäť podal aj správu (neviem posúdiť nakoľko presnú, no čísla sa 
zdajú byť z pochopiteľných príčin podhodnotené) o ľudských stratách slo
venských jednotiek na východnom fronte do septembra 1942: 549 mŕtvych, 
3242 ranených, resp. chorých a 116 nezvestných vojakov.12

Pre nevojenského historika je však ťažko dešifrovateľná tá časť Čatlošov- 
ho referátu, kde sa často iba v inotajoch naznačujú určité kompetenčné 
i osobné spory a intrigy medzi slovenskými dôstojníkmi na fronte i doma, 
resp. priamo na ministerstve obrany. Spory sa dotkli aj samotného Čatloša, 
ktorý si posťažoval, že jeho príchod na front vyvolal „u niekoľkých pánov zlú
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krv, lebo si mysleli, že som im prišiel zobrať vyznamenania a slávu“. Kon
flikty sa tiež viedli okolo materiálnej stránky zásobovania a vybavenia ar
mády, hlavne jej útvarov na fronte. Je až prekvapujúce, ak sám minister pri
znal, že koordinácia v armáde „je veľmi labilná a kolísavá, nakoľko proti
chodné záujmy ju robia iluzórnou“, čo spôsobujú „poniektorí naši vyšší ve
litelia, ktorých profesionálna ctibažnosť nemá hraníc“. 13

K Čatlošovmu expozé sa medzi členmi Štátnej rady rozvinula debata, 
ktorá sa týkala najmä tej časti ministrovho referátu, kde sa opäť požadovali 
pre „hrdinských slovenských vojakov“ uprednostnenia pri arizačných prevo
doch, pri prideľovaní pôdy a zamestnania. Boli to však už len verbálne výz
vy, lebo bývalý židovský majetok bol už na jeseň 1942, ako o tom hovoril, 
zhodou okolností práve na zasadnutí ŠR 30. septembra 1942, druhý predse
da Ústredného hospodárskeho úradu L. Paškovič, domácimi arizátormi do
konale rozkradnutý a „vytunelovaný“, alebo ho už prísne strážili štátne or
gány, aby neprichádzalo k ďalším ekonomickým stratám.14 Na pripomienky 
a podnety členov ŠR Čatloš reagoval tým, že na ministerstve obrany sa zria
di osobitná komisia, ktorá bude riešiť jednotlivé žiadosti frontových vojakov 
o arizačné prevody alebo prijatia do zamestnania. Bolo príznačné, že o ko
misii (tá však nikdy nevznikla) sa pred verejnosťou „nemalo hovoriť, lebo 
vojaci, ktorí nie sú na to (na arizáciu -1. K.) odkázaní, by dostali veľké chu
te a bolo by zle. Nie každého môžeme uspokojiť“. 15

Členovia Štátnej rady sa v diskusii k Čatlošovmu referátu zaujímali aj 
o to, ako sú zabezpečení slovenskí vojaci na fronte na kruté podmienky hro
zivo sa približujúcej ruskej zimy. Minister ich presviedčal, že po zlých skú
senostiach z predchádzajúcej zimy (v októbri zo Slovenska odoslané teplé 
odevy ešte na Vianoce neboli na mieste určenia) velenie už urobilo opatrenia 
najmä čo sa týka ošatenia. Zároveň však upozorňoval, že ďalšie materiály - 
napríklad drevo na výstavbu prechodných ubikačných priestorov, lebo ruské 
dediny sú vypálené a neobývateľné, sa veľmi ťažko dopravujú na východný 
front. „Nemci by nesúhlasili s takým zaťažením železníc a cesta po Dunaji 
do Čierneho mora ešte nie je vhodná a využiteľná.“ 16 Debatu členov Štátnej 
rady, ktorá sa 30. septembra 1942 najpodrobnejšie zaoberala problémami 
slovenskej armády, zakončil jej predseda V. Ravasz prázdnym propagandis
tickým vyhlásením: „Vidíme, že naše vojsko bojuje statočne. Slováci dote
raz nikdy nebojovali pod svojím vlastným menom a teraz tak bojujú spolu 
s našimi dobroprajníkmi, by som povedal s našimi stvoriteľmi. Nech Boh ži
ví našich vojakov a dáva im mravnej a fyzickej sily, aby našu malú krajinu
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mohli presláviť, aby sme sa tak mohli udržať a ako víťazní a hodní, aby sme 
boli členmi novej Európy.“ 17

O necelý polrok neskôr, 5. marca 1943 predniesol F. Čatloš na zasadnu
tí Š R tretí a posledný referát o stave slovenskej armády. Táto správa, ktorá 
odznela krátko po katastrofálnych porážkach nemeckých vojsk a ich spojen
cov v Európe, resp. v severnej Afrike, však už neobsahovala vela konkrét
nych údajov o bojoch slovenských vojakov. Hovorilo sa v nej viac o vybave
ní poľných nemocníc a počte ich pacientov. Medzi chorobami, okrem bež
ných bojových zranení, sa najviac vyskytovali omrzliny a infekčná žltačka. 
Celkove mala správa skôr ideologický charakter. Čatloš podľa vzoru a metód 
dobovej nemeckej propagandy hovoril o plánovitom, priam víťaznom sťaho
vaní Rýchlej divízie z oblastí, ktoré „sovietske vojská dosiahli už svojou pre
silou. Ostatné slovenské poľné jednotky sú teraz väčšinou v stave svojho 
znovuusporiadania. Po trojmesačných ťaženiach, ktoré sa skončili úspešne, 
tiež bez značnějších strát, sú stiahnuté do výcvikových a strážnych stre
dísk“.18 Minister pri tejto príležitosti vyzdvihol aj „nemecké šľachetné ges
to“ pri evakuácii slovenských vojakov z Kaukazu.

Tretí referát ministra národnej obrany na Štátnej rade sa dotkol aj aktuál
nej, stále háklivejšej otázky prechodu slovenských vojakov na sovietsku 
stranu. Čatloš tieto prípady síce pripúšťal, no minimalizoval ich, vydávajúc 
ich skôr za výplody nepriateľskej propagandy. V tejto súvislosti sa však vo 
svojej správe obrátil s niekoľkými „poznámkami k slovenskej verejnosti“. 
Konštatoval v nich, že „na prelome tejto vojny nachádza sa naše vojsko na 
istej križovatke mravných a hmotných perspektív. Psychológia slovenskej 
masy tu doma, najmä ovplyvňovaná všeobecnou situáciou, odráža sa citlivo 
i na duši a na držaní sa nášho vojaka. Kým slovenské prostredie dodávalo 
výdatnú živnú pôdu a šťavu pre svoje vojsko, dosiaľ toto produkovalo stále 
stúpajúcu statočnosť. Zakolísanie, ktoré seizmograficky sme zachytili a ba
dali na našom i zahraničnom okolí, odzrkadlilo sa čiastočne aj na nálade na
šich vojakov. Nič škodlivého sa však nepřihodilo, len echo a vlna duševného 
rozševelenia sa našej verejnosti, odrazila aj na rovnošate. Preto treba nám 
pôsobiť, aby aj náš ľud nabral dychu a s ďalšou chladnokrvnosťou a bodrým 
duchom i neochvejnou srdnatosťou podporoval svoje vojsko v poriadku 
a v ďalšom vypätí svojich síl. Nik sa nesmie dať vyšinúť nejakou zmenou si
tuácie z rovnováhy, nik nesmie dbať na pesimistické kombinácie a predpo
vede maloverných alebo defetistov a záškodníkov. Nik nesmie vyvodiť neb
lahé dôsledky v pomere našich záchrancov a spojencov (nemeckých vojsk -
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I. K.), lebo priateľstvo a oddanosť sa pozná vtedy najlepšie, keď je položenie 
najhoršie“.19

Aj keď F. Čatloš zakončil svoju správu optimisticky (inak ako hlavný ve
liteľ armády a minister obrany ani nemohol) z jej obsahu, tónu a najmä z jej 
náznakov, ktoré môžeme čítať skôr medzi riadkami, vidno, že jej autor si za
čal uvedomovať prehlbujúci sa krízový stav nielen v slovenskej armáde, ale 
v celej spoločnosti. Kríza postupne rozleptávala politický systém štátu, naš- 
trbovala istoty mnohých jeho vysokých ústavných i iných činiteľov. Sám F. 
Čatloš, ako aj jeho neskoršie politické a vojenské aktivity boli toho vari naj- 
výrečnejším príkladom a dôkazom.

Okrem troch spomínaných Čatlošových referátov sa problematika slo
venskej armády dostávala na rokovanie Štátnej rady už iba zriedkavo. S o- 
tázkami a žiadosťami sa jednotliví členovia rady obracali na svojho kolegu 
a ministra národnej obrany. Napr. F. Šubík-Žamov v marci roku 1942 od ne
ho žiadal, aby prepustil z činnej vojenskej služby viacerých vojenských le
károv, lebo ich miesta v štátnej službe, napr. na Lekárskej fakulte Slovenskej 
univerzity zaberajú, vymykajúci sa zaužívanému služobnému a kvalifikač
nému postupu, lekári-nevojaci. Čatloš síce pripomienku uznal, no vojen
ských lekárov odmietol prepustiť z činnej služby v dôsledku ich nenahradi
teľnosti na fronte i doma.20 Ďalší člen ŠR A. Marsina zas v októbri 1942 kon
štatoval, že v Trenčíne, kde pôsobil ako mestský farár a zároveň ako predse
da župnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, majú tamojší 
dôstojníci armády príliš vysoké platy a iné materiálne výhody, zatiaľ čo 
v meste „viazne verejné zásobovanie“.21

Závažnejšia bola znepokojujúca otázka iného člena ŠR J. Kovalíka- 
Ustianskeho z 30. novembra 1942. Vtedy na pôde Štátnej rady odznel už vyš
šie citovaný referát V. Tuku, v ktorom sa pripúšťalo bombardovanie sloven
ského územia spojeneckým letectvom. Kovalík sa obrátil na Čatloša s otáz
kou, či „máme dostatočnú protilietadlovú výzbroj“, ktorá by vedela prime
rane chrániť Slovensko a jeho obyvateľov pred možnými náletmi.22 Minister 
obrany na otázku odpovedal trochu vyhýbavo, trochu diplomaticky, no 
v podstate priznal, že slovenská armáda nedisponuje účinnou protileteckou 
obranou. Poukázal pritom, že Angličania mali účinnejšie prostriedky a na
priek tomu v leteckej bitke o Britániu utrpeli - osobitne Londýn - vážne stra
ty a škody. Pripomenul, že ani Nemecko na konci roku 1942 nemá toľko pro
striedkov, aby sa celkom ubránilo následkom bombardovania. Celkom otvo
rene priznal, že armáda nemá dostatok účinných zbraní a inej vojenskej tech-
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niky na účinnú protilietadlovú obranu a keď na nás pošlú sto lietadiel, tak 
to rozbijú ako Janov, kde majú isto viac prostriedkov... Ak by si nepriateľské 
lietadlá vybrali za cieľ Bratislavu, tomu nemôžeme zabrániť. Musíme sa ale 
postarať, aby sme mali čo najmenej strát“. 23 Čatloš ešte konštatoval, že 
„u nás ide o morálnu ochranu obyvateľstva, kde sa treba spoliehať na Hlin
kovú gardu a Civilnú protileteckú ochranu“. Pripomenul, že na Slovensku sú 
dva - tri dôležité strategické ciele (konkrétne ich však nemenoval), „na 
ochranu ktorých máme dosť prostriedkov“, čo však asi tiež celkom nezodpo
vedalo skutočnosti. Členov ŠR ešte ukľudňoval tým, že v najbližšom období 
(v zime 1942/1943) „pre poveternostné podmienky nehrozí nejaké veľké 
bombardovanie. Budú nás však strašiť, aby sme boli nervove otrasení“.24

Problematika slovenskej armády sa na pôdu ŠR poslednýkrát dostala 
9. júna 1943, ked sa tu hovorilo o kurióznom návrhu generála vo výslužbě A. 
Čunderlíka. Podľa neho sa v slovenskej armáde mali používať nové pomeno
vania generálskych hodností a mala sa vytvoriť aj tretia - najvyššia gene
rálska hodnosť. Mali to byť generál podtáborník, generál táborník a generál 
vojvoda. Po rozpačitej debate, v ktorej sa uvažovalo či ide o problém vecný 
alebo lingvistický, Štátna rada na podnet F. Čatloša podporila návrh na troj
stupňové generálske hodnosti, no odmietla ich navrhované názvy.25

V lete 1943 vypršalo funkčné obdobie I. Štátnej rady. V auguste 1943 vy
menoval prezident republiky J. Tiso členov II. Štátnej rady, medzi ktorými 
už nebol F. Čatloš, ani žiadny iný reprezentant slovenských ozbrojených 
síl.26 Problematika armády sa už nedostala nikdy na program rokovania toh
to orgánu. Nebolo to však spôsobené nezáujmom o vojenské otázky, ale fak
tom, že II. Štátna rada bola absolútne pasívna, v podstate bez akýchkoľvek 
právomocí a vplyvu. Mala iba tri krátke, formálne rokovania.27 Doslovne 
odumrela ešte pred samotným zánikom vtedajšej Slovenskej republiky.

POZNÁMKY:

IVAN KAMENEC
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Poznámky k vojenským opatreniam 
Slovenskej republiky pred 
vypuknutím vojny 
so Sovietskym zväzom

Zoltán KATR E BA

V tomto krátkom príspevku by som sa chcel venovať otázke vojenských 
opatrení na Slovensku pred vypuknutím vojny medzi Veľkonemeckou ríšou 
a Sovietskym zväzom, do ktorej sa prakticky od začiatku zapojila aj Sloven
ská republika. Čiastočne je tak možné uviesť na pravú mieru povojnové tvr
denia hlavných predstaviteľov ľudáckej vládnej garnitúry o ich „nevedomej 
a trpnej“ spoluúčasti na vojnových prípravách, a naopak poukázať na to, že 
prezident, predseda vlády, vybraní vládni činitelia a najvyššie vojenské ve
lenie boli zasvätení do nemeckých zámerov na podstatne vyššom stupni a vo 
väčšom časovom predstihu ako sa doteraz predpokladalo. Zároveň je možné 
dokumentovať prehnanú ochotu pri realizácii opatrení, ktorá najmä pri štát
nych reprezentantoch „suverénneho“ štátu za aký sa Slovenská republika 
v roku 1941 vydávala, je zarážajúca a len čiastočne sa môže skryť pod pláš
tik reálnej politiky, ktorú si vyžadovala vtedajšia geopolitická situácia Slo
venska, a ktorá sa stala po vojne vhodným argumentačným prostriedkom ob
hajoby predstaviteľov tej doby.

Od druhej polovice apríla bolo čoraz zjavnejšie, že sa opäť čoskoro s ce
lou svojou silou rozhorí požiar vojny. Okrem hospodárskych opatrení s dô
razom predovšetkým na výstavbu nových a prestavbu starých cestných a že
lezničných komunikácií a telekomunikácií sa začali na Slovensku uskutoč
ňovať aj mnohé vojenské opatrenia. Zhodou okolností práve v deň podpísa
nia dohody o prechode a pobyte nemeckých vojsk na Slovensku, 30. 4. 1941 
bol Vzdušným úradom a Veliteľstvom vzdušných zbraní (VÚ a VVZ) (veli
teľ gen. II. triedy A. Pulanich, náčelník štábu pplk.gšt. Emil Novotný) pod č. 
20 057 taj. /I odděl. DPL 1941 vydaný rozkaz, ktorý určoval úlohy Delo
streleckého protilietadlového pluku (DPLP) pri obrane proti lietadlám 
(OPL) na Slovensku v prípade §27 a mobilizácie. Rozkaz stanovil bojové
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prostriedky pre teritoriálnu obranu proti lietadlám (TOPL) (3 skupiny obra
ny proti lietadlám) a armádnu obranu proti lietadlám, v rozkaze bolo uvede
né aj rozmiestnenie skupín OPL, ako aj ich bojové úlohy. Zostava obvodu 
TOPL (na Slovensku bol len jeden) sa mala zaujať buď na osobitný rozkaz 
VVZ vydaný telegraficky, telefonicky alebo písomne pod heslom „Preveďte 
čís. 20 057“ alebo automaticky pri vyhlásení § 27 či mobilizácie. V ten istý 
deň bol vydaný VÚ a VVZ prípravný rozkaz aj pre stále roty guľometov pro
ti lietadlám (SRGPL), ktoré boli stavané pešími plukmi a mali za úlohu 
chrániť dôležité objekty v mieste svojho pôsobenia proti leteckým útokom. 
V rozkaze bolo uvedené rozmiestnenie a úloha 27 jednotiek SRGPL, rozde
lených do šiestich skupín, ktorých velitelia podliehali veliteľstvu TOPL 
v Trenčíne. Jednotky mali byť aktivované ešte pred mobilizáciou a to na oso
bitné heslo VVZ vydaného Veliteľstvom pozemného vojska „Preveďte čís. 
20 058“. Automaticky sa jednotky SRGPL mali aktivovať pri mobilizácii 
alebo pri vyhlásení § 27. Jednotky museli najneskôr do 24 hodín po aktivá- 
cii zaujať svoje postavenie. Neskôr sa počet SRGPL zvýšil na 31. Už 8. 5. 
1941 boli povolaní záložníci na 21-dňové cvičenie SRGPL. Pravdepodobne 
sa mali precvičiť v používaní zbraní a zároveň sa mala overiť opodstatneno
sť nasadenia jednotlivých rôt v pridelených priestoroch.1 27. mája bol anulo
vaný rozkaz z 30. 4. 1941 a VÚ a VVZ vydal nový prípravný rozkaz na akti
vovanie obrany proti lietadlám č. 20.151-V-DPL 1941.2 Skupina OPL Brati
slava sa mala skladať zo 6., 8., 9. ťažkej kanónovej batérie, z 13., 15. ľahkej 
kanónovej batérie a z ÍL, 12. a záložnej batérie svetlometov DPLP. Jedna 
stíhacia letka sa mala premiestniť na letisko Vajnory (stíhacia letka 11 
z Piešťan). Úlohou jednotiek bolo vo dne aj v noci chrániť Bratislavu pred le
teckými útokmi i pozorovaním, a navzájom medzi sebou spolupracovať pri 
plnení tejto úlohy. Skupina OPL Spišská Nová Ves sa skladala z L a 2. ťaž
kej kanónovej batérie a z 3. a 4. ľahkej kanónovej batérie DPLP. Dve stíha
cie letky sa mali premiestniť na letisko Spišská Nová Ves (stíhacia letka 12 
zo Spišskej Novej Vsi, stíhacia letka 13 z Piešťan). Úlohy boli podobné, ako 
mala skupina OPL Bratislava. Obidve skupiny boli podriadené veliteľstvu 
TOPL v Trenčíne a zapojené na ústredne hlásnej služby v miestach svojho 
pôsobenia. Tie aktivoval Oddiel vzdušného spravodajstva zo Žiliny. Príprav
ný rozkaz sa aktivoval na heslo „Preveďte čís. 20 151“. Zatiaľ čo pôvodný 
rozkaz rátal s tromi skupinami OPL v Bratislave, Trenčíne a Žiline, v nov
šom rozkaze z 27. 5. 1941 sa už uvádzali iba dve skupiny OPL, a to v Brati
slave a v Spišskej Novej Vsi. Môžeme iba predpokladať, že takáto zmena na-
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stala v dôsledku efektívnejšieho využitia protilietadlového delostrelectva 
a svetlometov, ako aj z dôvodu predvídavosti VVZ pri výbere smeru budú
ceho leteckého útoku. Bratislava ako hlavné mesto štátu s mnohými inštitú
ciami, priemyselnými zariadeniami, aj ako dopravný uzol si nárokovalo na 
protileteckú obranu automaticky, zatiaľ čo Spišská Nová Ves bola významná 
svojím letiskom (najvýchodnejšie trvalo využívané letisko) a určite tu zapô
sobili aj reminiscencie na marec 1939, keď práve toto mesto a letisko sa sta
li cieľom náletu maďarského letectva.

O deň neskôr vydal VÚ a VVZ rozkaz na cvičenie hlásnej služby na úze
mí Slovenského štátu, a to od 1. do 7. júna 1941 v spolupráci s hlásnou služ
bou Nemecka, Maďarska a Generálneho Gouvernmentu. Cieľom cvičenia 
bolo zacvičiť personál Štátnej hlásnej služby Slovenska podľa systému ne
meckej hlásnej služby a súčasne ho zasvätiť do obsluhy novozriadenej siete 
pre hlásnu službu. Pre tento účel sa malo povolať 15 dôstojníkov a 500 voja
kov na 9-dňové cvičenie v zbrani. Cvičenie malo trvať od 2. 6. do 7. 6. 1941, 
denne od 8.00 do 20.00.3

Takmer identický rozkaz bol vydaný 14. 6. 1941. Podľa tohto rozkazu „so 
schválením pána ministra národnej obrany (táto klauzula v predchádzajú
com rozkaze chýba pozn. ZK) v dňoch 19. - 24. júna tohto roku prevedie sa 
cvičenie Štátnej hlásnej služby (ŠHS) na celom území Slovenského štátu so 
spoluprácou hlásnej služby Nemecka“. Cieľom malo byť opäť ako aj v pred
chádzajúcom prípade zacvičenie personálu ŠHS. Cvičenie sa malo vykonať 
od 19. 6. do 12.00 22. 6. 1941. Malo sa postaviť 105 hlásiek v počte 1 dôs
tojník a 4 vojaci. Predovšetkým sa mali využiť aktívni dôstojníci a mužstvo. 
Povolaných na 8-dňové cvičenie malo byť 15 dôstojníkov a 650 mužov. 
Ústredňa ŠHS mala byť umiestnená vo Zvolene. Pôvodný termín ukončenia 
cvičenia o 12.00 h 22. 6. 1941 bol predĺžený na neurčito dňom 21. 6. 1941.4 
Toto cvičenie na rozdiel od predchádzajúceho, bolo rozsiahlejšie a môžeme 
predpokladať, že išlo nielen o precvičenie personálu, ale aj o nenápadné ak
tivovanie ŠHS v čase predvídaného začiatku vojny a teda aj v období zvýše
ného ohrozenia štátu leteckými útokmi. Nasledujúce udalosti takéto predpo
klady potvrdzujú.

Udalosti a predovšetkým rozkazy, ktoré boli vydané 18. júna 1941, nás 
nútia predpokladať, že práve v tento deň alebo tesne predtým minister ná
rodnej obrany generál I. triedy Ferdinand Čatloš a iní armádni velitelia mu
seli byť informovaní, že v najbližších dňoch vypukne vojna. Rozkazy a na
riadenia boli formulované tak, aby jednotlivé opatrenia vzbudzovali dojem,

228



POZNÁMKY K VOJENSKÝM OPATRENIAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRED VYPUKNUTÍM VOJNY SO SOVIETSKYM ZVÄZOM

že ide o cvičenia. Tielo cvičenia sa vykonávali s oslrým strelivom a s vojno
vým zabezpečením. Pravým dôvodom, prečo sa tieto opatrenia mali masko
vať ako cvičenia, bola snaha o ich utajenie, ako aj snaha nevyvolať predčas
né protivojnové reakcie u vojakov alebo obyvateľstva.

18. 6. 1941 VÚ a VVZ vydalo nariadenie pod čís. 20 185 Taj.-V-DPL 
1941, ktorým sa ako doplnok k nariadeniu VÚ a VVZ čís. 20 151 Taj.-V- 
DPL 1941 nariaďovalo, aby okrem skupín OPL Bratislava a Spišská Nová 
Ves boli postavené skupina OPL Žilina a batérie OPL v Prešove, Podbrezo
vej a čata OPL v Trenčianskych Biskupiciach. Skupina OPL Žilina mala 
chrániť vzdušný priestor nad Žilinou, jednou čatou ľahkej batérie most cez 
Váh a jednou čatou zbrojovku v Považskej Bystrici. Skupina sa skladala zo 
7. ľahkej a 5. ťažkej kanónovej batérie DPLP. Do Prešova sa mala premiest
niť 4. ľahká kanónová batéria. 14. ľahká kanónová batéria mala chrániť žele
ziarne v Podbrezovej. Jedna záložná čata ľahkej kanónovej batérie (z aug- 
mentovaného materiálu 10. batérie) mala chrániť letecký park v Trenčian
skych Biskupiciach. Aj toto nariadenie sa aktivovalo na heslo „Preveďte čís. 
20 151“.5 Tieto opatrenia mali zlepšiť predovšetkým protilietadlovú obranu 
objektov dôležitých na obranu štátu (zbrojárske závody, letecký park, komu
nikačné uzly).

Za účelom preskúšania bojovej pohotovosti (čís. 20.151 a čís. 20 170-V- 
let.) bolo nariadené VÚ a VVZ z cvičných dôvodov aktivovanie a zaujatie 
OPL zostavy stíhacími a pozorovacími letkami Slovenských vzdušných 
zbraní dňom 19. 6. 1941 od 16. 00 h. Jedna stíhacia letka sa mala presunúť 
do Vajnor a jedna do Spišskej Novej Vsi. Presuny sa mali uskutočniť 19. jú
na doobeda a velitelia sa mali hlásiť u veliteľov skupín OPL. Letka 1 sa ma
la presunúť na letisko Vígľaš a letka 2 na letisko Mečedelovce. Letka 3, le
tecký park a letecká škola mali zostať na svojich miestach. Velitelia letísk 
mali aktivovať protilietadlovú obranu a lietadlá sa mali rozmiestniť mimo 
hangáre.6

Na rozkaz ministra národnej obrany, cieľom preskúšania bol VÚ a VVZ 
vydané pre Veliteľstvo pozemného vojska (VPV) (veliteľ gen. II. triedy Ale
xander Cunderlík, náčelník štábu pplk.gšt. Viliam Talský) nariadenie s hes
lom „Preveďte čís. 20 058“. Toto heslo znamenalo aktiváciu jednotiek SRG- 
PL, za účelom cvičenia. Záložníci sa povolávali „na ihneď“. Dôstojníci boli 
povolaní na 28 dní a mužstvo na 21 dní cvičenia. Dosiahnutie bojovej poho
tovosti mali velitelia skupín hlásiť bez meškania priamo VÚ a VVZ.7

V ten istý deň bol vydaný rozkaz (ako potvrdenie ústne alebo telefonic-
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ky vydaného rozkazu), ktorý nariaďoval vykonať cvičenie teritoriálnej obra
ny proti lietadlám podľa plánu č. 20 151 a č. 20 185. Cvičenie sa malo vy
konať s ostrou muníciou. Týmto rozkazom sa kompletne aktivovala protilie
tadlová obrana Slovenska (skupiny a menšie jednotky OPL) dňom 19. júna 
1941 od 16.00 h.8

Ďalším nariadením VÚ a VVZ čís. 80 128 Taj.-1941 sa mali vzhľadom na 
predchádzajúci rozkaz TOPL povolať dôstojníci v zálohe na 28 dní, mužstvo 
na 21 dňové cvičenie v zbrani, v DPLP sa povolával tretí ročník zálohy. Špe
cialistov povolávali bez ohľadu na ročníky, tých rovnako povolávali aj v le
teckom pluku.9

18. 6. 1941 na rozkaz ministra národnej obrany, vydal VÚ a VVZ pre 
VPV nariadenie organizovať obranu proti parašutistom oddielmi podľa plánu 
VPV čís. 4 Taj. Popi. I. a 1941. Poplachové oddiely boli vytvorené rozkazom 
z 20. 1. 1941. Boli zložené z aktívneho mužstva, tak aby mohli byť do 4 ho
dín po obdržaní hesla „Preveďte čís. 444 Popi.“ použité v rozličných sme
roch. Oddiely boli zložené z pešej roty, jednej čaty ťažkých guľometov a prí
padne zosilnené čatou obrnených áut, tankov, kanónov proti útočnej vozbe, 
pěchotných diel a jazdectva. Tieto jednotky boli vyzbrojené a vybavené po
dľa vojnových počtov. V prípade mobilizácie, pluky stavajúce poplachové 
oddiely nemali s nimi rátať pre vlastný stav. Bolo postavených 16 poplacho
vých oddielov, v takmer každom významnejšom meste na Slovensku. Boli 
motorizované a schopné nasadenia v ktoromkoľvek smere.10

Zaujímavou skutočnosťou je aj to, že z rozkazu ministra národnej obrany, 
18.6. 1941 VÚ a VVZ vydávali nariadenia, aj pre VPV, hoci boli na rovna
kej veliteľskej úrovni (šéf VÚ bol síce podriadený ministrovi obrany a veliteľ 
VZ veliteľovi armády, úrad ministra obrany a veliteľa armády však v tej do
be zastávala jedna a tá istá osoba - gen. F. Čatloš). Je to možné vysvetliť dis
lokáciou VÚ a VVZ, ktoré boli umiestnené v Bratislave (v centre diania), za
tiaľ čo VPV v Banskej Bystrici, a teda mohli rýchlejšie reagovať na no- 
vovzniknutú situáciu. Avšak svoju úlohu zohrala najmä tá skutočnosť, že 
väčšina opatrení mala charakter protivzdušnej a protivýsadkovej obrany, čo 
spadalo do pôsobnosti VÚ a VVZ."

Nasledujúci deň 19. 6. 1941 bola nariadená úplná pohotovosť na VÚ 
a VVZ a veliteľská pohotovosť útvarov vzdušných zbraní. Bol vydaný zákaz 
opustiť posádku a zákaz riadnych dovoleniek.12 Medzi 15, 15 a 17, 45 odo
slalo Veliteľstvo pozemného vojska všetkým podriadeným jednotkám heslo 
„Preveďte čís. 444 Popi“.13
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20. 6. bol v dôsledku medzinárodnej politickej situácie vydaný rozkaz 
pre nepretržitú službu a stálu prevádzku celej rádiosiete pozemnej armády. 
VPV vydalo smernice pre boj proti parašutistom a zoznam miest, kde by ma
li príslušné poplachové oddiely proti nim zasahovať.14 Na rádiogram VPV 
čís. 45-Popl. 1941 z 19. 6. 1941 oznamovalo VÚ a VVZ, že nariadilo akti
vovať poplachové oddiely len u pozorovacích letiek, nakoľko ostatné jednot
ky boli nasadené do obrany proti lietadlám.15

V dňoch 19. až 22. 6. 1941 ministerstvo národnej obrany (MNO) nadvia
zalo priamy kontakt s Hlavným veliteľstvom Hlinkovej gardy (prostredníc
tvom Kancelárie prezidenta republiky), Hlavným veliteľstvom žandárstva 
(prostredníctvom ministerstva vnútra) a Freiwillige Schutzstaffel prostred
níctvom Nemeckej strany na Slovensku (Deutsche Partei in der Slowakei), 
z dôvodu spolupráce na obrane proti parašutistom. Zároveň pre tieto zložky 
vydalo MNO pokyny a smernice ako postupovať pri pozorovacej, hliadkovej 
a hlásnej službe, ktorú kontaktované organizácie mali predovšetkým vyko
návať. Informované bolo aj ministerstvo dopravy a verejných prác (rezort po
štový), ktoré malo zaisťovať nepretržité spojenie. Spolupráca pri zabezpečo
vaní opatrení proti parašutistom týmto spôsobom získala medzirezortný cha
rakter.16

V dôsledku týchto opatrení, ktoré boli vykonané pred 22. júnom 1941 
treba predpokladať, že minister národnej obrany generál Čatloš a ďalší vyšší 
vojenskí velitelia boli minimálne päť dní pred vypuknutím vojny podrobnej
šie informovaní o nadchádzajúcich udalostiach. Už od apríla 1941 boli spra
vodajským oddelením MNO evidované informácie o sústreďovaní nemec
kých a sovietskych vojsk na hraniciach Generálneho Gouvernmentu, a aj keď 
tieto informácie neobsahovali kompletnejšie údaje, poukazovali na prudký 
vzrast vojenskej činnosti v prihraničných krajoch, a teda aj na zvyšujúce sa 
napätie v obojstranných vzťahoch.17-Jednotky slovenskej armády participo
vali aj na výstavbe telekomunikačných spojení pre Wehrmacht a zabezpečo
vali presun nemeckých jednotiek cez územie Slovenska. Slovenská republi
ka v čase vypuknutia vojny mala zabezpečenú protilietadlovú a protivýsad- 
kovú obranu, boli aktivované poplachové oddiely, boli povolaní záložníci 
pre jednotky Vzdušných zbraní a stále roty guľometov proti lietadlám stava
né pešími plukmi (odhadom asi do 5000 záložníkov), bola zabezpečená ne
pretržitá veliteľská pohotovosť a prevádzka rádiovej siete, a nadviazala sa 
efektívna spolupráca s ostatnými ozbrojenými zložkami v štáte.

Súhrn všetkých uvedených nepriamych dôkazov usvedčuje hlavných vo-
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jenských a politických predstaviteľov z toho, že Slovensko sa na vojnu pri
pravovalo aj z vojenskej stránky. Napriek tomu, že tieto prípravy boli zame
rané defenzívne, ich charakter sa dal veľmi rýchlo (po tom, čo jednotky už 
boli uvedené do bojovej pohotovosti) zmeniť na útočný, čo sa aj v nasledu
júcich dňoch stalo.

POZNÁMKY:

1 Vojenský historický archív Trnava, (Ďalej len: VHA), fond (f.) MNO 1939-1945, spis (sp.) tajný (taj.), signatúra (sign.) 
11/11/4; č. 319/41. Veliteľstvá skupín SRGPL moli byf (od I po VI.) v Trenčíne, vo Vrútkach, Bratislave, Dubovej nad 
Hronom, Liptovskom Sv. Mikuláši, Spišskej Novej Vsi; VHA, Trnava f. MNO 1939-1945, sp. taj., sign. 11/12/6; č. 
320/41; VHA, Trnava, f. MNO 1939-1945, sp. taj. sign. 11/13/1; č. 321/ 41; VHA, Trnava, (. MNO 1939-1945, sp. 
taj. sign. 11/87/1. č. 445/41. Otázky protilietadlovej obrany v ochrannom pásme riešila Dohoda o úprave protile
teckej ochrany v ochrannom pásme z 20. marca 1941, ktorú v Bratislave podpísali V. Тика o H. E. Ludin. Táto doho
da umožnila predovšetkým platnosť slovenského zákona o protileteckej ochrane aj v ochrannom pásme, a vymedzila 
právomoci nemeckého veliteľa ochranného pásma a šéfa VÚ a veliteľa VZ; VHA, Trnava, f. MNO 1939-1945, sp. taj. 
sign. 10/140/8; č. 265/41.

2 VHA, Trnava, f. MNO 1939-1945, sp. taj., sign. 11/55/1; č. 393/41; RAJNINEC, J.: Slovenské letectvo 1939-1944.1. 
zv. Bratislavo, VITA MO SR, 1997, s. 105.

3 Stanice hlásnej služby mali byť v Trnave, Trenčíne, Žiline, Spišskej Novej Vsi, Prešove, Zvolene a každá z nich mala 
mať troch dôstojníkov, dvoch poddôstojníkov z povolania a 30 mužov, hlásky jeden dôstojník a štyria muži; VHA, f. 
Veliteľstvo vzdušných zbraní (WZ), kr. f. 1, bez sig., Cvičenie hlásnej služby na území slovenského štátu • prevedenie 
z 28.5.1941. Č. 20.152 /Taj. V-VZ1941.

4 Ústredňa hlásnej služby malo byf vo Zvolene. Stanice HS mali byť vytvorené vo Zvolene, Bratislave, Žiline, Spišskej 
Novej Vsi, Prešove, Trenčíne a v Trnave; VHA, f. MNO 1939-1945, sp. taj. sign. 11/135/3; č. 532/41; VHA, f. Veli
teľstvo divíznej oblasti 1 (VD01), sign. 91 /178/2. Dôverný rozkaz f. 26. Zároveň boli vydané VÚ a WZ smernice pre 
použitie Slovenského rozhlasu pre výstražnú služba, najmä pre Civilnú protileteckú obranu; VHA, f. „53“, sign. 
53/41-102. f. 50.158 Taj./V-CP0-1941.

5 VHA, f. MNO 1939-1945,., sp. taj. sign. 11/84/2. č. 443/41.
6 VHA, f. MNO 1939-1945, sp. taj. sign. 11/88/1., č. 447/41.
7 VHA, f. MNO 1939-1945, sp. taj. sign. 11/87/1., č. 446/41.
8 VHA, f. MNO 1939-1945, sp. taj. sign. 11/86/1., f. 445/41. Tu nastala pri aktivácii zrejme chyba, pretože rozkaz

f. 20 185 toho dňa ako doplnok k nariadeniu č. 20151 sa mal tiež aktivovať no heslo „Preveďte čís. 20151'.
9 VHA, f. MNO 1939-1945, sp. taj. sign. 11/81/2., č. 440/41.
10 VHA, f. Veliteľstvo pozemného vojska (VPV), sign. 5/22/1., f. 136.407 /Taj. l/l. 1941; VHA, f. VPV, sig. 5/22/1. 

č. 4 Taj. P0PL la. 1941; Noriadením čís.20.100 TAJ/I. odd. - let. 1941 pristúpilo k organizovaniu poplachových od-
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dielov oj WZ. Letecký pluk mol postaviť po jednom 3-člennom roji u pozorovacích letiek č. 1 vo Zvolene, č. ľ v Spiš
skej Novej Vsi, č. 3 v Nitre a u stíhacích letiek č. 11 v Piešťanoch, č. 12 v Spišskej Novej Vsi. Trojčlenný roj letky č. 13 
po postavení v Piešťanoch sa mol premiestniť do Zvoleno. Poplachové oddiely v stíhacích letkách moli byť podriadené 
VÚ o WZ o v pozorovacích letkách VPV. OPLP mol postaviť poplachové oddiely (štyri 20 mm protilietadlové konány 
vz. 36) z ľahkých kanónových batérií č. 14 vo Vajnoroch pre veliteľstvo 1. divízie, č. 4 v Spišskej Novej Vsi pre veli
teľstvo 2. divízie a č. 15 vo Vojnoroch pre VPV. Tieto poplachové oddiely moli byť doné VPV, k dispozícii podľa vlast
ného uváženia. Oddiely so ' 'no heslo „Preveďte číslo 20 100" od WZ o do 6 hodín moli byť zočof svo
ju činnosť v mieste dislokácie, stíhacie roje no rozkozy WZ o ostatné oddiely no rozkazy VPV. Neskoršie rozkazy vý
kon väčšej časti tohto noriodenio znemožnili. Poplachové oddiely 19.6.1941 postavili ibo pozorovacie letky; VHA, Tr
navo, f. MNO 1939-1945, sp. toj. sign. 10/144/1, f. 271/41; VHA, Trnava, f. VPV, sign. 5/22/1, č. j. 80.129 Toj. 
1941; Obavy o pristátie parašutistov boli viacmenej opodstatnené ovšok išlo prevažne o diverzné o spravodajské vý
sadky, ktoré so zočali uskutočňovať v jeseni 1941. Bližšie: ŠVRLO, P.: Boli v roku 1941 výsadky parašutistov no Slo
vensku? Apológia, roč. 3, 1995, č. 8, s. 24-25.

11 VHA, f. MNO 1939-1945, kr. f. 24, sp. dôv. sign. 17,16Z. 000 Dôv./org. - 1940).
12 VHA, f. MNO 1939-1945, sp. toj. sign. 11/89/1, č. 450/41; VHA, f. MNO 1939-1945; sp. toj. sign. 11/90/1,

č. 451/41.
13 VHA, f. VPV, k. f. 5, sig. 5/22/1. Potvrdenky o prijotí rádiogramov „Preveďte čís. 444 POPL". Zachytené sú telegra

my pre 1/4 prápor, veliteľstvo 1. divízie, veliteľstvo 2. divízie, PÚV, delostrelecký pluk 2, delostrelecký pluk 11 o pre 
VÚ o WZ.

14 VHA, f. MNO 1939-1945; sp. toj. sign. 11/92/3, č. 455/41; VHA, f. VPV, sign. 5/22/1, č. 14 /POPL/a 1941.
15 VHA, f. MNO 1939-1945; sp. taj. sign. 11 /129/1, č. 520/41.
16 VHA, f. MNO 1939-1945; sp. toj. sign. 11/105/1, č. 16 Toj. /POPL I o 1941; VHA, f. MNO 1939-1945; sp. toj. sign.

11/96/11, č. 460/41. Slovenský národný orchív, f. Národný súd, Tn ľud 49/45. Proces s J. Starinským, film II. 
A-893; DAXNER, L: ľudáctvo pred národným súdom (1945-1947). Bratislavo, SAV 1961, s. 225.

17 VHA, f. „53", sign. 53/41-95, sign. 53/41-5/13, Hlásenia o sústreďovaní vojsk.
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Problematika válečných zajatců ve 
světle slovenského přístupu za 
ozbrojených konfliktů s Polskem 
a SSSR - několik poznámek

Oldřich PEJS

Státy jsou ve válečném konfliktu často konfrontovány se situací, kdy ma
jí převzít odpovědnost za své protivníky, chovat se к nim humánně a zajistit 
jim přiměřené hmotné zabezpečení a lékařskou péči, a to vše ve chvíli, kdy 
jsou jejich vlastní materiální a lidské zdroje soustředěny na vedení války. 
Některé státy nejsou schopny tuto výzvu unést jak politicky, tak ekono
micky, ale ani psychologicky. Vztah к válečným zajatcům, neboť o těch bu
de řeč, se tak stává nejen indikátorem vnitřní stability státu, měřítkem funkč
nosti vojenské a civilní administrativy a zrcadlem morální vyspělosti obyva
telstva, ale i mírou ukotvenosti mezinárodního postavení státu. Naopak, ne
připravenost válčících států v politickém, ekonomickém, sociálním a psy
chologickém smyslu vyrovnat se s ochranou života, zdraví, cti a důstojnosti 
válečných zajatců vede к porušování norem válečného mezinárodního práva. 
Jakákoliv odchylka od těchto norem ústí v právní nihilismus účastníků vá
lečného konfliktu, vytváří nepřípustné návyky a stereotypy chování, které ig
norují tyto normy a směřuje к neobjektivitě při hodnocení činů jednotlivých 
účastníků válečného konfliktu, jak při bojovém nasazení, tak při zajímání 
protivníka.

Cílem zajetí je zabránit protivníkovi v další účasti na válečném konfliktu. 
Válečný zajatec je zároveň v postavení oběti války. To znamená, že válečný 
zajatec sice ztrácí svoji svobodu, ale podržuje svoje práva. Nic nesnižuje 
morální kredit válčících států více, jak zločin na bezbranném válečném za
jatci.

První psané normy mezinárodního práva o válečných zajatcích obsahoval 
Řád války pozemní, který byl součástí obou Haagských úmluv o zákonech 
a obyčejích války pozemní z r. 1899 a z r. 1907.1 Na základě zkušeností 
z první světové války došlo к podrobné úpravě postavení válečných zajatců
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v Ženevské úmluvě o zacházení s válečnými zajatci z r. 1929, která doplňo
vala starší normy upravené v Haagské úmluvě.2

Poznámka první: Vztah к Ženevské úmluvě

Polsko bylo původním signatářem Ženevské úmluvy, meziválečné Če
skoslovensko rovněž. Slovenská vláda se 29. 8. 1939 usnesla, že přistoupí 
k Ženevskej dohode o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, neboť tato 
úmluva umožňovala ve svém čl. 93 přístup každému státu, jehož jménem 
nebyla podepsána. Slovenská vláda tím dala najevo, že vůlí původního sig
natáře, meziválečného Československa, se necítí být vázána. Přístupní lis
tinu podepsal 29. 8. 1939 předseda vlády Jozef Tiso. Přístupní listina byla 
odeslána švýcarské Spolkové radě, к níž došla 15. 9. 1939. Jak vyplývá z vy
hlášky ministra zahraničních věcí Vojtecha Tuky č. 240/1941 Sl. z. nabyla 
pro Slovensko účinnosti šest měsíců ode dne, kdy písemně došla švýcarské 
Spolkové radě, t. j. 15. 3. 1940.

Podle mého názoru se jedná o právní výklad, který odpovídá době míru, 
nikoliv však době, kdy Slovensko vedlo válečné akce proti Polsku a na pol
ském území. Vztah к účinnosti Ženevské úmluvy nebyl ze strany Slovenska 
korektní, signalizuje však snahu slovenského politického a státního vedení 
zachovat navenek vůči Polsku neutralitu. Slovensko oficiálně nevypovědělo 
Polsku válku,3 ani nevstoupilo do stavu branné pohotovosti státu, i když se 
v některých případech tak chovalo.4 Diplomatické styky s Polskem byly pře
rušeny, ale vypovězení polských diplomatů ze Slovenska zajišťovali Němci.5

Slovensko se při ozbrojeném konfliktu s Polskem dostalo do postavení 
vedlejší válčící strany, neboť hlavní válčící straně, Německu, poskytlo své 
území pro vedení války a vyslalo polní armádu.6 Sami Němci hovořili ve 
směrnici OKW z 12. 8. 1939 o slovenské armádě jako o stráži silniční sítě 
a železničních tratí a v rozkaze OKW z 23. 8. 1939, kdy převzali velení nad 
slovenskou polní armádou, že má pomocný charakter.7 Slovenští vojáci pře
kročili slovensko-polskou hranici a zahájili válečné akce na území protivní
ka již 1. 9. 1939. Ze slov ministra Ferdinanda Čatloše v armádním rozkaze 
z téhož dne vyplývá, že vztahy slovensko-polské vstoupily do stavu nepřá
telství.8 Tehdejší ministr zahraničních věcí Ferdinand Ďurčanský se ve svých 
pamětech tomuto vyjádření bránil: „Slovensko vojnu Polsku nikdy nevypo
vedalo, príslušné orgány o vypovedaní vojny nikdy vôbec nerokovaly, po
dobný návrh im nikdy predložený nebol a orgány Slovenskej republiky po-
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dujatie niektorého vojenského veliteľa za vojnu nepovažovaly.“9 Tomuto tvr
zení odporuje stanovisko bratislavského MZV, které považovalo v pozděj
ších letech tažení proti Polsku za ozbrojený konflikt.10

Je nutné zdůrazit, že zahájení nepřátelství bez předchozího vypovězení 
války je samo o sobě hrubým porušením mezinárodního práva, ale i na tom
to základě vstoupí státy do válečného stavu. Případná protiústavnost kroků 
příslušných slovenských ústavních činitelů při vyhlašování války, na kterou 
se mnozí při hodnocení postoje Slovenska vůči Polsku odvolávají, je v tom
to směru irelevantní. К uplatňování Ženevské úmluvy stačí faktické nepřá
telství. Podle mého názoru se stala Ženevská úmluva pro Slovensko jako 
stát, který nebyl jejím signatářem, ale přistoupil к ní, závazná od 15.9.1939. 
Tento výklad odpovídá smyslu čl. 94 a 95 úmluvy.

Z iniciativy předsedy vlády Vojtecha Tuky vypovědělo Slovensko 22. 6. 
1941 válku SSSR. К jeho kroku se připojili i další slovenští ústavní činitelé. 
Příslušné prohlášení přednesl v poledne v rozhlase 24. 6. 1941 jménem Tisa, 
Tuky a Čatloše ministr vnitra Alexander Mach." Ministr národní obrany 
Ferdinand Čatloš vydal téhož dne armádní rozkaz, kde vojákům vysvětloval 
smysl tažení proti SSSR.12 Byly přerušeny vzájemné diplomatické styky.13 
Slovensko vstoupilo do stavu branné pohotovosti státu.14

Již víme, že Slovensko к Ženevské úmluvě přistoupilo. Její text do slo
venského právního řádu byl však inkorporován teprve vyhláškou ministra 
zahraničních věcí V. Tuky č. 240/1941 Sl.z. ze dne 9. 9. 1941, která však by
la ve Slovenskom zákonníku uveřejněna až 12. 11. 1941.

Sovětské Rusko se po Říjnové revoluci nepřipojilo к Haagské úmluvě, ne
boť mezinárodní dohody po carském Rusku považovalo za neúčinné a podlé
hající revizi. SSSR nebyl signatářem Ženevské úmluvy.15 V podmínkách 
SSSR tuto úmluvu nahrazovaly vnitrostátní akty. Jednalo se o Položenije 
o vojennoplennych (Nařízení o válečných zajatcích), schválené usnesením 
Hospodářské rady při Radě lidových komisařů SSSR dne 20. 9. 1939 a o Po
loženije o vojennoplennych (Nařízení o válečných zajatcích) schválené usne
sením Rady lidových komisařů SSSR dne 1.7. 1941.16 Lidový komisariát za
hraničních věcí SSSR v notě ze dne 17. 7. 1941 prostřednictvím švédského 
vyslanectví a švédského Červeného kříže a v notě ze dne 8. 8. 1941 všem 
v Moskvě akreditovaným vyslancům zemí, s nimiž SSSR nepřerušil diplo
matické styky, vyslovil připravenost sovětské vlády provádět ustanovení 
Haagské úmluvy z r. 1907.17 Teprve v odpovědi americkému vyslanectví ze 
dne 25. 10. 1941 zdůraznil lidový komisariát zahraničních věcí SSSR, že so-
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větská vláda je rovněž solidární se Ženevskou úmluvou, ale „nemůže... dát 
svůj souhlas к připojení Sovětského svazu к Ženevské konvenci 1929“.'8

Poznámka druhá: Spolupráce s Mezinárodním výborem Červeného kříže

Ve chvíli ozbrojeného konfliktu s Polskem se dal Mezinárodní výbor Čer
veného kříže (MVČK) к dispozici slovenské vládě dopisem ze dne 13. 9. 
1939. V otázce válečných zajatců si předsevzal organizovat v jejich prospěch 
všeobecnou, která měla obsahovat zřízení Ústřední informační kanceláře, vý
měnu těžce nemocných a těžce zraněných, doručování korespondence, resp. 
balíků, koordinaci soukromých pomocných akcí. Jako dvě naléhavá a prak
tická opatření navrhl zřízení Ústřední informační kanceláře v neutrální zemi 
a zřízení vlastní informační kanceláře na slovenském území.19 MVČK zřídil 
Agence centrále des prisonniers de guerre (Ústřední kancelář pro válečné za
jatce) 14. 9. 1939 v Ženevě. Kancelář shromažďovala všechny dostupné in
formace o válečných zajatcích z oficiálních i soukromých zdrojů a zasílala je 
do jejich vlasti. Bratislavské MNO nařídilo zřízení Kancelárie pre správy 
a starostlivosť o vojnových zajatcov 26. 9. 1939 a zřízením a vedením kan
celáře pověřilo Slovenský Červený kříž (SČK).20 Do té doby šla korespon
dence polských válečných zajatců prostřednictvím SČK na inspektorát bran
né moci a tamního referenta pro věci SČK mjr. pěch. Branislava Manicu.21 
Korespondence zajatců však nevyhovovala Ženevské úmluvě ani formou ani 
obsahem, takže ji MVČK dále neodesílal. Muselo dojít к nápravě.22 Byro
kracie způsobila, že některé dopisy zůstaly na Slovensku, o čemž svědčí ne
odeslané dopisy, které jsou dosud uloženy ve VHA v Trnavě. Je to politová
níhodné.

Kancelář při SČK, zřízená při ozbrojeném konfliktu s Polskem, byla čin
ná i ve chvíli, kdy Slovensko vypovědělo válku SSSR, neboť SČK byl v ne
ustálém styku s MVSK, nakolik to vyžadovala jeho činnost v době míru. 
MVČK nabídl své služby 24. 6. 1941 sovětské vládě. Podobný návrh předal 
i německé, italské, maďarské, rumunské, finské a slovenské vládě. Návrh se 
týkal shromažďování a zasílání zpráv o válečných zajatcích, zdravých, ra
něných i zemřelých. Telegram předsedy MVČK slovenské vládě obsahoval 
i informaci, že sovětská vláda návrh přijala pod podmínkou reciprocity. 
Předseda vlády Vojtech Tuka jménem slovenské vlády přijal návrh na zasílá
ní zpráv o raněných a o zajatcích ve smyslu Ženevské úmluvy, která se tak 
mohla začít fakticky aplikovat. Zároveň slovenské vyslanectví v Berlíně do-
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stalo pokyn, aby prostřednictvím švédského vyslanectví požádalo švédskou 
vládu, která převzala ochranu slovenských zájmů v SSSR a sovětských záj
mů na Slovensku,23 aby obsah obou telegramů notifikovala sovětské vládě 
a vyžádala si oficiální vyhlášení sovětské vlády o recipročním postupu ve 
věci faktického uplatňování Ženevské úmluvy.24 MVČK oznámil v te
legramu, který do Bratislavy došel 24. 7. 1941, že všechny zainteresované 
státy přijaly nabídku na výměnu zpráv o válečných zajatcích. V dalším te
legramu, který do Bratislavy došel 25. 7. 1941, informoval o návrhu italské 
vlády, aby se aplikovaly i další ustanovení Ženevské úmluvy.25

Bratislavské MNO nařídilo 8. 8. 1941 zřízení Úradnej kancelárie pre 
zprávy a starostlivosť o vojnových zajatcov, kteří jsou na území Slovenska, 
a pověřilo zřízením a vedením kanceláře SČK.26 Zároveň zřídilo na MNO 
pomocnou Vojenskú kanceláriu pre evidenciu vojnových zajatcov, která se 
měla stát prostředníkem mezi SÚK a slovenskou armádou. Na práci vojen
ské kanceláře se podílely složky MNO - personálie, duchovní správa a zdra
votní správa.27 Zdůrazňuji, že opatření bratislavského MNO přicházela ve 
chvíli, kdy se na území Slovenska, a potažmo v místech dislokace slovenské 
armády na východní frontě, se sovětskými válečnými zajatci prakticky již 
nesetkáváme.

Delegát MVČK za účelem praktického uskutečňování výměny zpráv 
o válečných zajatcích odcestoval do turecké Ankary, aby zde zařídil vše po
třebné. Sovětské Nařízení o válečných zajatcích z 1. 7. 1941 předpokládalo, 
že bude při Výkonném výboru Svazu společností Červeného kříže a Červe
ného půlměsíce SSSR zřízeno Centralnoje bjuro o vojennoplennych 
(Ústřední kancelář pro válečné zajatce).28 Podle informací, které mělo bra
tislavské MZV к dispozici, navázala tato sovětská kancelář kontakt s delegá
tem MVČK v Ankaře.29 Bohužel vzájemné vztahy mezi MVČK a Výkon
ným výborem Svazu společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
SSSR nevydržely nápor německé brutality, jejíž důsledky podle názoru so
větské strany MVČK nedostatečně řešil, a staly se sporadickými. Nutně se to 
odrazilo v praktickém naplňování kroků, které MVČK v zájmu válečných 
zajatců zúčastněných válčících států podnikal.

Poznámka třetí: Zacházení s válečnými zajatci

Ženevskou úmluvu lze prakticky naplnit, pokud s ní budou účastníci vá
lečného konfliktu seznámeni, pokud dostanou instrukce, jak v dané chvíli
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postupovat. Slovenská strana tak činila za pochodu, neboť na vzniklou situa
ci nebyla dostatečně připravena ani organizačně, ani finančně. Pro sloven
skou polní armádu v ozbrojeném konfliktu s Polskem byly významné dva 
rozkazy polního velitelství Bernolák, a to Smernice o zachovaní sa pri úto
koch obyvatelstva na jednotky v nepriateľskom území a Smernice o chovaní 
sa v nepriateľskom území, které upravovaly chování podřízených složek vů
či válečným zajatcům a vůči ozbrojenému civilnímu obyvatelstvu.30 Zajat
cům zůstávaly jejich osobní věci, užitkové a cenné předměty, osobní do
klady, vyznamenání, přílby a masky. Odebíraly se jim zbraně a části výzbro
je, dále listiny s vojenským obsahem, deníky, mapy. Zakázáno bylo úkladné 
zabití nebo zranění zajatce, nebo prohlášení, že se zajatci nemají brát. Se za
jatci se zacházelo lidsky. Zranění a nemocní se museli chránit a šetřit.

Podle Ženevské úmluvy mohou být váleční zajatci internováni v městě, 
pevnosti nebo jakémkoliv jiném místě se závazkem, aby se nevzdálili za ur
čité hranice. Rovněž mohou být internováni v ohrazených táborech. Jejich 
uzavření je však dovoleno pouze jako nezbytné bezpečnostní opatření po do
bu, po kterou trvají okolnosti, které toto opatření učinily nezbytným. Zaja
tecký tábor pro polské válečné zajatce a utečence byl zřízen již 30. 8. 1939 ve 
výcvikovém táboře Oremov Laz u Lešti, a to pod stráží.31 Evidenci všech vá
lečných zajatců, i zemřelých nebo na bojišti padlých, a postup při zprostřed
kování korespondence válečných zajatců nařídil všem posádkovým velitel
stvím 3. 10. 1939 v zastoupení velitele HVV velitel dělostřelectva pplk. děl. 
Jozef Turanec.32 Náčelník štábu HVV mjr. gšt. Emil Novotný upozornil 18.10. 
1939 slovenské orgány, které byly pověřeny strážením a vedením evidence 
válečných zajatců, aby se podrobně seznámily s čs. předpisem č. 22/1938 
Sb. z. a n., který obsahoval český text Ženevské úmluvy.33

V otázce ubytování, stravování a lékařské péče se nedělal výrazný rozdíl 
mezi slovenskými vojáky a polskými válečnými zajatci. MNO upravilo zao
patřovací požitky zajatců, jak peněžní, tak naturální, v souladu se Ženevskou 
úmluvou.34 Vedle stravy v hodnotě 5 Ks denně obdrželi polští důstojníci 850 
Ks a příslušníci finanční stráže 500 Ks měsíčně, poddůstojníci a vojáci 1,50 
Ks a utečenci 1 Ks denně. Před odchodem ze Slovenska byl některým zajat
cům vyměněn poškozený oděv. Nemocní se léčili jak ve vojenských, tak ci
vilních nemocnicích. V zajateckém táboře však byl zaznamenán hromadný 
výskyt zavšivení.

Váleční zajatci také mohli pracovat, pokud jejich pracovní zařazení ne
mělo vztah к válečným operacím. Malá část polských válečných zajatců by-
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la od ledna 1940 přidělena do Ústředních dílen a skladu v Tmavě a několik 
zbylých zajatců od prosince 1940 do výcvikového tábora v Kamenici nad 
Cirochou.

Případy hrubého zacházení nebo trýznění polských zajatců nejsou zazna
menány. Je nutné se však zastavit u případů zajatců zastřelených při útěku ze 
zajateckého tábora v Lešti (jedná se minimálně o 4 případy). Ženevská úmlu
va vědomé usmrcení zajatců nepřipouští. Ve svém čl. 47 rozeznává útěk zda
řilý nebo útěk nezdařilý. Útěk posuzuje jako porušení discipliny. Nejpřísněj
ším disciplinárním trestem je vězení. Podle mého názoru se v tomto případě 
dopustily slovenské orgány závažného porušení Ženevské úmluvy.

Za ozbrojeného konfliktu se SSSR stojí za povšimnutí významná změna 
ve vedení válečných akcí ze strany slovenského velení, a to četnost doslov
ných překladů rozkazů německých velitelství předávaných slovenskými ve
litelstvími podřízeným velitelstvím a jednotkám. Tím se do slovenské armá
dy systematicky vnášel německý duch vedení války. O znalosti německých 
směrnic, instrukcí a rozkazů к zacházení se sovětskými válečnými zajatci, 
politickými pracovníky a civilním obyvatelstvem ve slovenském velitelském 
sboru není dostatek relevantních informací. Nelze předpokládat, že tyto taj
né směrnice odporující principům lidskosti při vedení války vešly u spojen
ců Německa ve všeobecnou známost.

Ideologicky podbarvená zdůvodnění účasti slovenských vojáků ve válce 
proti SSSR obstarali sami slovenští ústavní činitelé, ministrem národní obra
ny Ferdinandem Čatlošem 35 počínaje a ministrem dopravy a veřejných pra
cí Júliusem Stanem,36 spravedlnosti Gejzou Fritzem,37 financí Mikulášem 
Pružinským3S, konče. Jejich apely většinou přinášely frontové noviny Slo
venský vojak. Propagandou byl záměrně vyvolán falešný dojem, že se válka 
vede proti Rusům-bolševikům, Židům a Asiatům, nikoliv např. Ukrajincům. 
Pplk. gšt. Štefan Tatarko hovořil o sovjetruských zajatcích.39

Na slovenském území byly zřízeny dva zajatecké tábory pro sovětské vá
lečné zajatce, a to v Čemerném u Vranova nad Topľou a Oremov Laz u Leš
ti. Podle dostupných informací neprošel Leští žádný zajatec a Cemerným 
pouze jeden. Přitom posádková velitelství obdržela rozkaz vést přesné sou
pisy zajatců nalézajících se v zajateckých táborech a nemocnicích, dále zem
řelých nebo na bojišti padlých.40 Bratislavské MNO upravilo pro zajatce 
denní stravní dávku a bez rozdílu hodností nechalo vyplácet nejprve 1,50 Ks 
a později 1 Ks denně na osobu jako denní příplatek na nákup nejnutnějších 
potřeb.41
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Z Čatlošova nařízení mohl každý slovenský voják, pokud zajal protivní
ka, požádat o určitý počet zajatců, kteří by byli přiděleni jeho rodině na prá
ce. Opatření se v praxi nerealizovalo, neboť к odsunu zajatců na území Slo
venska nedošlo. Zajatci se nacházeli ve sběrně zajatců v Chyrově u polní ar
mády, kde z nich byla postavena zajatecká rota, kterou po stránce výcvikové 
a po stránce pracovní přičlenili к 1. praporu 6. pěšího pluku, zároveň coby 
strážnímu oddílu. Mezi sovětskými válečnými zajatci najdeme Rusy, Židy, 
příslušníky národností Kavkazu, Povolží a Střední Asie. Dále Ukrajince, kte
ří zběhli, ale bojovali se zbraní v ruce, nebo Ukrajince, kteří zběhli, ale slou
žili beze zbraně, či Ukrajince sloužící v Rudé armádě jako povozníci (fur
mani).42 Ukrajinci neušli rozlišení ještě na loajální a nespolehlivé.43

Slovenská polní armáda zůstala ve své valné většině až do reorganizace 
v srpnu 1941 rozmístěna na okupovaném území v prostoru mezi východní 
hranicí Generálního Gouvernementu a západní hranicí týlu operační oblasti 
německé armády. Slovenské jednotky obdržely policejně-bezpečnostní úko
ly, sloužící к důsledné filtraci civilního obyvatelstva, které bylo v důsledku 
války v pohybu. Každá podezřelá osoba byla podle okolností buď internová
na44 nebo předána příslušnému velitelství místní policie nebo SD.45 Uplatňo
val se zostřený postup vůči civilnímu obyvatelstvu, které pomáhalo rozbitým 
skupinám vojáků Rudé armády. Civilisté, zbraně schopní, se automaticky 
považovali za bolševiky, které je nutné internovat.46 Předpokládalo se, že za
držení civilisté, ženy a děti nepůjdou do zázemí, ale do koncentračního (in
ternačního) tábora, nebo budou předáni příslušnému polnímu soudu.47

S ozbrojenými ženami bez uniformy se zacházelo přímo jako se „zákeř- 
níky“.48 Stíral se rozdíl mezi vyzvědači na jedné a vojenskými zvědy (roz- 
vědčíky) na druhé straně, čekala je smrt zastřelením.

Na Ženevskou úmluvu se nikdo příliš neohlížel, i když musíme konstato
vat, že případy hrubého zacházení nebo' trýznění sovětských válečných za
jatců nejsou dokladovány. Je nutné proto zaznamenat odsouzeníhodný čin, 
který se udal v červenci 1941. Velitel roty KPÚV Leopold Ďurana po bojích 
u Lipovce zastřelil jednoho po druhém 10 sovětských válečných zajatců od
váděných do týlu. Dvoučlenné eskortě slovenských vojáků pak rozkázal, aby 
naházela mrtvé zajatce do pole. Není známo, že by byl v průběhu války za 
tento čin pohnán к odpovědnosti. Vyvstává tak otázka, zda se jedná o selhá
ní jednotlivce, nebo systému. Po válce byl odsouzen к 30 rokům odnětí svo
body.49
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Poznámka čtvrtá: Repatriace zajatců

Slabé místo v ozbrojených konfliktech představuje repatriace nebo pro
puštění válečných zajatců do jejich vlasti. Nezřídka jsme svědky politických 
kalkulací, kdy se zajatci stávají jako válečná kořist předmětem nestydatých 
výměnných obchodů. Ozbrojený konflikt Německa s Polskem trval velmi 
krátce. Slovensko jako vedlejší válčící strana o zahájení, způsobech vedení 
a zastavení válečných akcí nerozhodovalo. Reálné podmínky možné repa
triace zajatců na území okupovaného Polska neznalo, čímž mohl být její účel 
zmařen.

Na Slovensku se nacházelo nejméně 1209 polských válečných zajatců.50 
Jednalo se o klasické válečné zajatce, které získala slovenská nebo německá 
armáda v boji, další zajistilo slovenské četnictvo, nejvyšší počet z nich po
cházel z Maďarska, po útěku z tamní internace. Bezradnost s posuzováním 
jejich statusu se projevila v tom, že jsou označováni jako zajatci, ale také 
uprchlíci nebo přeběhlíci. O jejich předání jednalo Slovensko s Německem, 
SSSR a Litvou, tedy státy, které vykonávaly reálnou moc na okupovaném 
polském území. O to, jak budou příslušné státy se zajatci po předání zachá
zet a zda je po předpokládané karanténě propustí domů, se nikdo kompe
tentní na slovenské straně nezajímal.

Jednání s Německem dostala impuls uzavřením německo-slovenské smlou
vy z 21. 11. 1939 o připojení území na Oravě a Spiši ke Slovensku. Němci 
projevili zájem především o zajatce německé národnosti, záporně se stavěli 
к zajatcům židovské národnosti. Souhlas Němců s převzetím polských vá
lečných zajatců přišel až ve chvíli, kdy se jejich status na německé straně 
změnil. Měli jít na práce do Německa jako civilní pracovníci, takže by po
zbyli ochrany Ženevské úmluvy. Německá strana převzala v únoru 1940 ve 
dvou skupinách 961 osobu (z toho 154 osoby německé národnosti),51 v květ
nu 1941 dalších 15 52 a v červenci 1942 ještě 9.53 Jednání s Litvou se stalo 
v červnu 1940 bezpředmětným. Rovněž jednání se SSSR do června 1941 ni
jak nepokročilo.

Ve snaze zvrátit neutěšené poměry v obcích na inkorporovaném území 
Oravy, Spiše a Javoriny, kde bývalá polská administrativa zaujala postoj pa
sivní rezistence, uzrála myšlenka zasadit se o návrat polských válečných za
jatců slovenské národnosti příslušných na toto území. Zásadní jednání, po
měrně úspěšná, se vedla s Německem. Další jednání, vyčerpávající, se SSSR. 
Dílčí, nárazová, s Maďarskem a Rumunskem.
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V prvních dvou měsících ozbrojeného konfliktu se SSSR zajala sloven
ská armáda nejméně 400 osob, převážně zběhů a těch, kteří ztratili kontakt 
se svou jednotkou. V případě sovětských válečných zajatců к žádné repatria
ci nedošlo. Zajatci zůstali v prostoru slovenské polní armády na okupova
ných územích a v červenci 1941 byli postupně předáni do německých zaja
teckých táborů, což se stalo do budoucna pravidlem. V žádném případě neš
lo o výsledek diplomatického jednání Slovenska s Německem. Tento krok 
lze posoudit jako důsledek operačního podřízení slovenské armády němec
kému velení a zároveň jako rezignaci na vlastní postup, který by odpovídal 
mezinárodnímu právu. Podle mého názoru toto rozhodnutí nepříslušelo slo
venskému velitelskému sboru. Nepochybně se tímto krokem dostala sloven
ská armáda do postavení pomocníka v německé okupační politice. To potvr
zuje již zmíněná filtrace civilního obyvatelstva. Když dal v prosinci 1941 ně
mecký vojenský atašé v Bratislavě pplk. gšt. Heinrich Becker к úvaze, zda 
bude Slovensko vydržovat vlastní zajatecké tábory, anebo zda sovětské vá
lečné zajatce neodevzdá do německých zajateckých táborů, nebylo již něko
lik měsíců co řešit.54

Poznámka pátá: Dílčí závěry

1) Slovensko nezvolilo komplexní přístup к mezinárodním úmluvám, kte
ré upravovaly válečné právo a zvyklosti. Bylo selektivní. Jednalo nárazově 
pod vlivem okolností, vzniklých sice nezávisle na jeho vůli, ale nebránících 
samostatnosti v rozhodování. Přitom právě tato oblast mezinárodních vztahů 
by umožnila Slovensku výrazněji se v regionu střední a jihovýchodní Evropy 
mezinárodně-právně vyprofilovat, zařadit se к emancipovaným státům, držet 
nikým nezpochybnitelný odstup od německé okupační politiky. Slovensko tu
to možnost plně nevyužilo.

2) Slovensko nevystoupilo z německého stínu ani v otázce válečných za
jatců, kde byl ponechán značný prostor pro vlastní kroky, vlastní řešení, vlast
ní opatření. A v armádě šlo až do důsledků, do podřízení se německé velitel
ské pravomoci, a to díky pozici vedlejší válčící strany. Přebíralo argumentaci 
Německa o příčinách, způsobech, prostředcích a cílech ozbrojených konflik
tů. Každý stát, jehož protivníkovi poskytlo válečnou pomoc, jej tak mohl po
važovat za nepřítele.

3) Slovensko nebylo v dodržování válečného práva důsledné. Nemělo roz
pracován jednotný postup státních orgánů a úřadů, kterým chyběla znalost
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příslušných mezinárodních norem. Vyhýbalo se řešení některých palčivých 
otázek spojených s pobytem válečných zajatců na svém území. Postupně 
oslabovalo ochranu obětí války na straně protivníka. Mezi obětmi války pro
vádělo neodůvodněnou selekci podle pochybných národnostních rozdílů 
a stupně loajality. Tento trend byl zřetelný. Kulminoval v prvních měsících 
ozbrojeného konfliktu se SSSR.

4) Slovensko se předáním válečných zajatců do rukou Němců zbavilo od
povědnosti za jejich osud. Na svém území je nechtělo, pokud z jejich přítom
nosti nemohlo profitovat. V případě sovětských válečných zajatců mohlo být 
motivováno snahou znemožnit jejich styk se slovenským civilním obyvatel
stvem, jehož reakce nešlo předvídat. Vykreslený obraz vykonavatelů moci ži
dovských rudých komisařů, abych parafrázoval Čatlošova slova, by se mohl 
ve střetu s realitou každodenního života rozplynout.

5) Někteří příslušníci slovenské armády se v ozbrojeném konfliktu se 
SSSR dopustili válečných zločinů. Omluvou nemůže být, že se jich do
pouštěla i druhá strana.

POZNÁMKY:

1 HOBZA, A.: Dokumenty ke studiu mezinárodního práva. Praho, 1931, s. 389-405.
2 Sbírko zákonů a neřízení státu československého, ročník 1938, částka 7, í. 22, Úmluva týkající se nakládání s vá

lečnými zajatci ze dne 27. července 1929, s. 27-72.
3 KUPUNSKI, J.: Udzial armii slowackiej w agresji niemieckiej przeciwko Polsce we wrzesniu 1939 roku. In: Wojskowy 

Przeglod Historyczny, 34, 1989, ř. 4, s. 77.
4 Slovensko se nacházelo ve stavu branné pohotovosti státu fakticky od 1.9. do 15.11.1939.
5 0RL0F, E.: Slowocja wobec konfliktu polsko-niemieckiego 1939 roku. In: Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pedogo- 

gieznej w Rzeszowie. Serio spoleezno-pedagogiezno i historyezna, História 4, 1994, Zeszyt 14, s. 181.
6 HOBZA, A.: Přehled mezinárodního práva válečného. Dodatek: Trestání válečných zločinců. Praha, 1948, s. 29.
7 KOZENSKI, J.: Kwestia slowacka w polityce Trzeciej Rzeszy (Wrzesien 1938 ■ sierpien 1939). In: Studia z dziejów ZSRR 

i Európy Srodkowej, Tom X, 1974, s. 139.
8 NIŽŇANSKÝ, E.: Slovenská účasť vo vojne proti Polsku 1939. Občan Slovenska v zajatí propagandy vtedajších vládnych 

predstaviteľov. Úvahy a dokumenty. In: Studia Historka Nitriensia, VI, 1997, s. 189, Dokument VII.
9 Cit. dle NĚMEČEK, J.: Slovensko-polské vztahy v předvečer druhé světové války. In: Historický časopis, 45, 1997, č. 3, 

s. 448.
10 Vojenský ústřední orchiv Praha, f. Sbírka dokumentů Armády Slovenské republiky 1939-1945 (dále jen VÚA Praha, 

Sbírka), i. č. 10/32, k. 7, MZV 8545/1-1942 (MNO 105444 DÔV./II/5.1942.

244



PROBLEMATIKA VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ VE SVĚTLE SLOVENSKÉHO PŘÍSTUPU ZA OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ S POLSKEM A SSSR

11 Slovenská sloboda, 4,1941, č. 141, s. 1.
12 Slovenská pravdo, 6,1941, č. 146, s. 2.
13 Tomtéž, č. 142, s. 3.
14 Slovenský zákonník, roč. 1941, čiastka 34, vyhl. f. 115 zo dňa 22. júno 1941 o vstupe štátu do brannej pohotovosti,

15 Drugaja vojno 1939-1945. Pod obšf. red. Ju. N. Afonosjeva. Moskvo, 1996, s. 226.
16 GALICKIJ, V. P.: Finskije vojennoplennyje v lagerjach NKVD (1939-1953 gg.). Moskva, 1997, s. 87.
17 GALICKIJ, V. P.: Problema vojennoplennycb i otnošenije k nej sovetskogo gosudarstva. In: Sovetskoje gosudorstvo 

i pravo, 1990, č. 4, s. 129.
18 Drugaja vojna 1939-1945, s. 317.
19 Vojenský historický archív Trnava (dále jen VHA Trnava), f. MNO, HW 111053/inšp. 1939.
20 VHA Tmavo, f. MNO, 9908/prez. 1. oddel. 1939.
21 VHA Trnava, f. MNO, HW 110364/vých. 1939.
22 VHA Trnava, f. MNO, HW 193121/11.1940.
23 MARJINOVÁ, V. V.: „Brána no Bolkán". Slovensko v geopolitických plánech SSSR a Nemecka v letech 1939-41. In: Sou

dobé dějiny, 1, 1994, č. 6, s. 845.
24 VHA Trnavo, f. MNO, k. 143, sg. 92, MZV 32883/11-1941 (MNO 38363/23+5.1941.
25 VHA Trnavo, f. MNO, k. 143, sg. 92, MZV 33197/11-1941 (MNO 39751/23-1941).
26 VHA Trnava, f. MNO, k. 143, sg. 92, MNO 39811/28.1941.
27 VHA Trnava, f. W3, k. 10, Rozkaz veliteľstvo 2. divíznej oblasti, 1941, f. 20, odd. B, cl. 76.
28 GALICKIJ, V. P.: Finskije vojennoplennyje, s. 162.
29 VHA Trnava, f. MNO, k. 143, sg. 92, MZV 33818/11-1941 (MNO 43510/28-1941.
30 VÚA Praha, Sbírka, i.č. 24/20, k. 27, Bernolák 11090/dáv. 2.oddel. 1939 a 11091/dóv. 2.oddel. 1939.
31 VÚA Praha, Sbírka, i.č. 24/1, k. 27, Bernolák 19005 Taj. štáb. 4.oddel. 1939, Všeobecný operačný rozkaz ř. 1, čiasť

IT, cl. VI.
32 VÚA Praha, Sbírka, MNO-HW 110437/inšp. 1939.
33 VHA Trnava, f. MNO, MNO-HW 210334 Dóv. 4. oddel. 1939,
34 VHA Trnavo, f. MNO, MNO-HW 111053/inšp. 1939.
35 Slovenská pravdo, 6,1941, č. 146, s. 2; Slovenské vojsko, 2,1941, č. 13, s. 203.
36 Slovenské pravdo, 6,1941, f. 164, s. 1, Pozdrav našej bojujácej armáde.
37 Slovenská sloboda, 4,1941, č. 165, s. 1, ’
38 Slovenská sloboda, 4,1941, č. 168, s. 1, Priekopníci lepšej budúcnosti.
39 VHA Trnavo, f. 53, 1941, Zprav, MNO 145477/Dčv. obr. 1941.
40 VHA Trnavo, f. MNO, k. 143, MNO 39811/28.1941.
41 VHA Trnava, f. W3, Dôverný rozkaz veliteľstva 2. divíznej oblosti, 1941, f. 9, odd. B, cl. 41 a č. 13, c
42 VÚA Praho, Sbírka, i.č. 39/14, k. 80, Velitelstvo 2. divízie, 3672/dôv. 2,oddel. 1941.
43 VÚA Praha, Sbírka, i.č. 39/23, k. 83, Velitelstvo Ladislav, 6030 dóv. 2.odd. 1941.

d. B, čl. 58.

245

^



OLDŘICH PELS

44 VHA Trnava, f. RD, děl.pl.ll, k. 155, Denný rozkaz, 1941, č. 16, cl. 7.
45 VHA Trnava, f. Velitelstvo armády, k. 1, 107285/Taj. 3.odd. 41.
46 VHA Trnava, f. Velitelstvo armády, k. 1, 107122/Taj. 3.oddel. 1941.
47 VHA Trnava, f. Velitelstvo armády, k. 3, Veliteľstvo 1. divízie, 235/Taj. 2.odd. 1941, Príloha к všeob. oper. rozkazu č.

8/41 - Zpravodajský rozkaz č. 6, čl. II; VÚA Praha, Sbírka, i.č. 39/20, k. 82, Veliteľstvo Ladislav, Dôverný rozkaz, 
1941, č. 3.

48 VHA Trnava, f. RD, děl.pl.ll, k. 155, Denný rozkaz, 1941, č. 17, cl. 11.
49 VÚA Praha, f. MNO, Velitelství tankového vojska, k. 175, Důvěrné, 1949.
50 Slovenský národný archív Bratislava (dále SNA Bratislavo), f. KPR, k. 51, KPR 2129/voj.odd. 1939 (MNO 

192602/11.1940).
51 VHA Trnava, f. MNO, HW 192654/11.1940; VÚA Praha, Sbírko, i.č. 18/6, k. 15, MNO-HW 192602/11.1940, 

192789/11.1940.
52 VHA Trnovo, f. MNO, k. 566, sg. 92, MNO 158352-l/l.odd. 1943,161847-l/l.odd. 1943, 166855-l/l.odd. 1943.
53 SNA Bratislava, f. MZV, k. 161, MZV 2063/1-1942 (MNO 25167-11/5.1942, MZV 3001/1-1942 (MNO 43325-11/5. 

1942).
54 VÚA Praha, Sbírka, i.č. 38/23, k. 71, MNO 270173 Dóv./5.1941.

246



Obrnené jednotky slovenskej 
armády 1939-1945

Tomáš KLUBERT

Druhá svetová vojna sa často právom nazýva vojnou motorov. Boli to 
predovšetkým tanky, samohybné delá, obrnené transportéry, pancierové au
tomobily a ďalšie kategórie obrnenej techniky, ktoré zásadne ovplyvnili prie
beh všetkých významných útočných i obranných operácií. Armáda prvej 
Slovenskej republiky disponovala iba neveľkými obrnenými jednotkami. Pre 
svoju nepočetnosť sa do análov druhej svetovej vojny nemohli výraznejšie 
zapísať, ale ich výstavba, organizácia, technický rozvoj a bojové nasadenie 
tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenských vojenských dejín.

Zrod slovenských obrnených jednotiek je spojený so vznikom čs. Pluku 
útočnej vozby 3 (PÚV 3) 15. septembra 1933. Za jeho posádkové mesto bol 
vybraný Turčiansky Svätý Martin (dnes Martin), kde sa zakrátko začalo 
s výstavbou vojenských ubikácií, garáží a ostatných servisných zariadení za
hŕňajúcich priestory pre takmer 2000 mužov a stovky vozidiel. Martinské 
kasárne „Ľudovíta Štúra“ boli uvedené do prevádzky na jar 1938.'

Začiatky slovenských obrnených jednotiek pritom neboli vôbec jedno
duché. Útočná vozba sa považovala za elitnú zbraň a medzi jej príslušníkmi, 
na ktorých boli kladené vysoké požiadavky v oblasti politickej spoľahlivosti, 
technického vzdelania, intelektuálnej úrovne a vojenskej profesionality, bo
lo len minimum Slovákov. Predovšetkým medzi dôstojníkmi. Prvými slo
venskými dôstojníkmi útočnej vozby sa.stali Štefan Čáni, Štefan Lupták 
a Ján Jarembák. Š. Čáni a Š. Lupták prešli k útočnej vozbe od pechoty, prvý 
slovenský tankista - profesionál bol J. Jarembák.2

Vznik slovenského štátu 14. marca 1939 zastihol takmer všetko mužstvo 
a techniku PÚV 3 v Turčianskom Sv. Martine. 15. marca 1939 prevzal pluk 
od jeho dovtedajšieho veliteľa plk. Alexandra Fuseka slovenský dôstojník 
útočnej vozby s najvyššou hodnosťou škpt. Štefan Čáni, ktorý dovtedy velil 
Skúšobnému oddielu útočnej vozby pri PÚV 1 v Miloviciach.3 Organizácia 
PÚV 3 platná od 15. septembra 1938 bola nasledovná: veliteľstvo so štábnou 
rotou, hospodárskou a technickou jednotkou, I. prápor s 1. rotou motocyklo
vou a 2. rotou pancierových automobilov a tančíkov, II. prápor s 3. a 4. (rám-
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covou) rotou lahkých tankov, III. prápor s 11., 12., 13. a 14. rotou kanónov 
proti útočnej vozbe (KPÚV), Náhradný prápor a pomocná rota.4

PÚV 3 disponoval к 14. marcu 1939 týmito ťažkými zbraňami: 3 pancie
rové automobily OA vz. 27, 10 pancierových automobilov OA vz. 30,30 tan- 
číkov vz. 33 (všetky zakonzervované), 27 tankov LT vz. 34 (z toho 9 boja- 
schopných), 43 tankov LT vz. 35, deväť KPÚV 37 mm vz. 34 a 18 KPÚV 37 
mm vz. 37 M. Vozový park pluku dopĺňalo 219 nákladných, deväť cisterno
vých a 96 osobných automobilov, 53 pásových delostreleckých traktorov (3 
BD-25/BD-30, 11 Skoda MTH, 38 Praga IV, 1 Praga T-9) a 73 motocyklov.5

Do 16. marca 1939 sa v Turčianskom Sv. Martine sústredili všetci Slová
ci od ostatných jednotiek útočnej vozby. K spomínanému dňu mužstvo plu
ku pozostávalo zo 70 dôstojníkov (10 Slovákov), 33 poddôstojníkov (4 Slo
váci) a 821 vojakov (534 Cechov, 222 Slovákov, 65 Rusínov).6 Česi a Mora
vania tvorili aj väčšinu civilných zamestnancov technických dielní.7 Mate
riálne na tom pluk nebol zle. Štúrove kasáme navyše predstavovali najmo
dernejší komplex pre útočnú vozbu v bývalej ČSR. Horšie bolo, že do 
18. marca 1939 takmer všetci vojaci neslovenskej národnosti útvar opustili. 
Kasárne boli plné zbraní a vojenského materiálu, ale zostalo v nich mini
mum mužstva.8

Počet slovenských obrnencov sa navyše rozrástol 19. marca 1939, keď 
z Podkarpatskej Rusi ustúpilo do Humenného 9 tankov LT vz. 35 a do Pre
šova 8 pancierových automobilov OA vz. 30, všetky od PÚV 2 z Vyškova. 
České posádky ich však pri odchode znepojazdnili.9

Okrem toho zostal na Slovensku ešte od septembrovej mobilizácie čs. 
pancierový vlak č. 39. Táto súprava bola postavená v roku 1938 pre 25. peší 
pluk v Lučenci. Tvorili ju tykadlový vozeň, improvizované opancierovaná 
lokomotíva radu 310422 a upravené nákladné vozne radu U-7.76290 
a U-7.17369. Vlak bol vyzbrojený jedným poľným delom 76,5 mm vz. 17, 
siedmimi ťažkými guľometmi 7,92 mm vz. 7/24 Schwarzlose a jedným ľah
kým guľometom 7,92 mm ZB vz. 26. Posádka sa skladala z 1 dôstojníka a 42 
mužov. Pancierový vlak č. 40 bol podriadený 40. hraničnej oblasti a jeho po
sádková stanica sa nachádzala vo Zvolene.10

K prvému bojovému nasadeniu slovenskej útočnej vozby došlo už za
krátko počas pohraničného konfliktu s Maďarskom na východnom Sloven
sku. Z iniciatívy npor. Cyrila Daxnera a por. Jána Pokorného bolo v Prešove 
urýchlene opravených 5 OA vz. 30. Tieto vozidlá podnikli 24. marca 1939 
dva výpady proti maďarským jednotkám v priestore Závadka - Gajdoš - Ú-
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brež, pričom 1 bol nepriateľom zničený. V ten istý deň dorazila z Turčian
skeho Sv. Martina do Michaloviec čata OA vz. 30 (veliteľ čat. asp. Imrich 
Gaš) a čata LT vz. 35 (veliteľ čat. asp. Gejza Servátka), ale do bojov sa už 
nezapojili.“

Na zásah proti maďarským vojskám bol pripravený i bývalý čs. pan
cierový vlak č. 40. Podľa návrhu Ing. Huga Weinbergera (neskorší hlavný 
konštruktér povstaleckých pancierových vlakov) ho vo zvolenských želez
ničných dielňach posilnili novým guľometným vozňom. Vo vrútockom depe 
a na popradskej stanici ho doplnili ubytovacou súpravou. V dňoch 23. až 26. 
marca 1939 potom operoval ako záloha na tratiach v priestore Michalovce. 
Po skončení konfliktu sa presunul do Spišskej Novej Vsi.12

Martinský PÚV bol a zostal jediným tankovo-mechanizovaným plukom 
slovenskej armády. Vzhľadom na nedostatok personálu sa však musel 15. 
mája 1939 zredukovať na prápor.13 Jeho veliteľom zostal naďalej škpt. Š. Čá- 
ni. Hoci bol československý orientovaný, a navyše pracoval v odbojovej or
ganizácii „Flóra“, svoje povinnosti si plnil nanajvýš svedomito. Z toho ne
veľkého množstva mužov, ktoré mu zostali, zostavil Prápor útočnej vozby 
v zložení: veliteľstvo s pomocnou rotou, rota pancierových automobilov, tan
ková rota, rota KPÚV, podporná rota a náhradná rota. Zvyšné tri roty KPÚV 
boli odvelené do Hlohovca. Š. Čánimu záležalo, aby jednotka zostala boja- 
schopná. Na jeho žiadosť nariadilo veliteľstvo armády Peším plukom 1 až 5 
uvoľniť pre Prápor útočnej vozby po 46 mužoch, zatiaľ čo všetky samostatné 
pešie prápory mu mali dodať 15 mužov. Z nich malo byť aspoň 50 % mecha
nikov, šoférov, alebo údržbárov. Spomínané útvary však plnili tieto požia
davky neochotne, lebo ľudí s technickým vzdelaním bolo vtedy na Sloven
sku veľmi málo. Š. Čáni 6. júla 1939 hlásil, že početný stav jeho práporu do
siahol dvanásť dôstojníkov, 19 poddôstojníkov a 531 vojakov. Zároveň sa 
sťažoval, že od pechoty dostal iba 28 % technikov, pričom sa mu dokonca 
pokúšali podstrčiť aj analfabetov a Cigánov.14 Napriek týmto začiatočným 
ťažkostiam sa PÚV stal spolu so vzdušnými zbraňami najelitnejšou zložkou 
slovenskej armády. Pôvodné jadro jeho dôstojníckeho zboru doplnili absol
venti strojníckych priemysloviek a učiteľských ústavov.15

Situácia Práporu útočnej vozby sa pomaly zlepšovala. Noví vojaci prešli 
počas leta 1939 intenzívnym výcvikom. Mechanici plzeňskej Škodovky za
sa v priebehu 5. septembra až 14. októbra 1939 uviedli do perfektného tech
nického stavu všetkých 52 tankov LT vz. 35.16

V septembri 1939 sa Prápor útočnej vozby zapojil do protipoľského ťaže-
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nia. Už koncom augusta boli 3 OA vz. 30 pridelené Jazdeckému priezvedné- 
mu oddielu (JPO) 1, začleneného do 1. pešej divízie „Jánošík“. Čata pancie
rových automobilov toho istého typu (veliteľ čat. asp. Imrich Gaš) a čata tan
kov LT vz. 35 (veliteľ čat. asp. Gejza Servátka) posilnili 3. pešiu divíziu „Rá- 
zus“. Do bojov proti Poliakom však zasiahli len pancierové automobily diví
zie „Jánošík“.17

3. septembra 1939 vyrazila z Turčianskeho S v. Martina do Kluknavy pri 
Krompachoch Poľná jednotka Práporu útočnej vozby „Topoľ“ (veliteľ mjr. 
Štefan Čáni) o sile 290 mužov. Bola vyzbrojená 6 OA vz. 30 a 13 LT vz. 
35.18 5. septembra z nej vytvorili 3. motorizovaný oddiel „Havran“ Rýchlej 
skupiny „Kalinčiak“, ktorý mal chrániť úsek štátnej hranice v priestore Sta- 
kčín - Snina. 7. septembra 1939 dorazil oddiel „Havran“ do Brekova pri Hu- 
mennom, kde ho doplnila kombinovaná rota útočnej vozby z Turčianskeho 
S v. Martina a dve čaty útočnej vozby, ktoré boli dovtedy podriadené 3. pešej 
divízii. Oddiel „Havran“ sa k 8. septembru 1939 skladal z veliteľstva zo štáb
nou rotou, roty pancierových automobilov (veliteľ por. Imrich Gaš), 1. tan
kovej roty (veliteľ npor. Štefan Lupták), 2. tankovej roty (veliteľ por. Ján Ja- 
rembák), roty KPÚV a pomocných jednotiek, celkom 387 mužov. Od 
22. septembra 1939 jeho výzbroj tvorilo: 19 LT vz. 35, 9 OA vz. 30 (vrátane 
vozidiel vrátených od JPO 1) a 6 KPÚV 37 mm vz. 37 M. Jediná bojová ak
cia oddielu „Havran“ sa uskutočnila v dňoch 17. až 21. septembra 1939, ked 
rota pancierových automobilov pomáhala čistiť priestor severne od Duklian
skeho priesmyku. 1. októbra 1939 sa Poľná jednotka Práporu útočnej vozby 
vrátila do Turčianskeho Sv. Martina.19

Veleniu Práporu útočnej vozby bol na jeseň 1939 podriadený aj pan
cierový vlak zo Spišskej Novej Vsi, ktorý počas leta vo Zvolene opravili 
a vylepšili. Po začiatku vojny s Poľskom sa presunul do Popradu, kde ho za
radili do zálohy armádneho velenia. Podľa armádnej skupiny dostal čestný 
názov „Bernolák“ a krycie meno „Hrdlička“. Prápor útočnej vozby dodal pre 
vlak bojovú posádku, ktorá vrátane železničiarov pozostávala zo 46 mužov. 
Výzbroj bojovej súpravy tvorilo 7 ťažkých guľometov 7,92 mm vz. 7/24 
Schwarzlose, 2 ľahké guľomety 7,92 mm LK vz. 26 a 1 KPÚV 37 mm. 
Z Popradu vlak odišiel do Margecian, kde stál v nečinnosti do 18. septembra 
1939, keď ho odvelili najskôr do Krompách a potom naspäť do Popradu. Tam 
bol pancierový vlak odstrojený a 1. októbra 1939 sa vrátil do Spišskej Novej 
Vsi. Bojová súprava potom stála zakonzervovaná na vedľajšej koľaji až do 
mája 1940. Vtedy bola vyčlenená zo stavu útočnej vozby a na jeseň defini-
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tívne zrušená.20
Po skončení protipoľského ťaženia Prápor útočnej vozby reorganizovali. 

Od 11. novembra 1939 pozostával z veliteľstva so štábnou rotou, roty moto
rizovaného výzvedného oddielu (MPO) s čatou pancierových automobilov, 
čatou tančíkov a motocyklovou čatou, L, 2. a 3. (rámcovej) roty ľahkých tan
kov, roty KPÚV a náhradnej roty.21

Mjr. Š. Čáni sa s touto reorganizáciou neuspokojil a požadoval opätovné 
povýšenie Práporu útočnej vozby na pluk. Ministerstvo národnej obrany 
(MNO) jeho žiadosť v krátkej dobe schválilo a 28. novembra 1939 doň za
členilo Prápor KPÚV z Hlohovca.22 Od 1. januára 1940 došlo k faktickému 
a 15. februára 1940 rozkazom MNO č. 135 137 Taj./19-1940 i k admini
stratívnemu ustanoveniu PÚV.23

Nový pluk tvorili: veliteľstvo so štábnou a pomocnou rotou, I. prápor (ve
liteľ stot. Jozef Dobrôtka) s rotami č. 1 až 4, II. prápor (veliteľ npor. Emil 
Krokavec) s 5., 6., 7. a 8. rotou a Náhradný prápor (veliteľ stot. František 
Ploskuňák). 1. rota bola vyzbrojená pancierovými automobilmi, 2., 3. a 4. 
(náhradná) ľahkými tankami. Výzbroj rôt č. 5 až 8 tvorili 37 mm KPÚV vz. 
37 M. Mužstvo PÚV pozostávalo k 15. februáru 1940 z 30 dôstojníkov, 27 
rotmajstrov, 12 poddôstojníkov a 932 vojakov. Na mierový výcvik sa použí
valo 39 motocyklov, 25 osobných a 40 nákladných áut, 2 OA vz. 27, 3 OA 
vz. 30,4 tančíky a 26 tankov. Podľa nariadenia MNO mal PÚV súčasne uvoľ
niť niekoľko pancierových automobilov pre ťažké eskadrony JPO 1 v Brati
slave a JPO 2 v Michalovciach. JPO 2 ale nedostal žiadne obrnené vozidlá 
a JPO 1 bol pridelený len 1 OA vz. 27 a 3 OA vz. 30. Po technickej stránke 
však tieto pancierové automobily zostali naďalej pod správou PÚV a v mar
tinských kasárňach boli ubytované aj ich osádky.24

Mjr. Š. Čáni musel v tej dobe čeliť snahe vyššieho velenia sústrediť všet
kých príslušníkov PÚV evanjelického vierovyznania k pešiemu práporu 
v Dolnom Kubíne. Za týmto zámerom, ktorý by pluk úplne paralyzoval 
(evanjelik bol i Š. Čáni), stáli pravdepodobne horlivci z Veliteľstva pozem
ného vojska (VPV), považujúci všetkých protestantov za politicky nespoľa
hlivých. Pokiaľ však bol ministrom národnej obrany evanjelik gen. Ferdi
nand Čatloš nemali podobné výstredné nápady šancu na úspech.25

Po celý zvyšok roku 1940, okrem vyslania 4 OA vz. 30 a 4 LT vz. 35 na 
potlačenie baníckeho štrajku v Handlovej, nemusel PÚV zasahovať v žiad
nom konflikte. Výcvik prebiehal v mierových podmienkach. Osádky cvičili 
najskôr s tančíkmi, potom s LT vz. 34 a nakoniec s LT vz. 35. So zintenzí-
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vňovaním výcviku vyvstala otázka modernizácie výzbroje. Obrnené vozidlá 
„zdedené“ po ČSA sa čoraz rýchlejšie opotrebúvali a ani ich technicko-tak- 
tické parametre už neboli vyhovujúce. Najvýhodnejším riešením sa javilo 
nakúpiť nové tanky v protektorátnych zbrojovkách. Mjr. Čáni sa ešte ako ve
liteľ Skúšobného oddielu útočnej vozby mohol detailne zoznámiť s vyni
kajúcimi ľahkými tankmi Praga LT vz. 38, ktoré boli po okupácii Čiech 
a Moravy vyrábané pre Wehrmacht pod názvom PzKpfw. 38 (t). Začiatkom 
roku 1940 objednalo MNO u ich výrobcu BMM Praha prvých 10 kusov. 
V auguste sa rozhodlo aj o zakúpení 21 ľahkých tankov LT vz. 40, určených 
pôvodne pre Litvu ako Praga LTL. Všetkých 31 vozidiel prevzal PÚV do 
konca roku 1940.26 Novým tankom však chýbala výzbroj. LT vz. 38 sa po
darilo vyzbrojiť 21. februára 1941.27 LT vz. 40 boli od jari 1941 improvizo
vané vyzbrojené 2 ťažkými guľometmi a kanóny dostali až v júni 1942.28

Dňa 4. októbra 1940 došlo k významnej zmene v podriadenosti PÚV. 
Útočná vozba sa vyčlenila z pechoty a získala štatút samostatnej zbrane. 
Nadriadeným orgánom PÚV bolo odteraz automobilové oddelenie MNO 
(veliteľ plk. Ján Krenčej). Príslušníci útočnej vozby dostali aj nové farebné 
označenie výložiek, svetlo-ružové ako u Wehrmachtu, a za skratkou hodnos
ti im pribudlo označenie „útv.“ (útočná vozba).29

Treba pritom podotknúť, že napriek materiálnemu a organizačnému zlep
šeniu zostal výcvik tankových osádok nedostatočný. V Turčianskom Sv. 
Martine ani nikde inde na Slovensku sa nenachádzal špeciálny tankodrom 
a údržba vozidiel prebiehala stále ručne. Väčšina dôstojníkov a poddôstojní
kov útočnej vozby prišla od pechoty a nemali prakticky žiadne vedomosti 
o používaní obrnenej techniky. O taktike nehovoriac. Tieto nedostatky sa po
tom v plnej miere prejavili po vypuknutí vojny so ZSSR.30

Na druhej strane treba uviesť, že kasáme PÚV poskytovali mužstvu veľmi 
kultivované prostredie. Dôstojníci útočnej vozby boli inteligentní a väčšinou 
priateľskí ľudia. Vojaci a dôstojnícki ašpiranti od nich získavali nielen služob
né a technické poznatky. Odnášali si aj vedomosti o vnútornej a medzi
národnej politike a národnom hospodárstve. Pre odvedencov prichádzajúcich 
veľmi často z neutešených sociálnych pomerov a s minimálnym všeobecným 
rozhľadom sa PÚV stal i vzdelávacím ústavom. Školou, ktorá svojim absol- 
ventorp poskytovala rozsiahle vedomosti, a tým i možnosť úspešného uplat
nenia v civilnom živote. Výučba prebiehala dôsledne v duchu vlasteneckom, 
demokratickom a protifašistickom, bez akýchkoľvek národnostných, nábo
ženských, alebo sociálnych predsudkov.31 Práve v tom treba vidieť príčinu,
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prečo sa príslušníci slovenskej útočnej vozby, vojaci z povolania aj záložníci, 
v takej širokej miere zapojili do odboja a Slovenského národného povstania 
(SNP).

Začiatok roku 1941 priniesol novú organizáciu PÚV: veliteľstvo so štáb
nou rotou a motocyklovou rotou, I. prápor (veliteľ mjr. Jozef Dobrôtka) s ro
tou pancierových automobilov (veliteľ por. Imrich Gaš), 1. (veliteľ npor. Šte
fan Vančo), 2. (veliteľ npor. Ján Kukliš) a 3. (veliteľ npor. Ján Jarembák) ro
tou ľahkých tankov, II. prápor (veliteľ npor. Emil Krokavec) so 4., 5. a 6. ro
tou KPÚV a Náhradný prápor (veliteľ stot. František Ploskuňák). Výzbroj 
I. práporu tvorilo 21 LT vz. 34 a 37 LT vz. 35. II. prápor bol vyzbrojený 32 
KPÚV 37 mm vz. 37 M. Náhradný prápor disponoval 3 LT vz. 34, 3 LT vz. 
35 a 2 LT vz. 38. Ďalších 71 pásových bojových vozidiel (30 tančíkov vz. 33, 
3 LT vz. 34, 12 LT vz. 35, 8 LT vz. 38, 21 LT vz. 40) a 38 protitankových ka
nónov bolo zakonzervovaných.32

Ešte v máji 1940 sa organizácia tankových čiat a rôt prispôsobila nemec
kému modelu. Podľa dovtedy platných čs. predpisov mala tanková čata 3 vo
zidlá. Ich počet sa teraz podľa nemeckého vzoru zvýšil na 5. Súčasne klesol 
počet čiat v rote z piatich na tri, takže množstvo tankov v rote zostalo ne
zmenené 16 (tri čaty po 5 tankoch + 1 veliteľský tank). Od roku 1941 vzrás
tol počet tankov v rote na 19, keď ku trom čatám pribudol veliteľský voj.33 
Na tomto mieste je zaujímavé poznamenať, že napriek orientácii na Nemec
ko, sa názov PÚV nezmenil na Tankový pluk, ale zostal v pôvodnej podobe.

Podľa nemeckého vzoru sa tiež rátalo s vybavením všetkých tankov rá
diostanicami. PÚV objednal 45 súprav výkonných aparátov Telefunken s vý
konom 10 W, schopných komunikácie s čs. rádiostanicami vz. 35. Zároveň 
boli zakúpené zariadenia pre vnútornú komunikáciu tankových osádok, do
posiaľ závislých od primitívnej svetelnej signalizácie. Inštruktorom pre spo
jenie sa stal por. Dominik Miartuš, ktorý začiatkom októbra 1941 absolvoval 
odborný kurz v nemeckej armádnej rádioškole v Halle.34

Pripravovanej slovenskej účasti vo vojne so Sovietskym zväzom sa PÚV 
nemohol vyhnúť. Od 24. marca do 3. mája 1941 prebiehal v trojtýždňových 
turnusoch veliteľský kurz dôstojníkov PÚV v nemeckej škole tankových 
vojsk a inštrukčnom tankovom pluku vo Wunsdorfe. Zúčastnili sa ho pplk. 
Štefan Čáni, stot. Jozef Dobrôtka, stot. Emil Krokavec a npor. Štefan Van
čo.35 Tých vojakov, čo ešte stále pochybovali, že PÚV bude v najbližšom ča
se nasadený po boku Wehrmachtu, definitívne presvedčilo ďalšie opatrenie: 
Začiatkom júna 1941 boli na veže všetkých tankov LT vz. 35 podľa nemec-

253



TOMÁŠ KLUBERT

kého vzoru namalované trojmiestne taktické čísla.36
Prvou jednotkou PÚV, ktorá zasiahla do bojov na východnom fronte bol 

prápor útočnej vozby pod velením mjr. Jozefa Dobrôtku. Skladal sa z veli
teľstva so štábnou rotou, 2. (veliteľ npor. Ján Jarembák) a 3. (veliteľ npor. 
Štefan Vančo) tankovej roty, 5. a 6. roty KPÚV. Prápor bol zaradený do 
Rýchlej skupiny a na začiatku ťaženia mal 20 dôstojníkov, 13 rotmajstrov 
a 583 mužov. Disponoval 47 tankmi (30 LT vz. 35, 10 LT vz. 38, 7 LT vz. 
40) a 16 KPÚV 37 mm vz. 37 M. Obe tankové roty pozostávali z 22 strojov 
(štyri čaty po 5 tankov + 2 tanky vo veliteľskom voji) a zvyšné 3 tanky boli 
pridelené štábnej rote. Okrem spomenutého práporu musel PÚV pre Rýchlu 
skupinu poskytnúť 3 OA vz. 30 s osádkami i trénom, ktoré operovali v rám
ci JPO 2.37

24. júna 1941 prekročila Rýchla skupina hranice Generálneho Gouveme- 
mentu a na druhý deň vstúpila na sovietske územie. 27. júna 1944 sa prápor 
útočnej vozby zúčastnil útoku na pevnostnú líniu Zaluž - Sánok. Bojoval sta
točne a účinnú podporu slovenských tankov vysoko oceňovala i nemecká pe
chota. Stroj LT vz. 38 č. V(„Vojsko“)-3006 bol vtedy ako prvý slovenský 
tank zničený v boji a jeho osádka zahynula.38

Zatiaľ čo Rýchla skupina zvádzala prvé boje, prebiehalo na Slovensku 
pod vedením ministra národnej obrany gen. F. Čatloša formovanie Poľného 
zboru. PÚV preň postavil rotu tankov 11 s 15 LT vz. 35, rotu pancierových 
automobilov 11 s 10 OA vz. 30 a kanónovú rotu 11 s 12 KPÚV 37 mm vz.
37 M. Na čele týchto jednotiek stál pplk. Š. Gáni, tankovej rote velil npor. 
Martin Ďuriš-Rubanský.39

7. júla 1941 bola Rýchla skupina povýšená na brigádu. Prápor útočnej 
vozby bol toho dňa zosilnený 4. rotou KPÚV (bývalá armádna č. 11) a jeho 
početný stav dosiahol 26 dôstojníkov, 14 rotmajstrov a 712 vojakov. Dispo
noval 36 tankami (20 LT-35, 9 LT-38, 7 LT-40) a 34 KPÚV 37 mm vz. 37 M. 
V rámci MPO Rýchlej brigády operovala naďalej čata OA vz. 30, zosilnená 
na 5 vozidiel.40

Počas prvých štyroch týždňov východného ťaženia stratila slovenská útoč
ná vozba 14 tankov, pričom nepriateľom bol zničený len spomenutý LT vz.
38 č. V-3006. Ďalších 13 strojov LT vz. 35 (3 od Poľného zboru a 10 od 
Rýchlej skupiny) padlo za obeť mechanickým poškodeniam alebo sabo
tážam a boli odoslané k opravám späť na Slovensko. Náhradou za vyradené 
vozidlá dostal prápor mjr. J. Dobrôtku iba 7 LT vz. 35 z tankovej roty Íl.41

K najväčšiemu nasadeniu slovenských obrnených jednotiek na východ-
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nom fronte došlo v bitke pri Lipovci 22. júla 1941. V jej predvečer mal prá
por útočnej vozby 43 tankov (27 LT vz. 35, 9 LT vz. 38, 7 LT vz. 40) a 29 
KPÚV 37 mm vz. 37 M. Personálne pozostával z 33 dôstojníkov, 15 rotmaj
strov a 876 mužov.42

Rýchla brigáda utrpela pri Lipovci ťažké straty. PÚV prišiel nenávratne 
o 5 tankov (3 LT vz. 35, 1 LT vz. 38, 1 LT vz. 40) a 1 pancierový automobil. 
Viac či menej poškodených zostalo 7 LT vz. 35, 1 LT vz. 38, 1 LT vz. 40 
a zvyšné 4 OA vz. 30. Len neprítomnosti nepriateľského letectva, obrnených 
vozidiel a väčšieho množstva protitankových zbraní mohli slovenskí tankis
ti ďakovať, že neutrpeli vyššie straty. Za túto pohromu pochopiteľne neniesli 
vinu oni, ale predovšetkým veliteľ Rýchlej brigády plk. gšt. Rudolf Pilfou- 
sek. Naopak, zásluhou tankov, ktoré paľbou umlčovali oporné body nepria
teľskej obrany a pásmi rozdrvili strelcov zakopaných v tzv. líščích dierach, 
nedošlo k vysokým stratám pechoty. Bezprostredne po bitke pri Lipovci na
riadil gen. F. Čatloš tankové jednotky stiahnuť z frontu. Dôvodom boli bojo
vé straty a katastrofálny technický stav zvyšných vozidiel, pričom mnohé zá
merne poškodili vlastné osádky. Bojaschopných zostalo iba 5 tankov. Do Tur
čianskeho S v. Martina dorazil prápor mjr. J. Dobrôtku 14. augusta 1941. 
Súčasne sa na Slovensko vrátili aj armádne roty útočnej vozby.43

Lipoveckým debaklom pôsobenie slovenskej útočnej vozby na východ
nom fronte neskončilo. Od začiatku roku 1942 žiadali veliteľstvá oboch slo
venských poľných divízií v ZSSR čoraz dôraznejšie o pridelenie tankov 
a pancierových automobilov. No ešte k 1. januáru 1942 mal PÚV veľkú časť 
vozidiel mimo prevádzky. Zo 16 OA vz. 30 sa v bojaschopnom stave nachá
dzalo len 6, z 30 tančíkov vz. 33 bolo 6 úplne opotrebovaných a zvyšné sa 
dali použiť len na výcvikové účely. V pojazdnom stave nebol žiadny z 27 
tankov LT vz. 34. Zo 49 LT vz. 35 a 8 LT vz. 35 bolo v prevádzke 7 a 6 ku
sov. Najlepšie na tom bola skupina tankov LT vz. 40, kde z 20 strojov boli vy
radené len 3. Väčšina nepojazdných vozidiel sa pritom dala rýchlo uviesť do 
bojaschopného stavu. Technické dielne PÚV (veliteľ npor. Herha) ale opravy 
zámerne preťahovali, aby zabránili ich opätovnému nasadeniu na fronte. 
11. júna 1942 však PÚV oficiálne prevzal 20 nových LT vz. 38 a pridelenie 
obrnených vozidiel poľným divíziám v Rusku sa viac nedalo odkladať.44

Od 27. júna 1942 operovala v rámci slovenskej Zaisťovacej divízie čata 
pancierových automobilov (veliteľ por. Imrich Gaš) so 6 OA vz. 30. Počas 
bojov s bieloruskými partizánmi boli tri vyradené. Zvyšné v úbohom tech
nickom stave odoslali späť na Slovensko 13. januára 1943.45
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Na rozkaz ministra národnej obrany disponovala Zaisťovacia divízia od 
25. augusta 1942 zosilnenou tankovou čatou so 7 LT vz. 40 (veliteľ por. Ján 
Achimský). K nej pribudla 29. decembra 1942 ďalšia tanková čata so 6 LT 
vz. 38 (veliteľ por. Juraj Roháčik). Čata LT vz. 40 bola zo ZSSR stiahnutá 
bez materiálnych strát 13. apríla 1943. Čata LT-38 prišla o 1 stroj a do Tur
čianskeho Sv. Martina sa vrátila 27. júla 1943. Všetky tieto tanky boli veľmi 
opotrebované.46

Slovenskú Rýchlu divíziu posilnila L novembra 1942 tanková rota (ve
liteľ npor. Štefan Lupták) zložená z čaty 6 LT vz. 38 (veliteľ npor. Štefan 
Lupták, od decembra 1942 por. Štefan Bodnár) a rovnako silnej čaty tankov 
LT vz. 40 (veliteľ por. Ján Arpád Belko, od decembra 1942 por. Ľudovít Šal- 
govič). Činnosť týchto vozidiel sa obmedzovala len na prieskum, uvoľňova
nie zapadnutých automobilov a prevážanie delostreleckej munície. Ofenzíva 
Červenej armády v januári 1943 prinútila Rýchlu divíziu vyprázdniť predho
rie Kaukazu a počas ústupu na Krym prišla až na 1 LT vz. 38 o všetky tanky. 
Posledný stroj bol odoslaný na Slovensko 23. júna 1943.47

Zlyhanie slovenskej útočnej vozby na východnom fronte malo viacero 
príčin. Okrem nekompetentného velenia, nevyhovujúcej taktiky a neochoty 
tankistov umierať za hitlerovskú ríšu, to bola predovšetkým technická za
ostalosť a nepočetnosť slovenských obrnených bojových vozidiel. V boji ob
rovských tankových zborov a armád vyzbrojených najvýkonnejšou techni
kou sa rýchlo zastarávajúce ľahké tanky LT vz. 35, LT vz. 38 a LT vz. 40 
a nevýkonné KPÚV 37 mm nemohli uplatniť.

Velenie slovenskej armády si tieto závažné skutočnosti uvedomovalo 
a v roku 1942 rozhodlo vyzbrojiť PÚV najmodernejšími nemeckými stred
nými tankmi PzKpfw. IV s dlhohlavňovým 75 mm kanónom.48 To sa ale uká
zalo nemožným. Nemci mali týchto strojov nedostatok a slovenskej armáde 
povolili len nákup menej výkonných stredných tankov PzKpfw. III. K pre
zbrojeniu PÚV týmito vozidlami však taktiež nedošlo. V čase vrcholiacej 
stalingradskej bitky trpela nemecká armáda akútnym nedostatkom stredných 
tankov všetkých typov a slovenskej strane napokon odpredala iba 5 tankov 
PzKpfw. III Ausf. N. Vo februári 1943 absolvovala s tankmi PzKpfw. III 
v nemeckej škole tankovej streľby v Putloss - Holstein na severe Nemecka 
trojtýždenný výcvik 27 členná skupina slovenských tankistov (veliteľ npor. 
Dominik Miartuš).49 Do Turčianskeho Sv. Martina dorazilo všetkých 5 
PzKpfw. III Ausf. N 10. marca 1943. Jeden však mal zadretý motor, ktorý sa 
ani nedal opraviť, a tak skončil ako zdroj náhradných dielov.50
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Väčší úspech mal PÚV s dodávkami nových tankov LT vz. 38. 7 vozidiel 
obdržal 4. februára 1943 a v júni 1943 dostala slovenská armáda povolenie 
k nákupu ďalších 58 strojov zo zásob viedenského arzenálu. Do vypuknutia 
SNP bolo prevzatých 37 kusov. Ako náhradu za beznádejne opotrebované 
pancierové automobily dodali Nemci v januári 1944 PÚV 16 zastaraných 
ľahkých tankov PzKpfw. II Ausf. C.51

Pomerne úspešne dopadla modernizácia protitankovej výzbroje. V ro
koch 1943 až 1944 dostal PÚV z Nemecka 12 kanónov 50 mm Pak 38 a 24 
kanónov 75 mm Pak 40. Najvýznamnejšiu dodávku predstavovali dobre vy
zbrojení ľahkí stíhači tankov Marder III Ausf. H. Z 26 objednaných vozidiel 
ale zástupcovia Slovenskej armády 3. júna 1944 prevzali len 18 kusov.52

Okrem toho bolo v rámci dodávok modernej techniky PÚV roku 1943 
pridelených 40 nemeckých motocyklov DKW 350, z toho 20 s postranným 
vozíkom, päť kolesopásových motocyklov NSU-Kettenkrad a nové pásové 
delostrelecké traktory: osem českých Praga T-6 a 50 nemeckých RSO. Vozo
vý park pluku 11. júla 1943 obohatili aj vozidlá zrušeného MPO bývalej 
Rýchlej divízie.53

V rokoch 1942 a 1943 došlo i k zmene v najvyššom velení PÚV. Plk. Š. 
Čáni bol 15. decembra 1942 vymenovaný za veliteľa 101. pešieho pluku Za
isťovacej divízie. Jeho miesto dočasne zaujal oddaný režimista a veľký ger- 
manofd mjr. J. Dobrôtka. Š. Cáni sa však už k PÚV nevrátil. Po návrate z vý
chodného frontu bol poverený funkciou veliteľa Civilnej protilietadlovej 
obrany a na čele pluku zostal natrvalo mjr. J. Dobrôtka.54

Počas roku 1943 prebehli aj zmeny v organizačnej štruktúre PÚV. Rota 
pancierových automobilov bola vyčlenená z I. práporu a spolu s motocyklo
vou rotou zaradená do motoeskadróny, ktorá podliehala priamo veliteľstvu 
pluku. Velenie PÚV ďalej navrhovalo, aby sa namiesto motoeskadróny vy
tvoril III. prápor a opotrebované pancierové automobily nahradili tanky LT 
vz40. Dňa 15. novembra 1943 MNO zriadenie III. práporu schválilo. K 31. 
decembru 1943 bola organizácia PÚV nasledovná: veliteľstvo so štábnou ro
tou, I. prápor (veliteľ stot. Ján Jarembák) s 1. (veliteľ npor. Pavol Švarc), 
2. (veliteľ npor. Ján Achimský) a 3. (rámcovou, veliteľ npor. Cyril Kuchta) 
rotou ľahkých tankov, II. prápor (veliteľ stot. František Adam) so 4., 5. a 6. 
rotou KPÚV, III. prápor (veliteľ stot. Martin Ďuriš-Rubanský) so 7. rotou 
motocyklovou a 8. rotou prieskumných bojových vozidiel a Náhradný prá
por (veliteľ stot. František Ploskuňák). Bojová zostava 7. roty predpokladala 
43 motocyklov a 42 motocyklov s postranným vozíkom. 8. rota mala tri ča-
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ty po 4 tankoch LT vz. 40 a ďalšími 2 disponoval veliteľ roty a jeho poboč
ník. Po dodaní nemeckých tankov PzKpfw. II. bola 8. rota vyzbrojená tými
to vozidlami a LT vz. 40 zostali v zálohe. Už 20. marca 1944 však MNO pre
velilo všetky PzKpfw. II k jazdeckým priezvedným oddielom.55 Väčšina 
z nich síce zostala ešte štyri mesiace v kasárňach PÚV, ale III. prápor bol 
k 1. máju 1944 zrušený. 7. rota, premenovaná na náhradnú motocyklovú ro
tu, sa potom začlenila do Náhradného práporu a 8. rota zanikla.56

Začiatkom roku 1944 sa sovietske vojská priblížili ku Karpatom a slo
venská armáda sa začala pripravovať k bojovým akciám na vlastnom území. 
Väčšina dôstojníckeho zboru pritom vôbec netúžila zachraňovať rozpadajúcu 
sa Tretiu ríšu. Aj gen. F. Čatloš pripravoval slovenské ozbrojené sily k pre
chodu na stranu Červenej armády a tomuto účelu podriadil veľké dislokačné 
zmeny prebiehajúce od predjaria 1944. Pod zámienkou obrany Karpatských 
priesmykov zmobilizovalo MNO dve pešie divízie a početné armádne jed
notky podliehajúce VPV v Banskej Bystrici. Dňa 31. mája 1944 vydal gen. 
F. Čatloš tajný rozkaz č. 70 924, ktorým sa v Prešove ustanovilo Armádne 
veliteľstvo a obe divízie i armádne jednotky sa zaradili do Východosloven
skej armády.57

PÚV postavil pre východoslovenské divízie v priebehu mája až júla 1944 
2. a 3. rotu (mot.) KPÚV.58 2. rota (mot.) KPÚV „Korunt“ bola pridelená 
1. pešej divízie a dislokovaná v Šťavníku (dnes Šarišský Štiavnik). Mala 86 
mužov, 6 kanónov KPÚV 37 mm vz. 37 M, 3 kanóny 50 mm Pak 38 a 3 ka
nóny 75 mm Pak 40. 3. rota (mot.) KPÚV „Vizmut“ podliehala 2. pešej di
vízii a bola umiestnená v Medzilaborciach. Pozostávala zo 117 mužov, 9 ka
nónov KPÚV 37 mm vz. 37 M, 3 kanónov 50 mm Pak 38 a 3 kanónov 75 
mm Pak 40.59

Veľké dislokačné zmeny zasiahli aj tankové jednotky. Dňa 20. marca 
1944 nariadilo MNO mjr. Dobrotkovi vyčleniť všetky na spoločný výcvik 
s JPO 1 tankovú čatu so 6 a pre JPO 2 tankovú rotu s 10 strojmi PzKpfw. II.60 
Zatiaľ čo tanky odvelené k michalovskému JPO 2 mu mali podliehať len hos
podársky, PzKpfw. II odvelené do Bratislavy boli JPO 1 pridelené natrvalo.61 
18. apríla 1944 boli poľné jednotky oboch JPO podriadené peším divíziám. 
JPO 2 (zatiaľ bez tankov) sa stal súčasťou 1. pešej divízie a zaujal stanovis
ko v Okrúhlom. JPO 1, zaradený do 2. pešej divízie, sa najskôr presunul do 
Sniny62 a od 27. júla 1944 bol rozmiestnený v priestore Kulaszne, severne 
od Lupkovského priesmyku. Jeho tanková čata však zostala v Bratislave.63

Do slovenského hlavného mesta bola na jar 1944 od PÚV odvelená i ča-

258



OBRNENÍ JEDNOTKY SLOVENSKEJ ARMÁDY 1939-1945

ta s 5 LT vz. 38 (veliteľ por. Juraj Roháčik, od augusta 1944 por. Alojz Širo). 
Jej úlohou mala byť ochrana prezidentského paláca v rámci Čestného od
dielu prezidenta Republiky.64

Napokon sa dokonca dostalo aj na staré tančíky vz. 33. 11. mája 1944 pri
delili na protipartizánske akcie po 1 tančíku Hraničiarskym rotám č. 1 až 5 
v Humennom, Bardejove, Březne, Prešove a Michalovciach. 5 ďalších tančí- 
kov dostal k tomuto účelu bratislavský JPO 1, 3 Zborový autopark v Trenčí
ne a 3 Autoprápor 11 v Banskej Bystrici. Na výcvik pre boj s obrnenými vo
zidlami vyčlenili po 1 tančíku pre pionierske prápory č. 1, 2 a 11 v Trenčíne, 
Michalovciach a Novom Meste nad Váhom. Novomestský prápor používal 
na protitankový výcvik od roku 1943 i tank LT vz. 35 č. 13.821.65

K 23. máju 1944 dosiahol početný stav príslušníkov PÚV 27 dôstojníkov, 
14 rotmajstrov, 45 ašpirantov a 1 221 mužov. Pluk v predvečer SNP evido
val 14 pancierových automobilov (1 OA vz. 27 + 13 OA vz. 30), 27 tančíkov, 
172 tankov (27 LT vz. 34, 49 LT vz. 35, 61 LT vz. 38, 14 LT vz. 40, 16 
PzKpfw. II, 5 PzKpfw. III), 18 stíhačov tankov a 63 protitankových kanónov 
(27 KPÚV vz. 37 M, 12 Pak 38, 24 Pak 40).66 Väčšina slovenských obrne
ných vozidiel však bola beznádejne zastaraná alebo nepojazdná. V boja- 
schopnom stave sa nachádzalo len 56 LT vz. 38, 16 PzKpfw. II, 4 PzKpfw. 
Ill a 18 Marder III.

Rádiogramom z 28. júna 1944 nariadil minister F. Čatloš veliteľovi PÚV 
pripraviť k nasadeniu pri Východoslovenskej armáde celý pluk.67 Prekážkou 
rýchleho zostavenia poľnej jednotky bol ale nedostatok sprievodných vozi
diel a prebiehajúci výcvik osádok nedávno dodaných stíhačov Marder III,68 
ktorý trval až do 15. júla 1944. Mjr. J. Dobrôtka preto požiadal o odloženie 
odchodu o 14 až 21 dní.69 Na východné Slovensko putovala 20. júla 1944 len 
rota tankov PzKpfw. II, určená ešte v marci na spoločný výcvik s JPO 2.70

4. augusta 1944 bola podstatná časť pluku konečne navagónovaná a pre
sunula sa do Vranova nad Topľou.71 Poľnú jednotku PÚV (veliteľ mjr. Jozef 
Dobrôtka, náčelník štábu stot. Martin Ďuriš-Rubanský), ktorej prešovské Ar
mádne veliteľstvo pridelilo krycie meno „Kilowatt“,72 tvorili: veliteľstvo so 
štábnou rotou, tankový prápor (veliteľ stot. Ján Jarembák) s L (veliteľ npor. 
Pavol Švarc), 2. (veliteľ npor. Ján Achimský) a 3. (veliteľ npor. Imrich Gaš) 
tankovou rotou, prápor KPÚV (veliteľ stot. František Adam) s L (velitel 
npor. Karol Crha), 2. (veliteľ npor. Štefan Mihalík) a 3. (veliteľ npor. Dezi
der Bohúň) rotou KPÚV a pomocné jednotky, personálne necelých 800 
mužov. Na ochranu štábnej roty boli pridelené 2 LT vz. 38. La 2. tanková
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rota disponovali celkovo 44 tankami LT vz. 38 (každá rota tri čaty po 5 tan
kov + 7 tankov vo veliteľskom voji). 3. tanková rota, pôvodne pridelená JPO 
2 a v polovici augusta 1944 opäť začlenená do PÚV, mala 10 PzKpfw. II (dve 
čaty po 5 tankov). Veliteľstvo práporu KPÚV disponovalo 2 stíhačmi Marder 
III. 1. rota KPÚV (tri čaty) bola vyzbrojená 4 kanónmi 50 mm Pak 38 a 8 ka
nónmi 75 mm Pak 40. 2. a 3. rota KPÚV mali po 7 stíhačoch Marder III 
(každá rota dve čaty po 3 stíhačoch + 1 veliteľský stíhač).73

V Turčianskom Sv. Martine zostal po odchode Poľnej jednotky Náhradný 
prápor PÚV (veliteľ stot. František Ploskuňák). Skladal sa z velitelstva so 
štábnou rotou, náhradnej tankovej roty (veliteľ npor. Cyril Kuchta), náhrad
nej roty KPÚV (veliteľ stot. Ján Kuklíš), náhradnej motocyklovej roty (veli
teľ npor. Michal Cambel) a pomocných jednotiek, celkom asi 400 mužov. 
Všetky náhradné roty pritom pozostávali len z jednej asistenčnej čaty. Tan
ková čata (v jej velení sa striedali por. Štefan Bodnár, por. Ján Arpád Belko 
a por. Ján Lacko) bola vyzbrojená piatimi LT vz. 38 a čata KPÚV (veliteľ 
por. Pavol Buocik) dvomi stíhačmi Marder III a dvomi kanónmi 75 mm Pak 
40. Ostatné obrnené vozidlá a kanóny boli bud zakonzervované, alebo úplne 
nepoužitelné.74

Náhradný prápor PÚV nehral v pláne Vojenského ústredia veľkú úlohu, aj 
keď jediným príslušníkom pluku zasväteným do príprav povstania bol veliteľ 
náhradnej tankovej roty npor. C. Kuchta. Ten mal po vyhlásení povstania pre
vziať velenie martinskej posádky, doplniť ju mobilizovanými záložníkmi, za
bezpečiť posádkový priestor a stiahnuť sa s hlavnými silami do tzv. priestoru 
„Zuzana“ (nazývaný tiež operačný trojuholník Banská Bystrica - Zvolen 
- Brezno), ktorý mali povstalecké sily udržať do príchodu Červenej armády.75

Oveľa väčšiu dôležitosť prikladalo Vojenské ústredie Poľnej jednotke 
PÚV. Pod novým názvom Kombinovaný tankový pluk mala spolu s ostatný
mi útvarmi Východoslovenskej armády otvoriť Červenej armáde prechod cez 
karpatské priesmyky. Mjr. J. Dobrôtka však bol ako povstalecký veliteľ ne
prijateľný. Dňa 22. augusta 1944 sa preto veliteľ Vojenského ústredia pplk. 
gšt. Ján Golian stretol v Turčianskom Sv. Martine s protinacisticky oriento
vaným stot. Jarembákom a poveril ho velením Kombinovaného tankového 
pluku v Povstaní. Inak mu ale nedal žiadne podrobnejšie pokyny. Pplk. gšt. 
J. Golian veliteľovi tankového práporu oznámil iba toľko, že východosloven
ské divízie už majú určené úlohy a plk. gšt. Talský v Prešove má inštrukcie.76

Organizáciou protifašistického vystúpenia slovenskej armády sa inten
zívne zaoberal i minister národnej obrany gen. F. Čatloš. Po obdržaní sprá-
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vy, že na západných hraniciach Slovenska sa sústreďujú nemecké vojská vy
hlásil 24. augusta 1944 o 18:00 všetkým jednotkám pohotovosť. V priebehu 
20. hodiny 24. augusta až 4. hodiny ráno 25. augusta 1944 slovenské jazdec
tvo a pechota obsadili severné a severozápadné okraje Bratislavy. Výpadové 
komunikácie z hlavného mesta pritom zabezpečovali tančíky vz. 33 a tanky 
PzKpfw. II z JPO l.77

K okupácii Slovenska vtedy ešte nedošlo, ale nebolo možné pochybovať, 
že je to otázka najbližších dní. Zdiskreditovanú bratislavskú vládu mohla za
chrániť už len nemecká intervencia. Na celom Slovensku prebiehal neza
držateľný všeobecný rozklad ľudáckeho mocensko-represívneho aparátu. 
V Turčianskom Sv. Martine prešiel 25. augusta 1944 Náhradný prápor PÚV 
ako prvá jednotka Slovenskej armády na stranu partizánov a zakrátko sa za
pojil do bojových akcií proti nemeckým ozbrojeným silám. Príslušníci tan
kových jednotiek na východnom Slovensku otvorene sabotovali protipar- 
tizánske akcie a zintenzívňovali kontakty s odbojom. Vojaci a dôstojníci 
útočnej vozby - elity slovenského pozemného vojska, tak jasne deklarovali, 
na ktorej strane začínajúceho konfliktu je ich miesto.

Pôsobenie slovenskej útočnej vozby v SNP nemôže byť predmetom tohto 
príspevku už vzhľadom k tomu, že povstalecké jednotky sa oficiálne dekla
rovali ako súčasť ČSA. V krátkosti stačí uviesť, že väčšinu ťažkých zbraní 
Poľnej jednotky PÚV ukoristili Nemci 31. augusta 1944 počas operácie 
„Kartoffelernte mit Prämie“. Štábu PÚV a časti 1. tankovej roty s 13 LT vz. 
38 a 2 Marder III sa podarilo pripojiť k partizánskej brigáde „Čapajev“ 
v Slánských vrchoch, kde v obkľúčení bojovali až do 7. septembra 1944. Na 
povstalcami ovládané územie prešla len časť 2. tankovej roty s 13 LT vz. 38, 
ktorá spolu s Náhradným práporom PÚV utvorila základ povstaleckej útoč
nej vozby. Na jej čele stál plk. Štefan Čáni. Celkovo disponovala povstalec
ká armáda 12 tančíkmi vz. 33,41 bojaschopnými tankmi (8 LT vz. 35, 23 LT
vz. 38, 6 LT vz. 40, 4 PzKpfw. III), 2 stíhačmi tankov Marder III a 1 impro
vizované vyrobeným pancierovým automobilom. 12 vyradených LT vz. 35 
poslúžilo pri výstavbe 3 povstaleckých pancierových vlakov. Ďalšie nepo
jazdné LT vz. 34 a LT vz. 35 boli zakopané vo vežovom postavení ako sta
tické bunkre na prístupoch ku Zvolenu a Banskej Bystrici. Koncom októbra 
1944 ustúpil zvyšok povstaleckých obrnených vozidiel do hôr, kde ich osád
ky po znehodnotení opustili.

Na záver tohto príspevku už len zostáva zmieniť sa o tých slovenských 
obrnených jednotkách, ktoré sa do Povstania nezapojili a obrnených jednot-
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kách Domobrany.
Tančíky vz. 33 a tanky PzKpfw. II patriace bratislavskej posádke Nemci 

hneď na počiatku okupácie Slovenska zrekvirovali, ale neskôr museli aspoň 
časť z nich prideliť Domobrane. V povstaleckom hlásení z 13. októbra 1944 
sa totiž uvádza, že v Bratislave cvičia vysokoškoláci a gardisti s tankmi.78

Tankovú čatu Čestného oddielu prezidenta Republiky Nemci po obsade
ní Bratislavy z propagandistických dôvodov neodzbrojili a nebola ani zara
dená do Domobrany. Tanky zostali po zvyšok vojny nečinne stáť na dvore 
prezidentského paláca. Velitel čaty por. Širo pritom pomáhal príslušníkom 
PÚV, ktorí sa dostali do Bratislavy. Vystavoval im falošné doklady, alebo ich 
dokonca zaradil do svojej čaty. Po úteku prezidenta Tisu bol čestný oddiel 
rozpustený. Boje o Bratislavu prečkalo všetkých 5 LT vz. 38 bez poškodenia. 
Neskôr ich previezli do Turčianskeho Sv. Martina a zaradili do výzbroje čs. 
14. tankovej brigády.79 Naposledy boli bojovo nasadené v roku 1946 proti 
tzv. banderovcom na východnom Slovensku.80

Ďalšie obrnené vozidlá používané Domobranou pochádzali z koristi ne
meckej armády, ktorá odtiahla časť tankov znehodnotených po ústupe po
vstaleckej armády do hôr. Boli opravené a našli sa pre ne aj osádky. 16. no
vembra 1944 si prápor Domobrany pod velením mjr. Jána Havránka pôso
biaci v priestore Banská Bystrica, vyžiadal od autodielne MNO tri tanky na 
akcie proti partizánom.81

Posledný tank Domobrany použitý v boji, typ LT vz. 40, ukoristila Čer
vená armáda začiatkom apríla 1945 pri oslobodzovaní Bratislavy.82 Pod rus
kým označením ŽB-747 bol ešte nasadený v pražskej operácii.83
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Bojové nasadenie 1. frontovej 
garnitúry letky 13 v poli 
v rokoch 1942- 1943

Peter ŠUMICHRAST

Bojové nasadenie jednotiek slovenských vzdušných zbraní na východ
nom fronte - predovšetkým jej najúdemejšej zložky - stíhacej letky 13 počas 
rokov 1942 a 1943 patrí v slovenskej povojnovej historiografii medzi jej naj
zaujímavejšie, no doposiaľ málo prebádané a objektívne zhodnotené kapito
ly. Problematiku účasti vzdušných zbraní, ako aj expedičných síl slovenskej 
armády v poľnom ťažení proti ZSSR československá vojenská historiografia 
obchádzala, resp. ju zo známych dôvodov účelovo skresľovala. Z tohto dô
vodu nebola do revolúcie v roku 1989 publikovaná žiadna odborná práca, 
ktorá by reálne, bez nánosov ideológie, vykreslila bojovú činnosť príslušní
kov letky 13.

Zostavenie plnohodnotnej bojovej jednotky a jej plánované frontové na
sadenie ako stíhacej ochrany vojenských jednotiek slovenskej Rýchlej diví
zie umožnil nákup moderných stíhacích lietadiel Messerschmitt B f 109 E, 
ako aj výcvik vybraného leteckého a pozemného personálu slovenských 
vzdušných zbraní vo výcvikovej základni Jagdgruppe Drontheim v dánskom 
Gróve. Príprava príslušníkov 1. frontovej garnitúry letky 13, ako aj samotné 
velenie tejto letky na fronte bolo zverené skúsenému veliteľovi letky 
13 - stot. let. Ondrejovi Ďumbalovi, ktorý sa od 3. júla 1941 do 15. augusta 
1941 zúčastnil s letkou 13 aj na jej prvom frontovom nasadení na východ
nom fronte.1

Príprava štrnástich vybraných stíhacích letcov 1. frontovej garnitúry let
ky 13 sa realizovala v období od 1. septembra 1942 do 7. októbra 1942, ked 
letka bola pripravená k samotnému odchodu do poľa. Vyvrcholením príprav 
k odletu na východný front bolo vykonanie ostrých strelieb na leteckej strel
nici Nový Dvor - Malacky v nemeckej ochrannej zóne v dňoch 21.- 25. sep
tembra 1942.2 Dňa 25. septembra 1942 po absolvovaní 5- 9 letov spojených 
s ostrou streľbou z palubných zbraní, vykonali príslušníci letky aj záverečné 
streľby, na ktorých sa osobne zúčastnili náčelník štábu vzdušných zbraní
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pplk. gšt. Alojz Ballay a šéf Nemeckej leteckej misie na Slovensku generál
major Wilhelm Keiper. Obaja vysokí vojenskí hodnostári vyjadrili s výsled
kami strelieb slovenských stíhačov, predovšetkým však s výsledkami stre- 
lieb z palubných kanónov veľkú spokojnosť.3 Po tomto dni bola slovenská le
tecká jednotka vyhlásená za plne bojaschopnú a pripravenú k bojovému na
sadeniu na fronte.

Vzhľadom na skutočnosť, že v období príprav letky 13 k odchodu na front 
sa na Slovensku nenachádzal dostatočný počet stíhačiek typu Messerschmitt 
Bf 109E a tie, ktoré sa už na Slovensku nachádzali, sa šetrili pre ich pláno
vané frontové nasadenie, používali príslušníci 1. frontovej garnitúry pri napl
není programu prípravy na frontové nasadenie aj lietadlá typu Avia B-534, 
Klemm Kl-35 D a Arado Ar-96. Ich praktická letecká činnosť bola rozmani
tá. Štarty a pristátia striedali s nácvikom bojových obratov, vykonávali sprie
vody dvojplošníkov Letov Š-328 pri simulovaných bombardovacích náletoch 
na letiská v Piešťanoch a vo Zvolene, trénovali letecký boj v rojoch aj v sku
pinách. Rovnako vykonali aj niekoľko preletov. Určitým spestrením nároč
ného bojového výcviku príslušníkov letky 13 bola ich účasť na leteckom de
filé, ktoré si vyžiadala slovenská filmová spoločnosť „Nástup“, ktorý sa usku
točnil 3. septembra 1942 v čase 10. 47 - 10. 55 h.4 V priebehu praktickej le
teckej činnosti príslušníkov 1. frontovej garnitúry na lietadlách Messer
schmitt Bf 109E došlo aj k niekoľkým leteckým haváriám. Napríklad 16. sep
tembra 1942 lietadlo Messerschmitt Bf 109E-2, W. Nr. 972, ktoré pilotoval 
čtk. Jozef Štauder bolo čiastočne poškodené. Letecký motor pre poruchu 
kompresoru vysadil a pilot núdzovo pristál so zatiahnutým podvozkom na le- 
tištnej ploche v Piešťanoch. Lietadlo sa čiastočne rozbilo, avšak pilot - čtk. 
Štauder zostal nezranený. Okrem tejto nehody boli pri výcviku čiastočne po
škodené ešte tri lietadlá rovnakého typu. Do odchodu letky na front mali byť 
tieto straty materiálu nahradené.

Podľa nariadenia VVZ zo dňa 29. septembra 1942 vo veci odchodu jed
notiek VZ do poľa, mal byť lietajúci sled letky 13 tvorený deviatimi stíhací
mi lietadlami Messerschmitt Bf 109E a na front mal odletieť v časovom roz
medzí 10 až 14 dní po príchode pojazdného sledu na miesto určenia t. j. do 
Majkopu. V súlade s týmto nariadením mal pojazdný sled letky odísť na 
front zo železničnej stanice v Piešťanoch dňa 7. októbra 1942. Avšak pláno
vaný termín odchodu sa nepodarilo realizovať z toho dôvodu, že nemecké že
lezničné veliteľstvo zaradilo slovenský pojazdný sled do transportu až na 
14. októbra 1942. Letka navagónovala 13. októbra 1942 a 14. októbra 1942
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o 14.00 h opustila Piešťany.5 V železničnej stanici Žilina sa k transportu ešte 
v ten istý deň pripojili motorizovaná hlásna rota a spojovacia čata Oddielu 
vzdušného spravodajstva. Pódia nariadenia VVZ mali letka 13, motorizova
ná hlásna rota, spojovacia čata a 4. Iahká batéria DPLP (k skupine sa pripo
jila až na východnom fronte, po jej vyňatí z bojovej zostavy ZD - pozn. P. Š.) 
vytvoriť taktickú skupinu pod velením stot. let. Ondreja Ďumbalu. Po strán
ke disciplinárnej a materiálno-hospodárskej tieto vojenské jednotky boli 
však samostatné. Po zložitých rokovaniach predstaviteľov slovenského 
MNO a VVZ s predstaviteľmi Nemeckej leteckej misie na Slovensku, sa po
darilo dohodnúť, aby letka 13 bola nasadená v operačnom priestore sloven
skej Rýchlej divízie. Zároveň sa dosiahla priama podriadenosť letky 13 veli
teľovi slovenskej Rýchlej divízie. Bez jeho súhlasu nemali nemecké veliteľ
stvá voľne disponovať s letkou 136, avšak túto časť dohody nemecká strana 
častokrát nedododržiavala vzhľadom na vývoj vojnovej situácie na východ
nom fronte.

Samotný presun pozemného sledu neúplnej taktickej skupiny Ďumbala 
(bez 4. batérie DPLP) bol vykonaný v období od 14. do 28. októbra 1942. 
Dlhá a únavná cesta zo Slovenska na východný front bola realizovaná tromi 
spôsobmi. Trasa Piešťany - Žilina - Krakov - Lvov - Dnepropetrovsk - Kerč 
po železnici, trasa Kerč - Tamaň po mori a Tamaň - Majkop po vlastnej osi. 
Spolu s pozemným personálom odišli do poľa takpovediac po vlastných aj 
štyria príslušníci lietajúceho personálu, pre ktorých na Slovensku neboli 
k dispozícii letuschopné stíhacie lietadlá Messerschmitt Bf 109E.7 Veliteľom 
skupiny, ktorú tvorilo 211 príslušníkov leteckého pluku, bol určený zástupca 
veliteľa letky 13 por. let. Vladimír Kriško.8

Samotný presun lietajúceho sledu bol realizovaný v dobe od 27. októbra 
1942 do 4. novembra 1942 na trase Piešťany - Kamenica nad Cirochou - 
Lemberg (Lvov) - Proskurov - Kirovograd - Záporožie - Rostov - Majkop. 
Dňa 17. októbra 1942 rtk. z pov. Štefan Martiš odštartoval z letiska v Piešťa
noch ako technický predvoj lietajúceho sledu na Messerschmitte Bf 109E-4, 
W. Nr. 3194. Jeho úlohou bolo na plánovaných miestach pristátia zabezpečiť 
prípadnú technickú pomoc pre svojich kolegov z lietajúceho sledu. Danú 
úlohu sa mu nepodarilo splniť, pretože už počas medzipristátia na letisku 
Lvov havaroval. Napriek neúspechu Martišovej misie presun lietajúceho sle
du letky 13 sa začal 27. októbra 1942, keď sa krátko po jedenástej hodine 
vzniesla z letišnej plochy v Piešťanoch osemčlenná skupina lietadiel označe
ných výsostnými znakmi slovenských vzdušných zbraní. Túto skupinu tvori-
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lo sedem stíhačiek typu Messerschmitt Bf 109E, ktoré pilotovali stot. let. 
Ondrej Ďumbala, por. let. Ján Gerthofer, rtk. rtm. let. František Cyprich, rtk. 
z pov. Jozef Švejdík, rtk. z pov. Jozef Drlička, čtk. František Brezina, čtk. Jo
zef Jančovič a jedno lietadlo typu Praga E-241.19 pilotované čtk. Izidorom 
Kovárikom. S ním na mieste pasažiera letel hlavný mechanik letky 13 zvk. 
rtm. let. Robert Nerád. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenské Meserschmit- 
ty nemali prídavné palivové nádrže, museli členovia lietajúceho sledu vyko
nať častejšie medzipristátia za účelom doplnenia pohonných hmôt. Nimi re
alizovaný prelet sa nezaobišiel bez leteckých nehôd.9 Dňa 4. novembra 1942 
o 13. 33 h po deviatich dňoch leteckej anabázy po obrovských šíravách Rus
ka dorazil lietajúci sled letky 13 do miesta svojho prvého frontového pôso
biska - kaukazského Majkopu.

Po príchode lietajúceho sledu letky 13 do Majkopu ležiaceho asi 70 km 
juhovýchodne od Krasnodaru, bola taktická skupina Ďumbala úplná. Letka 
13 - krycí názov „Silvester 3“, bola po takticko-operačnej stránke pričlenená 
k nemeckej II. stíhacej skupine 52. stíhacej eskadry ( II./JG 52 ), ako jej 
13. slovenská letka (13. Slow. Staffel/JG 52 ). Jej nová materská stíhacia es
kadra pod velením veliteľa eskadry Majora Dietricha Hrabaka operovala 
v rámci Luftflotte 4. Veliteľom Luftflotte 4 bol Generalfeldmarschall Wolf
ram von Richthofen - úspešný veliteľ Légie Condor a bratranec legendárne
ho stíhacieho pilota z obdobia 1. svetovej vojny „Červeného baróna“ Man- 
freda von Richthofena. Pre slovenskú letku bolo pričlenenie k JG 52 veľkým 
vyznamenaním, pretože táto nemecká stíhacia eskadra patrila už v období 
príchodu príslušníkov letky 13 na východný front medzi najúspešnejšie 
stíhacie jednotky Luftwaffe.10 Príslušníci tejto leteckej eskadry dosiahli po
čas druhej svetovej vojny viac než 10 000 overených vzdušných víťazstiev. 
Napriek skutočnosti, že slovenská letka 13 podliehala priamo veliteľovi II. 
stíhacej skupiny 52. stíhacej eskadry Luftwaffe, od ktorého dostávala roz
kazy k vykonaniu jednotlivých operačných letov, výber pilotov zostal v prá
vomoci veliteľa letky 13. Letka stot. let. Ďumbalu bola zároveň aj relatívne 
samostatným personálnym, organizačným aj hospodárskym subjektom.

Slovenskí stíhači sa po príchode do Majkopu stretli aj s príslušníkmi stí
hacej letky, ktorú mali nahradiť v zostave nemeckej 52. stíhacej eskadry. 
Touto leteckou jednotkou bola 15. chorvátska letka podpukovníka Franjo 
Džala (15. Kroat. Staffel/Jagdgeschwader 52), ktorá bola dňom 15. novem
bra 1942 stiahnutá z prvej línie za účelom ukončenia prezbrojenia a pre
školenia na najmodernejšie verzie stíhacieho lietadla Messerschmitt Bf 109

269



PETER ŠUMICHRAST

G-2 a G-4." Při prvých letoch z nového materského letiska sa slovenskí stí
hači zamerali na rekognoskáciu terénu, na nácviky štartov a pristátí, na hliad- 
kovanie nad letiskom, a predovšetkým, na orientačné lety v dvoj a štvor
členných rojoch v okruhu tridsiatich kilometrov od Majkopu. Prvé takéto le
ty absolvovali Slováci 9. novembra 1942. Relatívny pokoj príslušníkov letky 
13 v Majkope skončil dňom 13. novembra 1942, kedy Slováci prevzali úlo
hy 15. chorvátskej letky, ktorá bola vyňatá z bojovej pohotovosti z dôvodu 
preškolenia jej príslušníkov na novú verziu Messerov. Takisto prevzali úlohy 
nemeckej stíhacej letky, ktorá bola premiestnená na iný úsek východného 
frontu. Svoj prvý bojový úspech na fronte zaznamenali príslušníci 1. fronto
vej garnitúry letky 13 dňa 28. novembra 1942, keď sa asi 10 km od Tuapse 
stretol pri voľnom stíhaní dvojčlenný roj letky 13 v zložení veliteľ roja - po
ručík Vladimír Kriško a rojový letec-čatník Jozef Jančovič s deväťčlennou 
skupinou sovietských stíhačov, ktorí leteli na dvojplošníkoch typu Polikar- 
pov 1-153. Napriek viac než štvornásobnej početnej prevahe nepriateľa zaú
točili slovenskí stíhači na Rusov a vo vzdušnom súboji zostrelili tri nepria
teľské lietadlá. Jančovič si nárokoval dva zostrely a Kriško jeden zostrel 
stíhacej Čajky. Jednoznačná technická prevaha nemeckých stíhačiek Messer- 
schmitt Bf 109E, snúbená s pilotným umením slovenských stíhacích letcov, 
slávili svoj triumf. Nemecké pozemné jednotky s určitosťou potvrdili zostrel 
jedneho sovietskeho lietadla typu 1-153.12 Vzhľadom na ofenzívu sovietskej 
armády a na základe rozkazu na ústup, vykonali 2. januára 1943 príslušníci 
letky 13 presun do Krasnodaru.13 V tento deň letka 13 stratila aj svojho pr
vého stíhacieho letca rtk. z pov. Jozefa Drličku, ktorý sa spoločne s čat. Izi
dorom Kovárikom dostal v priestore asi 50 km východne od Tuapse (južne 
od osady Tuba) do leteckého súboja s presilou sovietskych stíhačov letiacich 
na lietadlách typu LaGG-3. Počas krátkotrvajúceho prudkého boja boli Slo
váci od seba oddelení, a čtk. Kovárik už svojho vedúceho nikdy nevidel. 
O svojom vedúcom - rotníkovi z povolania Jozefovi Drličkovi, ani o osude 
jeho lietadle Messerschmitt Bf 109F, W. Nr. 8798, nevedel podať žiadne 
bližšie správy.14 Rotník z pov. Jozef Drlička sa k svojej jednotke už nikdy ne
vrátil a stal sa tak prvým padlým slovenským stíhacím pilotom 1. frontovej 
garnitúry letky 13.IS V Krasnodare zotrvala letka 13 do 7. februára 1943, ke
dy sa presunula na poľné letisko Slavjanskaja. Dňa 17. januára 1942 letka 13 
stratila ďalšieho zo svojich príslušníkov lietajúceho personálu, keď počas bo
jového letu za účelom voľného stíhania zaregistroval čat. Vincúr zmiešanú 
skupinu šiestich nepriateľských stíhačiek typu Polikarpov 1-153 a 1-16. Sku-
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pina bola intenzívne ostreľovaná nemeckým ľahkým flakom. Keď sa priblížil 
k nepriateľovi, po krátkom manévrovom leteckom súboji, čtk. Vincúr sa do
stal do výhodnej streleckej pozície. Avšak skôr než zahájil paľbu, dostala je
ho stíhačka Messerschmitt Bf 109 F zásah do pravej polovice krídla, prav
depodobne z nemeckého protilietadlového kanónu. Následkom tohto ne
šťastného zásahu sa jedna polovica krídla oddelila od trupu lietadla a ne
ovládateľné lietadlo vrazilo v plnej rýchlosti do zeme v blízkosti obce Smo- 
lenskaja, južne od Krasnodaru. Pilot čatník Jozef Vincúr zahynul.16

Ďalším frontovým pôsobiskom sa pre príslušníkov slovenskej taktickej 
skupiny stalo poľné letisko Slavjanskaja. Avšak 31. január 1943 bol pozna
menaný dalšou bolestnou stratou v radoch lietajúceho personálu letky 13. 
V tento zimný deň sa vzniesli na vojnové nebo rtk. rtm. let. František Cy- 
prich a rtk. Jozef Švejdík. Podľa spomienok pamätníkov aktéri tejto drámy 
hodlali na naliehanie rotníka Švejdíka letieť nad poľné letisko Kropotkin. Pri 
ich prílete nad letisko videli, že tu práve pristávajú sovietske dvojplošníky. 
Ako prvý zaútočil na lákavé ciele veliteľ roja rtk. rtm. let. Cyprich. Potom sa 
k jeho útoku pripojil aj rtk. Švejdík. V krátkom okamihu však Cyprich zare
gistroval dve lietadlá padajúce v plameňoch z oblohy. Podľa jeho hlásenia zo 
dňa 31. januára 1943 sa Cyprich logicky domnieval, že v jednom z týchto 
lietadiel sedel aj člen jeho roja - rtk. Jozef Švejdík, pretože ten na jeho vola
nie rádiom už neodpovedal, hoci už pred útokom na lietadlá bol so Švejdí- 
kom v rádiovom spojení. Po návrate na materské letisko a podaní hlásenia 
o výsledkoch bojového letu a strate člena svojho roja - rtk. Švejdíka, na 
otázku veliteľa letky, kým bol podľa jeho vedomia Švejdík zostrelený, neve
del rtk. rtm. let. Cyprich podať uspokojivú odpoveď.17 Príslušníci letky zotr
vali do 17. februára 1943 na rozľahlom poľnom letisku Slavjanskaja brodiac 
sa legendárnym ruským blatom. Pri tomto, po všetkých stránkach nepríjem
nom pobyte, ktorého noci boli poznamenané bombardovacími náletmi so
vietskeho letectva, si príslušníci letky zapísali na svoje konto štyri vzdušné 
víťazstvá popri jednej vlastnej strate.18 Dňa 16. februára 1943 sa letka presu
nula po neschodných a blatistých cestách kubáňskeho predmostia do Kerča. 
Svoju bojovú činnosť na letisku Kerč-IV slovenskí letci zahájili 17. februára 
1943. Na tomto letisku zotrvali do 17. marca 1943, keď sa presunuli na le
tisko Tamaň. Po prezbrojení na lietadlá Messerschmitt Bf 109 Gustáv sa po
čet víťazstiev príslušníkov letky 13 rýchle zvýšil a jubilejný päťdesiaty zo
strel letky 13 dosiahol por. let. Ján Gerthofer 21. marca 1943.19 K tomuto 
významnému úspechu v živote bojovej leteckej jednotky obdržali slovenskí
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stíhači mnoho blahoželaní. Jedným z takýchto blahoželaní bol aj blahopraj
ný telegram ríšskeho maršala letectva Hermanna Gôringa velitelovi letky 13 
stot. let. Ondrejovi Ďumbalovi v nasledovnom znení:

„Dostal som hlásenie, ie Vami vedená stíhacia letka dosiahla v krátkom 
čase 50 vzdušných víťazstiev v spoločnom boji proti bolševickému nepria
teľovi. Tento hrdý úspech udatných slovenských stíhačov, ktorí sa osvedčili 
najmä počas tvrdých zimných bojov na juhu východného frontu, naplňuje 
ma radostným zadosťučinením. Vám a všetkým Vašim príslušníkom letky 
patrí moja vdaka a moje osobitné uznanie s želaním dalšieho vojenského 
šťastia.

Hermann Goring
ríšsky maršal Veľkonemeckej ríše “ 20

Avšak, okrem radostných okamžikov spojených s dosiahnutými bojový
mi úspechmi na vzdušnom bojisku, prišli aj chvíle smútočné, keď sa sloven
skí stíhači museli navždy rozlúčiť so svojimi kamarátmi. Dňa 29. marca 
1943 štartoval rtk. rtm. let. František Cyprich spoločne s čtk. Jozefom Jan- 
čovičom na bojový let. V okamžiku, keď obaja slovenskí stíhači štartovali, 
nepriateľské lietadlá bombardovali prístav Tamaň, blízko letiska, z ktorého 
operovali príslušníci letky 13. Jančovič tieto lietadlá prenasledoval a po ich 
dostihnutí na ne aj zaútočil. Podľa výpovede očitých svedkov mal čtk. Jan
čovič letecký súboj s nepriateľským stíhačom severovýchodne od Kerču nad 
Azovským morom. Po ukončení súboja otočil svoje lietadlo smerom nad po
brežie, kde sa pokúsil o núdzové pristátie. Pri pristávacom manévri v nerov
nom teréne svoje lietadlo úplne rozbil a utrpel ťažké zranenia, následkom 
ktorých o deň neskôr podľahol.21

Veliteľ letky 13 mjr. let. Ondrej Ďumbala si uvedomoval nadmernú fyzic
kú aj psychickú záťaž svojich stíhačov, ktorí boli nepretržite nasadení na 
fronte od 4. novembra 1942. Z tohto dôvodu požiadal velenie slovenských 
vzdušných zbraní o obmenu personálu letky. Túto oprávnenú požiadavku 
vzalo velenie vzdušných zbraní na vedomie a za účelom prípravy personálu 
zriadilo na základe nariadenia VVZ číslo 41.205/Dôv. let. 1943 v rámci le
teckého pluku v Piešťanoch výcvik na lietadlách Me 109. Do tohto výcviku 
bolo vybraných trinásť stíhačov - frekventantov nočného stíhacieho kurzu,
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z ktorých po absolvovaní výcviku bola vytvorená tzv. 2. frontová garnitúra 
letky 13.22 Veliteľom výcviku na lietadlách Me 109 bol určený veliteľ letky 
12 stot. let. Jozef Páleníček. V novom služobnom zaradení zotrval len do 
10. apríla 1943, keď bol na základe nariadenia VVZ číslo 41.605/Dôv. 
osob.1943 ustanovený do funkcie veliteľa letky 13 v poli. Vzhľadom na ob
sah vyššie uvedeného nariadenia, stotník Páleníček odletel 15. apríla 1943 
do poľa na kuriérnom lietadle Caudron Cu 445. Letku 13 prevzal v poli dňa 
20. apríla 1943.23

Nová zmena pôsobiska letky 13 bola zahájená dňa 1. apríla 1943, keď sa 
po 13-dňovom pobyte na letisku Tamaň bojová časť stíhacej letky 13 presu
nula na letisko Anapa, ktoré ležalo na pobreží Čierneho mora. Na tomto le
tisku zotrvala až do výmeny tzv. 2. frontovou garnitúrou letky 13. Avšak tri 
dni pred príchodom nového veliteľa letky 13 bola zahájená jedna z naj
väčších leteckých bitiek v dejinách vojen - letecká bitka nad Kubáňou, ktorá 
v rôznej intenzite trvala až do 7. júna 1943. Do tejto bitky sa zapojili aj 
príslušníci slovenskej letky 13. V nej si nad kubáňskym předmostím zmera
li svoje sily v neľútostných leteckých súbojoch na život a na smrť príslušníci 
nemeckej Luftwaffe s príslušníkmi sovietskych vzdušných síl severo-kau- 
kazského frontu, ktorým velil generál K. A. Veršinin. Tu, nad legendárnou 
Kubáňou získali 27. apríla 1943 slovenskí stíhači aj svoje jubilejné sté 
vzdušné víťazstvo nad nepriateľom. V tento deň dosiahli štyria príslušníci 
letky 13 celkom sedem overených vzdušných víťazstiev. Podľa dochovaných 
záznamov dosiahol jubilejný stý zostrel letky 13 rtk. Izidor Kovárik, a jeho 
obeťou sa stalo sovietske stíhacie lietadlo LaGG-3. Do konca mesiaca apríl 
1943 dosiahli príslušníci letky spolu 106 overených vzdušných víťazstiev.24 
Činnosť príslušníkov L frontovej garnitúry letky 13 pokračovala v ne
zmenšenej intenzite až do 7. júla 1943, keď pôvodný personál letky vystrie
dala tzv. 2. frontová garnitúra letky 13. Do tohto času príslušníci L frontovej 
garnitúry letky 13 vykonali celkom 1504 bojových letov, počas ktorých vy
bojovali s nepriateľom 206 vzdušných súbojov, pričom si slovenskí stíhači 
pripísali 154 potvrdených vzdušných víťazstiev pri štyroch vlastných stra
tách. Najúspešnejším slovenským stíhačom sa stal rtk. z pov. Ján Režňák, 
ktorý získal 32 vzdušných víťazstiev, nasledovaný rtk. z pov. Izidorom Ko- 
várikom (28 zostrelov) a npor. let. Jánom Gerthoferom (23 zostrelov). Prís
lušníci letky 13 sa vrátili na Slovensko vlakovým transportom 17. júla 
1943.25
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Osud jednotiek pešieho pluku 20 
na Kryme

Oldřich VANĚK

Osud takmer 900 príslušníkov pešieho pluku 20 slovenskej armády, vyše 
pol roka odrezaných na Kryme od hlavných síl divízie, bol síce jedným z bo
dov horúcich sporov slovenskej vlády a jej ministerstva národnej obrany 
s Nemcami okolo bojového nasadenia 1. a 2. pešej divízie slovenskej armá
dy, avšak zostal v tieni masového prechodu slovenských vojakov k Červenej 
armáde pri Melitopoli, či v rovnakom čase rodiacich sa konfliktov v otázke 
tzv. flakhelferov alebo postavenia 12 stavebných práporov pre potreby ne
meckej brannej moci.

Na začiatku januára 1943 rozvinuli vojská Južného frontu a Zakaukaz- 
ského frontu (24.1.1943 sa z neho vyčlenil samostatný Severokaukazský 
front gen. Maslennikova) Červenej armády útočné operácie na oslobodenie 
severného Kaukazu. Úspechy oboch frontov v priebehu poslednej tretiny ja
nuára prinútili nemeckú 17. armádu (v radoch ktorej bola aj Rýchla divízia 
slovenskej armády) k ústupu za Gótsku líniu do Krasnodaru a na Tamaňský 
polostrov a k čiastkovej evakuácii síl na Krym. Generál Štefan Jurech, ktorý 
v tom čase velil RD, do Bratislavy hlásil: „Aby divízia v ťažkých bojoch, 
ktoré už 3 týždne trvajú, nebola celkom rozbitá, bude na moje opätovné po
žiadanie, okrem delostrelectva, ktoré je ešte zasadené na předmostí Krasno
daru, prevezená z nového zhromažďovacíeho priestoru lietadlami do nových 
pozícií na Kryme ... Presný obraz o strate materiálu a ľudí je doposiaľ ne
zistiteľný.“ 1

Ústup RD, poznačený dezorganizáciou, roztržkami s nemeckým velením 
a značnými materiálnymi stratami, vyvrcholil 8. februára 1943 presunom 
z Tamaňského polostrova na Krym. Väčšiu časť jednotiek RD bolo nutné pre
sunúť letecky (z letiska Slavianskaja), časť sa dostala na nové miesto určenia 
(Kerč) jpo mori (z prístavov Temrjuk a Tamaň). Sústreďovanie jednotiek RD, 
ktorá definitívne stratila charakter motorizovaného útvaru určeného na bojové 
použitie v prvej línii, v priestore Michajlovky (severne od Melitopoľa) trvalo 
až do druhej polovice marca 1943 a RD na začiatku apríla 1943 zaujala pries-
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tor Geničesk - Voinka - Džankoj s úlohou brániť morské úžiny medzi pevni
nou a pobrežím Krymu. Sem sa 23. marca 1943 presunul aj ppl 20 s pridele
nými 7. DPLP (t j. protilietadlovou) batériou a 43. pracovnou rotou.

•“'ľi/'fV ÚSTUP Z KAUKAZU \
V'.

Salsk \V

KropoWn Л ^

ČIERNE MORE

Jt u r e c k o'4./

Súčasne od júna 1943 prebiehala reorganizácia RD a výmena mužstva, 
ktoré mali vyriešiť katastrofálne straty, najmä ťažkých zbraní a bojovej tech
niky, hlboko narušený morálny stav a nízku bojovú morálku príslušníkov di
vízie. K 20. septembru 1943 mala RD 323 dôstojníkov, 89 rotmajstrov, 290 
poddôstojníkov z povolania a 10 939 mužstva2 a k 1. augustu bola preme
novaná na 1. pešiu divíziu (1. pd)3. Vystriedanie, doplnenie a reorganizácia 
sa týkali tiež 20. motorizovaného pluku, ktorému v priebehu marca a apríla 
1943 velili plk. Mikuláš Markus a mjr. Štefan Želinský4. Na Slovensko bolo 
odoslané všetko mužstvo odvodného ročníka 1939 a staršie, mužstvo od
vodných ročníkov 1940 a 1941, ktoré malo za sebou 12., resp. 18 mesačnú 
nepretržitú službu v poli a mužstvo prepustené do pomeru mimo činnú služ
bu. Naopak, na fronte zostal celý odvodný ročník 1942 a tí starší vojaci, kto
rí v poli ešte nedosiahli 12, resp. 18 mesačný limit5. Transport nováčikov 
prišiel zo Slovenska podľa plánu do Novo Alexejevky, kde transport vyložil 
a kontingent pokračoval peším presunom do Geničeska, kam došiel 1. júla
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neskoro večer1 2 3 4 * 6. Veliteľom pluku bol ustanovený pplk. Karol Heidler.
Jednotky pluku boli rozmiestnené nasledovne: Veliteľstvo pluku so štáb

nou rotou a rotou KPÚV v Čongare, plukovná batéria horských kanónov 
v Gorbatoku. Veliteľ I. práporu mal stanoviště v Geničesku, kde bola aj 
sprievodná rota práporu, roty práporu (l.,2.,3.,4.) boli dislokované v Jasnej 
Poľane, Salkove, Geničesku a Geničeskej gorke, s vysunutými stanovišťami 
na ostrove Birjučij a v Komisarovke. Veliteľ II. práporu bol so sprievodnou 
rotou v priestore „Učastok 40“ (pri Čongare) a roty práporu (5.,6.,7.,8.) 
v Tjupe Džankoja, Sivaši, Taganaši a Popovke. Ako posilové prostriedky 
boli ppl 20 pridelené veliteľstvo delostreleckého pluku 11 s II. oddielom 
a 3/11 batériou a ženijný prápor 41 (bez jednej roty) a ďalej 1. batéria pro
tilietadlového delostreleckého pluku a jedna protilietadlová batéria nemec
kého flaku7.

Reorganizácia pluku, okrem iného spojená s postavením tretieho práporu, 
bola vykonaná počas striedania mužstva a neskôr, pričom pluk nepretržite pl
nil svoju taktickú úlohu - brániť morské pobrežie proti možným námorným 
a vzdušným výsadkom, resp. ochrana zásobovacích ciest na Kryme. K hlav
ným znakom reorganizácie patrilo postavenie III. práporu. Jeho veliteľom sa 
stal stot. Aurel Štefko a prápor bol zasadený do bojovej zostavy pluku 
13. septembra 1943 v priestore Salkovo - Vorošilovka s veliteľstvom prápo
ru v priestore „Učastok 40“8. Po skončení reorganizácie odovzdal 14. augus
ta 1943 velenie pluku dovtedajší veliteľ pplk. Karol Heidler plk. gšt. Štefa
novi Tatarkovi9.

Po reorganizácii pluk bol organizovaný takto ‘°:

1. Veliteľstvo pluku so štábnou rotou, ktorú tvorili:
štábna čata, spojovacia čata, ženijná čata, jazdecká čata 
a motorizovaný trén

2. Motorizovaná rota kanónov proti útočnej vozbe (KPÚV):
4 čaty KPÚV 37 mm, z toho 1.-3. čata s 3 kanónmi 
a 4. čata s 2 kanónmi

3. Motorizovaná batéria horských kanónov (HKB):
2 čaty HK 75 mm, každá čata 2 kanóny

4. L, II. a III. prápor s rovnakou organizáciou:
Veliteľstvo práporu so sprievodnou rotou, ktorú tvorili:

štábna čata, spojovacia čata, mínometná čata (4x80 mm),
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3 pešie roty (v každej 12 ľahkých guľometov vz. 26) 
guľometná rota (12 ťažkých guľometov vz. 24)

O počtoch ppl 20 po reorganizácii RD dáva prehľad nasledujúca tabuľka 11:

ppl 20 dôst. rotm. podd. z pov. mužstvo spolu
Štáb. rota 12 4 7 262 285
KPÚV rota 2 1 2 166 171
HKB rota 3 1 2 146 152
1/20 ppr 13 3 12 730 758
11/20 ppr 15 2 10 697 724
111/20 ppr 9 1 8 523 541
Spolu 54 12 41 2 524 2 631

Avšak už 28. augusta 1943 sa počty pluku zmenili: mal 32 aktívnych a 15 
záložných dôstojníkov, 11 ašpirantov, 9 rotmajstrov, 34 poddôstojníkov 
z povolania a 2195 vojakov mužstva, spolu 2296 mužov12.

Adolf Hitler prisudzoval Krymu veľký politický a vojnovo hospodársky 
význam a rigorózne trval na tom, že polostrov treba udržať za každú cenu. 
Podľa OKW Krym predstavoval krajný pilier východného frontu, prostred
níctvom ktorého udržiavali Rumunsko a Bulharsko v svojom bloku a na Tu
recko mohli vyvíjať nátlak. V rámci Skupiny armád „A“ (poľný maršal 
Ewald von Kleist) preto vznikla osobitá skupina „Krim“, vyčlenená zo 
17. armády (gen. Erwin Jaenecke) a poverená touto úlohou.

V severnej časti Krymu a na Kerčskom polostrove vybudovali nemecké, 
rumunské i slovenské jednotky rozvinutý systém obranných zariadení. Pere- 
kopskú šiju a priestor na rieke Sivaš prehradzovali tri obranné pásma, Kerč- 
ský polostrov dokonca štyri. Hlavné sily 17. armády boli rozmiestnené v se
vernej časti Krymu (5 divízií) a na Kerčskom polostrove (4 divízie).

Do opevňovacích prác sa zapojili všetky jednotky Rýchlej divízie. Pešie
mu pluku 20 boli pridelené nasledujúce úlohy13:

- zabrániť činnosti prípadných vzdušných a námorných výsadkov;
- zaistiť a brániť železničný a cestný most severne od Taganaša;
- udržať morskú úžinu južne od Salkova;
- nedovoliť vniknutiu sovietskych plavidiel morskou úžinou medzi Bir- 
juči - Arabatskaja a následnému vylodeniu v priestore Geničesk.
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Na splnenie úlohy mal pluk vybudovať, obsadiť a brániť oporné body 
a vysielať hliadky do exponovaných úsekov medzi nimi. Prvý prápor bránil 
4 oporné body (Komisarovka, Buchta, Geničeskaja Gorka - Ščastlivčevka 
v priestore Arabatskej strelky a oporný bod priamo v Geničesku). Druhý prá
por bránil 8 oporných bodov (most pri Tjupe Džankoj, Tjup Džankoj, želez
ničný most v Sivaši, Taganaš, Nový Taganaš, Popovka, Kolimbet a Soroko- 
vo). Tretí prápor zostal v zálohe veliteľa úseku a bol dislokovaný v osadách 
Vorošilovka, Novo Nikolajevka a Kaminskij. Okrem toho bránil oporný bod 
Salkovo. Plukovná batéria horských kanónov obsadila oporný bod „Učastok 
39“ a hliadkovala na pobreží. Taktiež štábna rota bránila jeden oporný bod 
(Čongar) a hliadkovala na železničnej trati Čongar - Sivaš.

V období do septembra bola venovaná - okrem organizačných otázok - 
hlavná pozornosť opevňovaniu obranných postavení, ochrane železničných 
tratí v pridelených úsekoch a výcviku. V prístave Port-Chorly bola 7. augus
ta otvorená divízna bojová škola, v ktorej prebiehali kurzy veliteľov, chemic
ké a mínometné. Dôstojníkov, poddôstojníkov i vojakov mužstva odoslali 
v niekoľkých turnusoch „za účelom získania bojových skúseností“ do „vzor
nej bojovej školy“ veliteľstva 17. armády. V jednotkách po základnom vý
cviku boli vykonané rotné a práporné cvičenia a ostré streľby. Delostrelci sa 
cvičili v streľbe na námorné ciele. Výcvik prebiehal podľa frontových skú
seností a pochopiteľne v intenciách nemeckých noriem bojovej činnosti. Ve
liteľ pluku osobne predstavil nemeckých poradcov pre výcvik v jednotlivých 
práporoch. Mimoriadna pozornosť bola venovaná protivzdušnej obrane.

Novorossijsko-tamaňská operácia Severokaukazského frontu (velil mu 
už gen. I. J. Petrov) od 10. 9. do 9. 10. 1943 po prekonaní tzv. Modrej línie 
a dobytí Tamaňského polostrova vytvorila hlavný predpoklad na oslobodzo
vanie Krymu z juhovýchodu. Vývoj situácie na bojiskách ľavobrežnej 
Ukrajiny severne od Krymu donútil OKH (vrchné velenie pozemných vojsk) 
prejsť do strategickej obrany. Táto zmena bola vyjadrená v pláne „Wotan“ 
a obrana Krymu sa stala úlohou prvoradej dôležitosti. Juhozápadný front 
Červenej armády dostal rozkaz likvidovať nemecké predmostíe na ľavom 
brehu rieky Dneper pri Záporoží14. Tak bolo možné nastúpiť na Krym aj zo 
severu.

V súvislosti s novým vývojom situácie sa zmenili aj úlohy (teraz už) 
1. pešej divízie. Už 2. septembra bola vykonaná rekognoskácia nového úse
ku obrany orientovaného na sever na čiare Perekop - Geničesk15. Operačný
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rozkaz čís.l z 24. 9. 1943 ju vymedzil stručne: „PD-1 zaujme postupne 
obranný úsek všeobecne na pobreží Čierneho mora východne od Dnepru.“16 
Úlohu upřesnil Osobitý rozkaz k operačnému rozkazu č.l o dva dni neskôr 
tak, že 1. pd prevezme ochranu pobrežia Čierneho mora v úseku (nemeckej) 
153. divízie až do jej príchodu. Obranný úsek bol orientovaný juhozápad
ným smerom a ohraničený na juhu Karkinitským zálivom (Karkinit Bucht) 
a na západe prístavom Skadovsk '7. Úsek 1. pd bol rozdelený na západný 
obranný úsek (ppl 20 v 26 oporných bodoch) a východný úsek (ppl 21). Hra
nicu medzi nimi tvorili Novo Alexejevka a Michajlovka.

Úloha sa v podstate nemenila - brániť pobrežie proti vylodeniu, resp. 
vzdušným výsadkom a strážiť dopravné komunikácie, stavby a zariadenia. 
S úplne novými úlohami sa musela vyrovnať horská kanónová batéria pluku, 
ktorá mala strieľať (a tiež strieľala) na námorné ciele.

Jednotky 1. pd podľa rozkazu veliteľstva osobitej skupiny „Krim“ v da
nom pásme obrany strážili a bránili železničné trate Melitopol' - Simferopol' 
a Džankoj - Cherson. V úseku Salkovo - Taganaš to boli roty II./20 ppr, kým 
v úseku Baľšaja - Magazinka - Nova Alexandrovka jednotky predzvedného 
oddielu divízie (PO-5).

Úsek Pavlovka - Novo Kijevka pripadol 1/20 ppr, ktorému velil mjr. gšt. 
Ján Cisárik. Po presune do Skadovska sa mal rozmiestniť tak, aby veliteľstvo 
práporu so sprievodnou rotou boli v Kalančaku a ostatné roty v Novo Kijev- 
ke, Novo Alexandrovke a Pavlovke.

Veliteľ II./20 ppr mjr. Walter Domes, ktorý mal veliteľské stanoviště v Ar- 
mjansku, bol určený za veliteľa úseku „Čierne more“ Karkinit Bucht - Ska
dovsk18. Jeho jednotky boli rozmiestnené v oporných bodoch od Boj Kasa- 
ku v južnej časti Karkinitského zálivu cez Kap Kart-Kasak po Kulu západne 
od Armjanska na brehu Perekopského zálivu, prehradzovali pevninu po Pe- 
rekop a bránili pobrežie Sivašského mora po Starý Čuvač na východe. Ťažis
ko obrany bolo na tzv. Tatárskom vale severne od Armjanska.

Tretí prápor 20. pešieho pluku bol pod velením stot. Aurela Štefku 
v priestore Učastku č. 40, čo je na železnici severovýchodne od Čongaru. 
Stanoviště veliteľa ppl 20 bolo v Nikolajevke.

Pluku boli pridelené a podriadené dva nemecké prápory, ktoré 22. sep
tembra vystriedali jednotky 1/20 práporu v oporných bodoch Učastok 39, 
Popovka, Karpová Balka a Kart Kazakl?.

25. septembra 1943 začali hlavné sily 1. pd presun do nového obranného 
postavenia južne od Chersonu medzi Tendrovským a Džarylgačským záli-
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vom. Zámerom veliteľa 1. pd bolo zasadiť v prvom slede každého pluku dva 
prápory a tretí prápor nechať v zálohe. Veliteľské stanoviště veliteľa ppi 20 
bolo v Nikolajevke, VS práporov v Skadovsku, Krasnoje a Vtoroje Primor- 
skoje. Ťažisko obrany pluku bolo v úseku Skadovsk - Karkinitskij Bucht. 
Peší pluk 21 zaujal obranu ešte východnejšie a ťažisko obrany položil do 
úseku Železnij Port - Novo Alexejevka.

Na konci prvej októbrovej dekády veliteľ „Západnej Taurie“ si podriadil 
všetky vojenské sily v priestore ohraničenom na severe riekou Dneper s mes
tom Cherson a Tatárskym valom súbežným s Perekopskou šijou, na východe 
potom Boľšoj Majačkou a Čaplinkou. Úlohy boli v podstate stále rovnaké - 
proti možnému vzdušnému i námornému výsadku vyčleniť patričné sily 
a prostriedky a nedovoliť Červenej armáde preniknúť na Krym. Druhou opa
kujúcou sa úlohou bola ochrana komunikácií, najmä jediného železničného 
spojenia Krymu s pevninou.

Veliteľ úseku „Westtaurien“ skupiny armád A okrem iného rozdelil svoje 
pásmo obrany na východný a západný úsek. Veliteľom východného úseku bol 
určený veliteľ 1/20 ppl mjr. gšt. J. Cisárik, ktorého VS bolo v Kalančaku.20 
O štyri dni neskôr bol úsek 1. pd rozšírený dalej na západ po Boľšije Kopáni 
a do obrany z jednotiek pluku pribudol 11/20 ppr.

Presuny jednotiek 1. pd pokračovali i v nasledujúcich dňoch21. Okolo 
14. októbra sa premiestnilo i veliteľstvo divízie do Čelbasu a spolu s veliteľ
stvom ppl 20, jeho Ш. práporom, KPUV/20, HKB/20 a pešiemu pluku 20 
podriadeným nemeckým práporom (85/FEBtl) vstúpili do podriadeností 
„Štábu gen. Weinknechta“ (t. j. veliteľ severného Krymu v hodnosti generál
majora) v Deutsch-Džankoj. V dôsledku toho vystriedal 1/20 ppr nemecký 
844. zabezpečovací prápor v úseku Skadovsk a jeho úlohu pri ochrane že
leznice Džankoj - Cherson v úseku Novo Ivanovka - Boľšije Kopaní prevza
li 11/20 ppr, nemecký II. prápor F.A.R. 23 a jednotky PO-5.

Od 15. októbra štyri pešie roty 1/20 ppr zaujali obranu v priestore prísta
vu Skadovsk v Džarylgačskom zálive. Genmjr. Weínknecht veliteľovi ppl 20 
uložil brániť polostrovy Čongar a Tjup Džankoj22. Plukovné roty, III/20 ppr 
a podriadený nemecký 85. prápor mali 1. brániť východný breh polostrovov 
Tjup Džankoj a Čongar, 2. Strážiť železničnú trať Salkovo - Taganaš, 3. Brá
niť celý priestor oboch polostrovov proti vzdušnému výsadku, záškodníkom 
a partizánom.

Po dobytí Záporožia sa zásadným spôsobom zmenila situácia pre nemec- 
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ké vojská na juhu Ukrajiny. V ceste na Krym Červenej armáde stála už len 
oslabená 6. armáda genplk. Hollidta - jedenásť a pol nemeckých, dve ru
munské a jedna slovenská divízia. Zväzky boli ťažko poznačené mesiace tr
vajúcimi obrannými a ústupovými bojmi.

Stupňujúci sa tlak Červenej armády zo severu v októbri 1943 dával tušiť
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BOJ 6. armády ť

24. OKTÓBER 1943 
AŽ FEBRUÁR 1944

3. UKRAJINSKÝ

BoliajR

.AZOVSKÉMOŔÉ.

ťažkosti, ktoré sú charakterizované v divíznom operačnom rozkaze číslo 2 
z 24. októbra, no najmä v spravodajskom rozkaze číslo 8 z 28. októbra. So
vietske námorné i vzdušné výsadky23 , a na niektorých miestach pozdĺž ce
lého čiernomorského pobrežia sa dokonca predpokladali aj tankové útoky. 
K bojovému výsadku síce nedošlo, avšak slovenskí vojaci sa parašutistov 
predsa len dočkali. Do priestoru 1. pd boli Československou vojenskou mi
siou a sovietskymi spravodajskými orgánmi vysadení dokonca dvakrát býva
lí príslušníci divízie, ktorí prešli na stranu Červenej armády. 28. októbra
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1943 při Podstepnom v blízkosti Melitopoľa to bola trojica Karol Griin, Ju
raj Lakota a Vincent Blažíček a 1. decembra 1943 už pri Nikolajeve Jozef 
Dvořák, ktorí mali organizovať prechod divízie, resp. jej zvyšku na sovietsku 
stranu. Vzhľadom na vývoj situácie sa ich poslanie nenaplnilo podľa pôvod
ných predstáv.

V rámci divízii určených úloh24 bol ppl 20 bez 2. práporu zasadený spolu 
s priezvedným oddielom 5 a 1. oddielom 11. delostreleckého pluku ako zálo
ha veliteľa priestoru Westtaurien v priestore Bolšije Kopáni - Malaja Majač- 
ka - Ptachovka. Časť síl 1. pešej divízie, ktoré mali byť neskôr vystriedané 
nemeckými jednotkami, pokračovala v strážení železničnej trati Džankoj - 
Cherson. Patri k nim aj 2. prápor ppl 20, ktorému bol pridelený úsek Novo 
Ivanovka - Ischum.

Veliteľstvo pluku bolo dislokované v osade Bolšije Kopáni, prvého prá
poru v Malej Majačke, druhého práporu v Kopanskije a tretieho práporu 
v Podobyje. Bolo to naposledy, čo bol pluk zasadený ako kompaktný útvar, 
pretože krátko na to bol podriadený nemeckej 336. pešej divízii a (bez 1/20 
ppr) bránil s nemeckými posilovými prostriedkami (85. prápor, 88mm proti
lietadlová batéria, čata protitankových kanónov PAK 75 mm) východný breh 
polostrova Čongar a Tjup Džankoj25. Už v tomto priestore veliteľ pluku po
ukazoval na veľké ťažkosti pri velení nemeckým jednotkám a problémy spo
jené s rozdelením pluku a prosil, aby bol pluk opäť zlúčený.

K tomu už však nedošlo v súvislosti so známymi udalosťami bojového na
sadenia 1. pd na konci októbra v priestore Melitopoľ. Šesť armád 4. ukrajin
ského frontu genplk. Tolbuchina koncom septembra 1943 plnou silou udrelo 
na slabo opevnenú líniu Wotan. Po bojoch, ktoré sa tvrdosťou vyrovnali sta- 
lingradským, 23. októbra padol Melitopoľ. Cesta na Krym proti 17. armáde 
bola otvorená.

Zdecimovaná 6. armáda26 už nedokázala zastaviť dve tankové vlny a šesť 
streleckých divízií, ktoré veliteľ 4. UF vrhol do boja juhozápadne od Melito
poľa. Tanky sovietskej 51. armády genpor. Krejsera prerazili nemecký front 
v šírke 15 km a prielom, ktorý nakoniec rozdelil nemecké sily na dve izolo
vané časti, sa neustále rozširoval až na 45 km. Práve do tohto priestoru s úlo
hou prehradiť sovietsky prielom bola v noci na 30. októbra zasadená sloven
ská 1. pd... Tieto okolnosti predurčili jej osud v budúcich dňoch.

Operačný rozkaz č. 3, ktorý veliteľstvo 1. pd vydalo 28. októbra 1943 
o 20,30 h na zaujatie obranného pásma na čiare Kachovka - Gromovka21,
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predpokladal možnosť sovietskeho prelomenia frontu v pásme nemeckej 
6. armády na smeroch Melitopol’ - Gromovka a Melitopol - Berislav. Divízia 
mala do poludnia 29. 10. 1943 zaujať obranu za jednotkami 6. nemeckej ar
mády a vlastným PO-5 na uvedenej čiare v úseku na severe ohraničenom Di- 
mitrijevkou a osadou Zelenyj a na juhu osadami Askanija Nova a Ilinka 
a brániť sa systémom oporných bodov. Obranný úsek bol rozdelený na dva 
podúseky: hlavný severný mala obsadiť bojová skupina, ktorej velil pplk. 
Pulkrábek, južný potom bojová skupina pplk. Albrechta, do ktorej bol začle
nený okrem 1/21 ppr a 1/11 dodd tiež prvý prápor ppl 20.

Realizácia úloh z tohto rozkazu dala do pohybu väčšinu jednotiek divízie, 
medzi nimi i síl ppl 20. V kritických dňoch prelomenia obrany pri Melitopo- 
li bol pluk už rozdelený:

- veliteľstvo pluku s plukovnými rotami a III/20 (bez 10. roty) 
bránili východný breh polostrovov Čongar a Tjup Džankoj v úseku 
Nový Bukeš - úžina Salkovo,

- 10. rota strážila železničný most v Kučuk - Sunak a železničnú trať 
takmer po Taganaš,

- 11/20 bez vystriedania strážil železničnú trať v úseku 
Novo Ivanovka - Ischum,

- 1/20 sa presunul z priestoru Skadovsk do záchytného pásma 
v priestore Askanija Nova - Dmitrijevka.

Prudké útoky Červenej armády v závere októbra s cieľom dobyť dolný tok 
rieky Dneper a Perekopskú šiju a tak izolovať osobitú skupinu „Krim“ spô
sobili, že 1. pd, ktorá bola bojovo nasadená, napriek žiadosti slovenských 
vojenských i politických orgánov, aby plnila len zabezpečovacie úlohy, sa 
ocitla nie v zabezpečovacom pásme za nemeckou 6. armádou, ale v prvej lí
nii pred sovietskymi tankmi. Ani susedia - vpravo 153. nemecká divízia 
a vľavo 50. divízia - neboli tam, kde mali byť.

Úlohy uložené operačným rozkazom čís. 3 neboli a nemohli byť splnené: 
30. a 31. októbra 1943 v priestore Melitopoľa, pri Kachovke a na iných mies
tach prešlo na sovietsku stranu 2731 vojakov a dôstojníkov slovenskej 
1. pešej divízie28. Niektoré jednotky dokonca v tvrdých bojoch s Nemcami. 
1/20 ppr a 1/21 ppr boli napadnuté nemeckým letectvom. V priestore osady 
Kangli zahynulo nemeckými zbraňami, podľa svedectva priamych účastní
kov, približne 250 slovenských vojakov.

Zvyškom jednotiek divízie, ktoré neprešli na sovietsku stranu alebo ne-
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padlí do zajatia, nariadilo nemecké veliteľstvo prepraviť sa cez Dneper po 
moste pri Chersone a na prevoze Golaja Pristaň29. V priestore Nadeždovka - 
Znaménka mal pplk. Pulkrábek sústrediť a organizovať zvyšky ppl 21 do jed
ného pluku s dvomi prápormi. Pešie roty mali mať 100 mužov, guľometné 
a sprievodné roty po 50 mužov. Zvyšky 1/20 ppr sa mali sústrediť v ppl 21.

V Znamenke mjr. Marcinka organizoval PO-5 so štyrmi eskadronami. 
Zvyšky delostreleckého pluku 11 sa sústreďovali v Zarevodare pod velením 
mjr. Stalmaška. V tom istom priestore sa mal v pôvodnej organizácii sústre
diť pioniersky (ženijný) prápor 41.

Nemecké velenie bolo postavené pred novú situáciu, keď vojská 4. UF 
v Nogajskej stepi prelomili obranu 6. armády a v nasledujúcej bitke na dol
nom toku Dnepra Nemci definitívne stratili pozemné spojenie s Krymom. 
Obrana Perekopskej šije dostala strategický význam nielen pre osud 17. ar
mády genplk. Erwina Jaeneckeho, ale aj pre politické ciele a zámery A. Hit
lera 30 a stala sa taktiež osudnou pre časť slovenských jednotiek, ktoré tu 
uviazli.

OLDŘICH VANĚK

A UKRAJINSKÁ fRPHT

ČIERNE MORE

Konítantinopof

KRYM • NOVEMBER 1943 
AŽ M Aj 1944

Rýchle prelomenie nemeckej obrany a masový prechod slovenských vo
jakov do zajatia viedol k tomu, že velenie Skupiny armád „A“ (poľný maršal 
von Kleist) stiahlo zvyšky divízie približne v sile zosilneného pluku na ochra
nu pobrežia medzi Dneprom a Bugom v úseku Berislav - Sivaš (Hnilé more)31 
a koncom decembra 1943 po tom, čo nemecké a rumunské vojská opustili 
Cherson, ich nasadilo pri opevňovacích prácach v priestore Nikolajev. Ope-
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račný rozkaz čís. 6 veliteľa 1. pd z 22. decembra 194332 úlohu upresňuje tak, 
že divízia po vystriedaní nemeckou 5. leteckou poľnou divíziou bude zasade
ná na strednom úseku predmostia Nikolajev k výstavbe postavenia počnúc 
dňom 27. 12. 1943 a súčasne bude tvoriť zálohu veliteľstva Westtaurien.

V Karkinitskom zálive na Kryme však zostali izolované časti divízie: ve
liteľ ppl 20 plukovník Š. Tatarko so štábom, II./20 a III./20 peší prápor, 
9. a 13. DPLP batéria a 45. pracovná rota, spolu okolo 900 mužov. Ako vy
plýva zo Správy nemeckého generála pri slovenskom MNO genpor. F. 
Schliepera náčelníkovi OKW o činnosti za obdobie od 1. 10. 1943 do 31. 3. 
194433, nemecké velenie činnosť tohto uskupenia uznávalo a vytrvale od
mietalo slovenské žiadosti o spojenie s hlavnými silami divízie. Gen. Čatloš 
argumentoval obavou, aby pri novom sovietskom útoku sa zvyšky ppl 20 ne
zachovali tak, ako ich kamaráti z 1. práporu v priestore Melitopoľa, resp. aby 
odrezané časti pluku neboli stratené, čo by malo za následok vnútropolitické 
otrasy na Slovensku.

O situácii slovenských jednotiek obkľúčených na Kryme krátko po zly
haní 1. pd v Nogajskej stepi podáva správa stot. Dickera, ktorý sa ako prvý 
4. 11. dostal na Krym v meste Saki a 8. novembra informoval veliteľa diví
zie.34

Informoval, že v priestore mesta Saki sú 13. a 14. DPLP batérie a časť 
9. DPLP batérie pripravené na odchod do Sevastopoľa, odkiaľ ich mali pre
praviť do Odesy, avšak ešte 5. 11. boli podriadené nemeckej 9. divízii proti
lietadlového delostrelectva, ktorej velil gen. Pickert.

Ďalej informoval, že už cestou z Jevtopatorie stretávali množstvo sloven
ských vojakov (vrátane vodiča veliteľa 2. práporu mjr. Domesa), ktorí hľadali 
„prápor majora Domesa, ktorý má byť niekde vzadu“. Týchto vojakov posie
lal späť do postavení Tatárskeho valu, kam smerovala jeho ďalšia cesta. Tam, 
kde malo byť postavenie 11/20 ppr našiel iba jedného poručíka. Napriek tomu 
veliteľ susedného nemeckého pluku potvrdil, že prápor sa v boji držal dobre. 
Napokon stretli aj mjr. Domesa, ktorý si veľmi sťažoval na nízku bojovú mo
rálku svojich podriadených dôstojníkov, ktorí sa vyhýbali priamemu boju 
a radšej ustupovali. Prápor mal dvoch padlých a 13 ranených.

Večer 5. novembra stot. Dicker odcestoval na veliteľstvo ppl 20 v Čonga- 
re. Veliteľ pluku pplk. Heidler konštatoval, že plukovné jednotky nemali do
posiaľ žiadne straty a že pluk znova zorganizuje.

III/20 ppr bol v tom čase pripravený na presun do Ischumu. 6. novembra 
bol zasadený na prehradenie prielomu frontu pri Armjansku. Oba prápory
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boli podriadené bojovej skupine gen. Beckera (nemecká 50. pd).
Na spiatočnej ceste do Simferopoľa sa stot. Dicker zúčastnil porady na 

veliteľstve 17. armády, ktorá sa zaoberala situáciou (zrejme nielen) sloven
ských jednotiek. Pplk. Heidler žiadal spojiť všetky jednotky 1. pd, ktoré zos
tali na Kryme - okrem 11/20 a III/20 prápory dve protilietadlové batérie (13. 
a 14. DPLP bat. 9. DPLP batéria bola už letecky presunutá do Odesy) a 
45. pracovná rota - a zasadiť ich do obrany pobrežia. Na porade však bolo 
zdôraznené, že protilietadlové batérie zostanú v podriadenosti nemeckej 
9. Flak divízie a že neprichádza do úvahy odchod ostatných jednotiek z Kry
mu, lebo by museli odísť aj rumunské jednotky.

Keď sa podarilo veliteľstvu divízie skonsolidovať ako tak situáciu, zorga
nizovať zvyšky rozbitých jednotiek a útvarov35 a obnoviť spojenie s jednot
kami uviaznutými na Kryme, hlásil veliteľ ppl 20 svoju situáciu36 zo svojho 
stanovišťa v Čelbase. V hlásení z 20. novembra 1943 uviedol, že po „uzavretí 
Perekopskej úžiny Sovietmi“ veliteľstvo pluku až do 28. októbra bolo v Čon- 
gare a veliteľ pluku bol veliteľom celého priestoru s úlohou brániť úžinu Sal- 
kovo a brehy Sivaša (Hnilé more). V súlade s operačným rozkazom čís. 3 sa 
veliteľstvo pluku so štábnou rotou presunulo do Taganašu, kde pluk (bez 1/20 
ppr) s pridelenými nemeckými jednotkami bránil úsek pobrežia Tjup Džan- 
koj - Čučak. 17. novembra z rozkazu nemeckého veliteľstva „Konrad“ sa 
presunul 12 km juhozápadne od Ischumu do priestoru Čelbas - Kalančak, 
kde má až doposiaľ svoje VS.

Druhý prápor (5.,7.,8.rota, jedna čata KPÚV a mínometná čata) bol roz
miestnený na Tatárskom vale. Väčšia časť 6. roty, ktorá strážila železničnú 
trať Armjansk - Kalančak, bola „zaskočená Sovietmi a zajatá“. Zvyšok bol 
potom zasadený na Tatárskom vale. V nasledujúcich dňoch (9., resp. 16. no
vembra) bol prápor vystriedaný a zasadený do obrany pobrežia najskôr 
v úseku Starý Čuvaš - Čurjuk - úžina západne Uršina a neskôr juhozápadne 
od Ischumu.

Tretí prápor bol až do 6. novembra zasadený pri obrane pobrežia polostro
va Tjup-Džankoj v úseku Tjup-Džankoj - Osman Bukeš. Potom bol presunu
tý po železnici z Taganašu do Ischumu a obrneným vlakom ďalej do Armjan- 
ska, kde bol zasadený do obrany. V hlásení sa vôbec nehovorí oil. rote.

Batérie KPÚV a horských kanónov 5. novembra prešli z obrany úžiny 
Salkovo na polostrov Čučak. Ženijná čata pluku naopak zostala v obrane po
brežia severne od Taganašu. Na rozdiel od stot. Dickera veliteľ pluku ešte 
20. 11. 1943 vôbec nič nevedel o pracovnej rote a DPLP batérii 88 mm, kto-
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ré boli v priestore Sevastopol^.
Nemenej zaujímavé sú ďalšie informácia z hlásenia veliteľa ppl 20 - nedo

statok dôstojníkov v rotách, kde čatám velili poddôstojníci a v jednom prí
pade dokonca záložný slobodník. Rovnako akútny bol nedostatok munície 
pre kanóny - chýbajúce strelivo nemohol získať ani od nemeckých jednotiek, 
ktoré používali inú delostreleckú techniku. Nedostatok výstroja a obuvi - naj
mä zimných odevov - pomohli provizórne vyriešiť nemecké sklady.

Prechod na sovietsku stranu neobišiel ani túto odtrhnutú časť 1. pd. Od 
2. práporu ppl 20 zbehol 12. novembra jeden vojak, o tri dni už 24 mužov. 
Od 3. práporu zbehli 10. 11. 1943 traja muži a o tri dni neskôr 16 vojakov. 
Medzi nimi boli aj dvaja poddôstojníci z povolania. Teda v priebehu jedi
ného týždňa z dvoch práporov zbehlo 44 vojakov...

Všetky žiadosti o spojenie s hlavnými silami divízie, prednášané či už sa
motným veliteľom ppl 20, alebo veliteľom 1. pd i ministrom národnej obra
ny a vládou, sa nestretli na jednotlivých stupňoch nemeckého velenia (50. 
pešia divízia, 17. armáda, Nemecký pri slovenskom MNO alebo samotné 
OKW) s pozitívnym ohlasom. Zúfalý plk. Tatarko napísal 16. februára 1944 
veliteľovi 50. pd gen. Sixtovi osobný list37, v ktorom rozoberá dve základné 
otázky - kedy konečne budú slovenské jednotky na Kryme uvoľnené z bojo
vých úloh a budú odtransportované z Krymu a spoja sa s jadrom 1. pd.

Pre nás je zaujímavá najmä informácia o početnom stave slovenských 
jednotiek na Kryme s údajmi k 16. februáru 1944. Celkový stav bol 903 
osôb, z toho v III/20 ppr bolo 297 mužov, v 11/20 ppr spolu 394 mužov 
a v štábnej rote pluku 210 osôb.38 Prápory boli bez trénov a bez koní, pluk 
nemal žiadne ťažké zbrane.

Veliteľovi 1. pd plk. Karolovi Peknikovi poslal plk. Štefan Tatarko rádio
gram s návrhmi, ako vyriešiť transportné problémy, ktoré podľa velenia ne
meckej 17. armády boli jedinou a hlavnou príčinou, prečo sú Slováci stále 
ešte na Kryme.

Na vytrvalé žiadosti gen. Čatloša jednak o spojenie odlúčených častí 
s divíziou, jednak o jej návrat na Slovensko, Vrchné velenie brannej moci 
(OKW) rovnako vytrvalo odpovedalo buď negatívne, alebo formálnymi 
sľubmi. Veliteľstvo 17. armády ich odsun síce nariadilo, ale uskutočnil sa iba 
vo veľmi malej miere.39

Spojenie všetkých odlúčených častí divízie a jej preloženie z východného 
frontu, prisľúbené OKW ešte 9. decembra 1943, bolo odložené rozhodnutím 
toho istého veliteľstva z 11. marca 1944. Skupina armád „A“ na žiadosť hlav-
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ného veliteľstva 17. armády chcela ponechať slovenský peší pluk 20 na Kry
me a zvyšok divízie uvolnit’ pre iné použitie k termínu 15. marca 1944. Až 
po prieniku sovietskych vojsk dovnútra Krymského polostrova velenie ne
meckej 17. armády dospelo k záveru, že úplná evakuácia vojsk z Krymu je 
nevyhnutná. Avšak OKW v dôsledku Hitlerovho negatívneho postoja 
k opusteniu Krymu požiadavku 17. armády odmietlo a evakuáciu zastavilo. 
Veliteľ 17. armády gen. E. Jaenecke bol dokonca zbavený velenia a nahradil 
ho generál Karl Allmendinger.

Pôvodný plán sovietskeho Hlavného stanu na likvidáciu krymského 
uskupenia nemeckých a rumunských vojsk (šestnásť divízií) predpokladal 
dobytie Krymu súčasne s útokom na pravobrežnej Ukrajine.40 V skutočnosti 
však oslobodzovanie polostrova bolo zahájené až v závere ťaženia a stalo sa 
samostatnou strategickou operáciou. 17. februára 1944 Hlavný stav vrch
ného veliteľa nariadil začať útok na Krym najneskôr 1. marca. Z rôznych dô
vodov sa však operácia skutočne začala až útokom vojsk 4. ukrajinského 
frontu 8. apríla 1944. V tom čase už bol oslobodený Nikolajev (28. 3.) a za
čal sa útok na Odessu.

Sovietsky úder na Krym sa stal reálny v okamihu, ked 4. UF dobyl pred- 
mostie pri Nikopole, zatlačil nemeckú obranu za Dnester a keď (10. apríla 
1944) dobyl Odessu, ktorá bola zásobovacou základňou 17. armády. Južné 
uskupenie tak získalo operačnú voľnosť a mohlo začať boj o Krymský pol
ostrov. Slovenské jednotky sa opäť ocitli v centre bojového diania - Pere- 
kopskú šiju prehradzoval tzv. Tatársky val a pri jeho obrane stáli aj odlúčené 
časti ppl 20 medzi nemeckými 50. pd a 336. pd.

Nemecké velenie až za týchto okolností povolilo odchod jednotiek ppl 20 
z Krymu. Veliteľ 50. pd gen. Sixt, ktorému ppl 20 na Kryme podliehal, k to
mu vydal 2. apríla 1944 rozkaz.41 Slovenských vojakov v ich pozíciách 
v úseku pobrežia Srednyj Saraj - Staryj Kisil Bai v Karkinitskom zálive vy
striedal rumunský 3. jazdecký pluk. Za striedanie, ktoré začalo 5. apríla pe
ším presunom rumunských jednotiek do nového priestoru, bol zodpovedný 
plk. Tatarko.

Peší pluk 20 (štábna rota, 5., 6. a 8. rota 11/20 ppr, 7., 9., 10. a 12. rota 
III/20 ppr) sa po vystriedaní sústredil v priestore Voronovka - Fedorovka - 
Taškui, a až do ďalšieho zostal k dispozícii veliteľovi 50. pd.

V priestore sústredenia pluku pokračovali opevňovacie práce - roty budo
vali oporné body (pre každú čatu), vzdialené od seba 1-2 km a doplnené 
sieťou zákopov pre stojaceho strelca. Pri Čatirliku, kde Nemci budovali ďal-
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šie postavenie, slovenská jednotka zostala až do konečného odsunu. Velenie 
pluku zostalo v Čelbase - Kalančaku, veliteľ 2. práporu so 6. rotou boli dis
lokovaní v Karadžanaji, 5. rota a ženijná čata pluku vo Voronovke, 7. rota 
v Serednom Saraji a 8. rota na severozápadnom okraji Karadžanaja. VS 
3. práporu s 12. rotou bolo v Ongar Neiman, 9. rota sa ubytovala v obci No
vý Boj-Kazak a 10. rota v Bijuk Kaškari.42

9. apríla 1944 na severe Krymu na Tureckom vale začal masívny soviet
sky útok, ktorý 50. pd, ktorej bol ppl 20 podriadený, a 336. pd s vypätím síl 
zadržiavali, avšak 50. pd bola donútená stiahnuť sa do záložného postavenia. 
Ešte horšia bola situácia rumunskej 10. pd na Sivaši. O deň neskôr už bolo 
v štábe 17. armády jasné, že severný front nie je možné udržať. Začal ústup 
na Sevastopol’ a príprava evakuácie z polostrova. 11. apríla vojská Samostat
ného prímorského frontu dobyli Kerč a 20. apríla dorazili k Sevastopol'^ 
ktorý dobyli 12. mája 1944.

Krymská operácia skončila úplnou porážkou 17. armády. Nemecko-ru- 
munské jednotky, zahnané na južný morský breh, evakuovali po mori pri
bližne 100 000 mužov, avšak ostatných 50 000 vojakov bolo zajatých.43 Eva
kuácia prostriedkami Kriegsmarine začala 12. apríla 1944 s dennou kapaci
tou 7000 mužov. Do 20. 4. 1944 bolo takto presunutých zo Sevastopola 
a mysu Chersones na rumunské pobrežie (Constanca) 67 000 mužov.44 Me
dzi nimi bolo aj 900 mužov z ppl 20. Z posledného letiska na Chersonese 
evakuovali tiež lietadla 1. leteckého zboru Luftwaffe.

O odchode ppl 20 z Krymu hovorí kuriózne denný rozkaz č. 21 priezved- 
ného oddielu45: „Zasadený ppl 20 na Kryme v ťažkých obranných bojoch už 
niekoľko mesiacov došiel k veľkým materiálnym stratám ... a ako taký nie je 
schopný existovať ako jednotka. Len s veľkým šťastím a prianím osudu sa 
stalo, že všetci jeho príslušníci sa dostali loďami na pevninu a takto si za
chránili iba len holé životy a dostali sa do blízkosti zväzku PD-1.“

Taktiež velitel ppl 20 komentoval spojenie s divíziou v osobitnom rozka
ze46: „Po prekonaní ťažkej situácie na Kryme podarilo sa mi pluk presunúť 
do Rumunska. Pluk sa teraz na nákladných autách presunie k divízii, kam sa 
opäť organicky začlení.“

Presun bol vykonaný na 35 nákladných automobiloch po osi Ion I. C. 
Bratianu - Lanca - Sutesti - Braila - Galati - Reni - Volkonesti - Bolgrad - 
Bulgaria - Kubei - Novotraian - Malojaroslavskaja - Tarutinskaja.

Konečne 25. mája 1944 velenie 1. pd, ktorá sa v poslednej dekáde marca 
presunula 130 km severozápadne od Odessy do priestoru Grigoriopolu, do-
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stalo povolenie pripojiť definitívne ppi 20 k hlavným silám divízie. Pluk sa 
mal v dvoch etapách presunúť do nového priestoru po ose Gasanbatir - Cu- 
bei - Bolgrad - Galanosy - Cagul. Prvý mal peším pochodom vyraziť 3. prá
por pod velením stot. Jána Tomáša tak, aby v priebehu 26. až 29. 5. 1944 do
razil do priestoru Pilinej - Bolgar. Druhý prápor s plukovnou štábnou rotou 
a 13. rotou pod velením veliteľa práporu stot. Vojtecha Maruňáka v čase od 
27. do 30. 5. 1944 mal dôjsť do Alexandrofeldu. Pluk mal v tom čase 1175 
mužov, z toho 27 dôstojníkov, 3 rotmajstrov, 16 poddôstojníkov z povolania 
a 1129 vojakov.47

V rozkaze na presun sa zvlášť dôrazne upozorňuje na chovanie mužstva, 
aby po ňom zostal len ten najlepší dojem - teda prísne zakročiť proti svoj
voľnému poškodzovaniu súkromného vlastníctva obyvateľstva a majetku ze
me, ako proti násiliu, krádeži, lúpeži, rabovaniu...“, vojakom bolo tiež prís
ne zakázané brať „... so sebou dievčatá alebo ženy a tieto tajne prechová
vať...“, dôstojníkom sa potom pripomína, aby „... dávali príklad poriadku, si
ly a vytrvalosti“.48

V novom priestore - pluk sa nachádzal na Rumunmi obsadenej časti so
vietskeho Moldavska - sa jednotlivé zložky ubytovali takto: v Alexandrofel
du veliteľstvo pluku, štábna rota, 13. rota a 11/20 ppr. Tretí prápor bol ubyto
vaný v Barichana Noua-Ursoaia. Po dni voľna bol nariadený výcvik jednot
livca, družstva a čaty a vykonávala sa strážna služba. Ubytovacie miesta sa 
upravovali, budovala sa pasívna i aktívna protilietadlová obrana.

10. júna 1944 sa pluk - po odchode plk. Tatarka mu v zastúpení velil stot. 
Ján Hammer - v dvoch pochodových prúdoch presunul z doterajšieho ubyto
vacieho priestoru do priestoru Curcu, južne od Valul Lui Traian a počnúc 
dňom 12. júna začal na sever od mostu cez Jalpug na ceste Bolgrad - Vulka- 
nesti s výstavbou protitankových zákopov obrannej línie Ferdinand. Budíček 
bol 04,00 h, pracovalo sa 10 hodín, zamestnanie končilo o 17,30 h.49

Na začiatku júla 1944, keď pluku už velil pplk. Martin Palkovič, mal 
štábnu rotu, dva prápory (11/20 a III/20), zložené zo štábnej čaty a peších rôt 
5 až 13. Po anabáze z Krymu do rumunského Moldavska v pluku zostalo 16 
dôstojníkov, 2 rotmajstri, 15 poddôstojníkov z povolania a 951 vojakov, spo
lu 984 mužov.50 K 15. 6. 1944 počet vzrástol na 1357 mužov51, z toho 18 ak
tívnych a 7 záložných dôstojníkov, 2 rotmajstri, 20 poddôstojníkov z povo
lania a 1310 vojakov. Ku dňu 29. 6. 1944 bol pluk doplnený tretím prápo
rom, mal teda 13 rôt a jeho početný stav sa zvýšil na 29 aktívnych a 5 zálož
ných dôstojníkov, 4 rotmajstrov, 27 poddôstojníkov z povolania, 1814 voja-
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kov, spolu 1879 mužov.52 Ich osudy sú už spojené s osudom 1. technickej di
vízie a jej pracovným nasadením v severnom Rumunsku a južnom Maďarsku 
a prekračujú rámec tejto práce.

POČTY PPL 20

ppl 20 dôstojníci ašpiranti rotmajstri podd z pov mužstvo spolu

14. 3. 1943 54 - 12 41 2524 2631
28. 8. 1943 47 11 9 34 2195 2296
31.5. 1944 25 - 2 18 1170 1215
15. 6. 1944 25 - 2 20 1310 1357
29. 6. 1944 34 - 4 27 1814 1870

POČTOVÉ STAVY JEDNOTIEK PPL 20 NA KRYME

štábna rota 11/20 pr III/20 pr spolu
16.2. 1944 210 394 297 903
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„Ludové spravodajstvo" ako reakcia 
na informačnú politiku 
slovenského štátu

Marína ZAVACKÁ

Stav vnútorného či vonkajšieho ohrozenia štátu vyvoláva i v demokratic
kých krajinách tlak na obmedzenie nezávislosti masmédií a na štátnu regu
láciu ich obsahu. Vo vojnovom stave sú takéto opatrenia takmer prirodzenou 
súčasťou vnútornej politiky. Významným faktorom vytvárania verejnej 
mienky v prostredí takto obmedzených informácií je stupeň dôvery obyva
teľstva v schopnosť a vôľu vlády brániť záujmy občanov.

V ideálnom prípade občan verí, že vláda nezávislosť žurnalistov obmedzu
je preto, aby neuverejnili, hoci neúmyselne, také informácie, ktoré by mohli 
osožiť nepriateľovi a tým poškodiť samotného občana. V iných prípadoch 
občan podozrieva štátnu moc, že mu tieto informácie zatajuje primáme z to
ho dôvodu, aby sa ich nedozvedel on sám a neurobil si o situácii objektívne
jší obraz, ktorý by ho prípadne proti vláde mohol postaviť. Vtedy si začína 
informácie zaobstarávať zakázanými spôsobmi. Nedôvera vytvára priaznivé 
prostredie na vytváranie fám, stúpa sledovanost' médií, ktoré sú pod vplyvom 
iných vlád, a s ktorými obyvateľstvo porovnáva domáce správy, silnie vplyv 
informácií zo zdroja, pre ktorý má slovenčina výstižné pomenovanie: agen
túra JPP - Jedna pani povedala. Zároveň sú takto zneistení ľudia náchylnější 
veriť cielenej nepriateľskej propagande.

Práve v takomto prostredí sa ocitli aj obyvatelia vojnového slovenského 
štátu. Neboli v nijakom informačnom vákuu, naopak. Ich najbežnejším zdro
jom bola vlastná masívna štátna propaganda, ale krajina bola i pod vplyvom 
informačnej politiky Tretej ríše. Vďaka technickému pokroku bolo územie 
slovenského štátu i v dosahu rádiových vysielačov z Budapešti, Londýna, 
Moskvy a iných centier, no vzhľadom na prísne tresty za počúvanie nepo
volených staníc zvedavosť nie vždy víťazila nad nedostatkom odvahy. Oby
vateľstvo bolo teda väčšinou odkázané na oficiálne informácie. Pozorne číta
lo, načúvalo - a vytváralo si na dianie v okolitom svete vlastný názor.

O tom, že vlastný názor, odlišný od štátnej interpretácie skutočností, kto-
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rý bol nezriedka blízky realite, sa dal vytvoriť i pri pozornom sledovaní vý
lučne oficiálnych médií, nás presviedčajú viaceré zachované ilegálne tlačo
viny. Iste, ťažko bolo dozvedieť sa, ako sa presne veci majú. No vďaka ne
profesionalitě a občas i nekoncepčnosti a nadmernej usilovnosti propagan
distov často vynikala nedôveryhodnosť informácií zo schválených zdrojov.

Najprístupnejšia radovým čitateľom bola komparácia viacerých oficiál
nych správ. Niekoľko majstrovských ukážok zanechal Alexander Markuš, 
ktorý od októbra 1941 do januára 1943 periodicky vydával aktuálne súbory 
komentovaných informácií, nazvaných Zprávy KTK, Komunistickej tlačovej 
kancelárie. Pretože v tej dobe správy o postupe fašistických vojsk negatívne 
vplývali na morálku členov i sympatizantov KSS, a podrobné informácie 
o prípadných čiastkových úspechoch Červenej armády sa nedarilo zaob
starávať, vydavatelia Zpráv KTK sa sústredili na upozorňovanie na nespoľa
hlivosť oficiálnych zdrojov, využívajúc zväčša vzájomnú rozpornosť infor
mácií v nich, zapríčinenú ľudským faktorom - zlyhaním koordinácie utajo
vania, prehnanou usilovnosťou jednotlivých redaktorov v zveličovaní a po
dobne.

Napríklad v septembri 1941 sa šíril obežník Všimli ste si? so správou 
„Všimli ste si, že Nemci už dva razy prekročili Dnester? Čo je z toho prav
da? Alebo museli už raz ustúpiť?“ Ďalej sú v ňom spochybnené počty obetí 
zverejňované novinami, lebo tie uvádzali len padlých Rusov, a vyhýbali sa 
zmienkam o stratách na nemeckej strane. „To sú aj Nemeckí vojaci pod 
ochranou fiihrera?“1 Dáva i ďalšie ponuky na zamyslenie: „Všimli ste si? 
...že Rusi majú len 7000 lietadiel, a Nemci im už 7500 zostrelili?“2 Rubrika 
s podobným obsahom nechýbala ani v ilegálne vydávanom časopise Hlas ľu
du. Jeho autori zaregistrovali túto „udalosť“: „Všimli ste si, že hlavný redak
tor Slovenskej politiky potopil o pol milióna BRT nepriateľského lodného 
priestoru viac ako hlavný redaktor Gardistu a hlavný redaktor Slovenskej po
litiky bude za tento čin menovaný vrchným admirálom slovenského bojo
vého loďstva, ktoré sa na Váhu pri celulózke v Žiline už k útoku ... proti 
Amerike pripravuje?“3

Túto taktiku prevzali i neorganizovaní pisatelia na kolene produkovaných 
letákov. Úradné hlásenie o letákoch z roku 1941 zaznamenalo otázku: „Ako 
môžu Ukrajinci núkať Slovákom biely chlieb, keď ho vraj sami už dva roky 
nevideli? Prečo vozí nemecká armáda na východ mláťačky...?“4 Iný oby
vateľ, políciou klasifikovaný ako „neznámy komunistický živel“, poslal v ro
ku 1942 miestnej pobočke Deutsche Partei v Topoľčanoch výhražný list, kto-
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rý obsahoval otázku: „Dnes vidíme, a tiež sa tomu divíme, odkiaľ ten Timo- 
šenko prišiel, keď už v roku 1941 bol zničený i s jeho „ČA.“5

Obyvatelia si uvedomovali, že nedôveryhodné je to, o čom sa mlčí. Takto 
sa napríklad mapa pohybu frontov, od začiatku využívaná ako názorný pro
striedok štátnej propagandy, časom dokonca stala protištátnou. Keď miest
nym aktivistom žandári odporučili nevyvesovať nástenky s mapkami fronto
vej línie a tieto zmizli i z dennej tlače, vedelo sa, že situácia na fronte je ne
priaznivá. Úradná situačná správa z Levoče zo septembra 1943 uvádza, že na 
Hlavnom námestí bola do vitríny, kde od začiatku vojny bývala vyvesená 
mapa s nemeckými úspechmi, ktorá sa potom zamenila za výstavku amatér
skych fotografií, vložená „mapa Európy protinemeckého smeru“, so šipkami 
„Festung Európa Gebrochen, Nórsko Vemichtet, Švédsko Hilft, Rus Ver- 
nichtet, Krym wird Vemichtet, Kyjev Smolensk Rumunsko Maďarsko Ka
put... atď“ ,6

Medzičasom sa čitatelia naučili dekódovať i politicky korektnú žurnalis
tickú slovnú zásobu. Výstižný príklad uvádza vo svojej kapitolke o vtipoch 
z protektorátu Ján Kalina: pani si v obchode pýta 10 deka „plánovitého 
úhybného pohybu“. Na prekvapenú otázku mäsiara, čože to má byť, odpo
vedá, že tiež presne nevie, ale od Nemcov počula, že je to lepšie ako „ná
rez“.7 Podobným kódom pre ústup sa napríklad stalo „elastické stiahnutie sa 
do vopred pripravených pozícií“, či „strategické skracovanie a vyrovnávanie 
frontovej línie“, ktorým sa postupne línia od Leningradu po Kaukaz skrátila 
na obvod Berlína. Juraj Lackovič, zaradenec robotného práporu na výstavbe 
Šúrskeho kanála zasa uvádza spomienku na civilného zamestnanca, paliera 
Franca Rýšku z Kútov, ktorý zanietene prednášanú správu veliaceho stotní- 
ka Pracovného zboru Kubovčíka o tom, že Nemci úspešne postupujú, ko
mentoval stručne a realisticky: „Ale ricú.“8

Všeobecnej zbehlosti v čítaní medzi riadkami napomohlo i to, že nielen 
špičkoví opoziční politickí aktivisti, no i radoví občania sa dostali do kon
frontácie s cenzúrou a mnohí si tak osvojili základy písania a čítania v ino
tajoch. Napríklad pri písaní rodinám z pracovného nasadenia v Nemecku, 
rodičom z frontu, i synom na front.

Prirodzene, šírenie podobných myšlienok sa potieralo. Ich stálu masívnu 
prítomnosť však dosvedčujú policajné správy, a nepriamo i potreba sprísňo- 
vania trestov. O prísnosti vnútroštátnych cenzorských opatrení svedčí hoci 
poštový Dôverný obežník ministerstva dopravy a verejných prác z januára 
1943, v znení „Zadržte všetky telegramy, ktoré by hociakým spôsobom pre-
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javovali súhlas alebo nesúhlas s vojnou alebo vyjadrovali túhu po mieri. Pri 
podaní takéhoto telegramu zistite nenápadne meno a adresu podávateľa 
a upovedomte o veci miestnu žand. stanicu. ...Každý vyššie uvedený prípad 
oznámte bezodkladne vojenskému referátu rezortu poštového MDaVP 
a k zprávě pripojte odpis telegramu“.1 2 3 4 5 6 7 8 9

Táto praktická príprava, ktorú obyvateľstvo absolvovalo v rokoch druhej 
svetovej vojny, mala svoje dôsledky i v nasledujúcich rokoch. Komunistická 
štátna moc sa po svojom nástupe musela, napriek všetkej svojej propagan
distickej snahe, o to viac opierať o mocenské, silové zabezpečenie svojej pre
vahy.

POZNÁMKY:

1 NA, fond II. KSS, kŕ. č.13, inv. č. 328, zachytené žandárskou stonicou 9.9.1941.
2 SNA, fond II.KSS, kr. č. 4, inv. č. 107, Všimli ste si?
3 SNA, fond II. KSS, kŕ. 123, inv. č. 539, Hlos ľudu apríl 1943, č. 2, roč. 1.
4 SNA, fond II. KSS, kŕ. č.10, inv. č. 289.
5 SNA, fond II. KSS, kŕ. č. 9, inv. č. 253, list zachytený 28.8.1942.
6 SNA, fond ÚV KSS, II. KSS, kŕ. č. 22, inv. č. 514.
7 KALINA, 1.: Tisíc o jeden vtip, Archo, Bratislava 1991, s. 194.
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trica - Bratislava 1996, s. 175.
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Die Ruckzugskämpfe der ungari- 
schen Truppen a u f dem Territorium 
der Slowakei 1944/45

József János SZABÓ

Fiir die Militärhistoriker sind nicht nur die Tátigkeiten der Fronten, der 
Armeegruppen und der Armeen wichtig zur Forschung. Vom Gesichtspunkt 
der Militärgeschichte sind auch die Kämpfe eines Regiment, oder einer Di
vision wichtig zu studieren, diese Erfahrungen sind nämlich fiir einen heuti- 
gen Regimentskommandeur oder fiir einen heutigen Bataillonskommandeur 
unschätzte Informationen. Fiir die kiinftigen Kommandeuren, die zur Zeit 
studieren, sind die Kämpfe der kleineren Kampfbände sehr wesentliche In
formationen.

In einer militärischen Hochschule wie die Nationale Verteídigungsuni- 
versität namens Miklós Zrínyi hat die Forschung der Militärgeschichte auch 
eine solche Seite, die wir fiir ziemlich wichtig halten. Deshalb sammeln wir 
die Erfahrungen von den veteranen Kommandeuren, die zur Zeit noch am 
Leben sind.

Das Studium der Riickzugskämpfe der ungarischen Truppen auf dem Te
rritorium der Slowakei ist eine solche Aufgabe fiir mich. Von diesen Kämp- 
fen môchte ich nur zwei Momente vorauffiihren.

Die Kriegslage der ungarischen Truppen von September 1944 bis März 
1945

Von Mitte September 1944 ist mehr als die Hälfte der ungarischen 
Kampftruppen in vier Monaten vernichtet worden. Von den ehemaligen drei 
Armeekommandaturen haben Mitte Február 1945 nur noch zwei funktio- 
niert.

Die 1. ungarische Armeekommandatur (Kommandant: General Dezsô 
László) befand sich auf dem Territorium der Slowakei.1 Die 3. Armeekom
mandatur (Kommandant: General József Heszlényi) hielt sich in Transdanu- 
bien auf und fiihrte fiinf Divisionen.

Damals war der Gesamtstand der Kampftruppen des ungarischen Heeres
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210.000. So wenig blieb von den ehemaligen Streitkräften, die im Septem
ber 1944 noch 1 Million zählten. In Transdanubien kämpfte die 3. ungari- 
sche Armee. Von ihrem Stand waren die Fliichte der Soldaten auf die so- 
wjetische Seite und der Ubertritt häufig.2

Die Lage der 1. ungarischen Armee war anders, die kämpfte im Gebiet 
von Kassa (Košice) - Jászó (Jasov) - Rozsnyó (Rožňava) im Verband der Ar- 
meegruppe Heinrici. Die Armee zog sich nach Westrichtung langsam und or- 
ganisiert zuruck. Sie kämfte gegen die sowjetischen und rumänischen Trup- 
pen.3

Verteidigung entlang der Landesgrenze
Die Befreiungskämpfe endeten im nord-nordostlichen Territorium Un- 

gams bis Ende Dezember 1944. Die Reste der 1. ungarischen Armee gerie- 
ten in bedrängte Lage und kämpften in der Slowakei Anfang Januar im Ge
biet Kassa (Košice) - Rozsnyó (Rožňava). Sie hatten die Hauptaufgabe, den 
Ruckzug der deutschen Truppen zu sichern, sie kämpften in der Ostslowa- 
kei.

Die Hauptlinie der Verteidigung war siidlich von Rozsnyó (Rožňava) und 
sudôstlich auf der Hochebene „Szilice“ (Silická planina). Hier griffen die 
Truppen der 4. rumänischen Armee an.

Die Erfahrungen der Verteidigung
Die ungarischen Verteidigungsstellungen wurden in die Linie des tsche- 

choslowakischen Festungssystems ausgebaut. Hier waren Betonbuker zu 
finden. Das war gegen die von Szádalmás angreifenden rumänischen Trup
pen, aber man konnte im felsigen Boden keine Schiitzengraben graben. Die 
Verteidigung war ähnlich den Kämpfen des ersten Weltkrieges oft.

Wegen der unerträglichen Umstände wählten viele Soldaten lieber die 
Kriegsgefan- genschaft. Wegen des erhohten Angriffe des Feindes, der gros- 
sen Verluste, und des schlechten Nachschubs gaben sie ihre Stellungen um 
20. Januar 1945 auf der Hochebene auf.

Die 24. Infanteriedivision und die 16. Infanteriedivision zogen sich auf 
das Territorium der Slowakei zuruck. Die 16. Infanteriedivision fiihrte im 
Waag-Tal schwere Riickzugskämpfe. Der erfolgreiche Verteidigungskampf 
der 24. Infanteriedivision ermôglichte, dass der Feind die zuriickziehenden 
eigenen Truppen aus siidlicher Richtung nicht umziegeln konnte.
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Verteidigung entlang des Flusses Gran (Hron)
Nach schweren Riickzugskämpfen, die die 8. deutsche Armee in den 

Raum Kassa Košice) - Rozsnyó (Rožňava) fiihrte, wurde eine lange Vertei- 
digungslinie vertikál auf Gran (Hron) ausgebaut. Diese Entscheidung wurde 
dadurch begriindet, dass sich entlang den Flusses entlang mehrere Taler und 
Strassen zusammentrafen.4

Die 76. und 15. deutsche Infanteriedivisionen, die 101.deutsche Jägerdi- 
vision (Gruppe Assmann)5 und die 24. ungarische Infanteriedivision gehor- 
ten von 8. Február bis 31. März 1945 zur XXIX. deutschen Korpskomman- 
dantur. Entlang der Fliisse Gran (Hron) und Ipoly (Ipeľ) waren Kämpfe auch 
schon friiher.

Die 6. sowjetische Panzerarmee und die 7. sowjetische Armee wollten 
Mitte Dezember 1944 Budapest von Norden umziegeln. Den Fluss Ipoly 
verteidigten damals die Reste der ungarische Szent László Division. Der Ge- 
genangriff des 57 deutsche Panzerkorps und des l.SS. Panzerkorps warfen 
die sowjetischen Truppen in wogenden Kämpfen zuriick.

Die ungarischen Truppen widerstanden dem Angriff der sowjetischen 
Truppen bis Ende März 1945 erfolgreich. Die 24. Infanteriedivision und die 
20.000 Soldaten der 3. ungarischen Armee schalteten sich in diese Verteidi- 
gungskämpfe ein.

Die Erfahrungen der Verteidigung
Die Hauptwiderstandslinie war auf Gipfeln, in Tálem und in Berghängen. 

Diese Linie zog sich siidlich von Gran (Hron) hin und verteidigte iiberwie- 
gend die ungarischen Truppen. Die Bataillone bauten die Stiitzpunkte auf 
herrschendenn Hôhen, die in jeder Richtung verteidigt werden konnten. 
Zwischen der Stellungen hielten die Verbindungen Patrouillen.

Die Verteidigung entlang des Gran (Hron) dauerte anderthalb Monate 
lang. Während der Kämpfe wehrten die ungarischen Trupen viele feindliche 
Angriffe ab, begleitet durch das kräftige Feuer der Artillerie.

Die verschiedenen Truppen der Honvéd kämpften meist isoliert vonein- 
ander. Sie waren im allgemeinen dem deutschen Kommando untergeordnet. 
In diesen Kämpfen erlitten die ungarischen Truppen schwere Verluste, 
während sie den Riickzug des gróBeren Teils der deutschen Truppen sicher- 
ten.

Die Kommandantur der Heeresgruppe „Sud“ machte sie immer verant- 
wortlich fur den Durchbruch der Verteidigung. Die fiir unzuverlässig gehal-
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tenen ungarischen Truppen wurden abgeriistet und hinter die Front ge- 
schickt. Es stimmt aber auch, dass die ungarischen Truppen ausserhalb eige- 
nes Landes nicht mehr kämpfen wollten.

Ausser dem psychischen Faktor spielte eine wichtige Rolle auch, dass die 
Truppen die Ergänzung kaum mehr bekamen. Der Nachschub blieb stecken, 
oder blieb ganz aus.

Die Auflôsung

Die Auflôsung trat damals nur bei der 24. Infanteriedivision ein. Diese 
Division kämpfte in dem Stand der 1. ungarischen Armee mehrere Monate 
lang ohne Pause, ohne Ablôsung. Kein Wunder also, dass die Division zum 
Teil nach entsprechenden Vorbereitungen am 7. April zur sovjetischen Seite 
iiberlief.

Die Teile der Division, die auf deutscher Seite blieben, schlossen sich der 
16. ungari- schen Infanteriedivision an. Sie zogen sich zusammen in Rich- 
tung West zuriick.

Das Ende des Krieges fand sie in Olomouc, wo sie ins sowjetische Ge- 
fángnis gerieten. Bis Mai 1945 fielen cca.eine halbe Million ungarische Sol- 
daten und 900 Tausend Soldaten gerieten ins Gefángnis.

DIE BEMERKUNGEN:

1 Truppen der 1. ungarische Armee: V. und IX. Korpskommandoturen 16., 24. Infateriedivisionen, 1. Ergänzenzungsdi- 
vision, 1. Gebirgsjägerbrigode.

2 Meldung des Heeresgruppe „Súd" ...1945 Januar 1 • 17.930 ungarische Soldaten sprungen auf die sovjetiscbe Sei
te.

3 Dalnoki Veres, L: Magyororszóg honvédelme a II. világháború elätt és olott (1920- 1945). (Landesverteidigung von 
Ungarn vor und wúhrend des II. Weltkrieges (1920-1945). Múncben 1974. II., S. 179.

4 Die Gescbicbte der 24. Infanteriedivision. (Manuskript) Seite 67.
5 Generálmajor Wolter Assmann (Múblhausen 1866. - Offenbach 1964.) war der Kommandeur der 101. deutsche Jä- 

gerdivision.
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Slovenské jednotky nasadené na 
výstavbu opevnení v Taliansku

Juraj SIMKO

Na talianskom území bola cez druhú svetovú vojnu nasadená slovenská 
Technická brigáda, ktorú od 1. júla 1944 premenovali na 2. technickú diví
ziu. Jednotka pôsobila v Taliansku bezmála dva roky a tvorilo ju takmer 
4000 vojakov. Začiatkom roku 1945 sa jej počty zvýšili na 7000 mužov. Na
priek tomu, že išlo o jednotky tylového zabezpečenia, nasadenie sloven
ských vojakov v Taliansku nebolo bezvýznamnou akciou, ale významnou 
kapitolou v dejinách slovenských ozbrojených síl.

V súčasnej dobe môžeme rozlišovať dve roviny nasadenia slovenských 
vojakov v Taliansku: Prvá je charakteristická tým, že boli nasadení na budo
vanie obranných postavení po boku nemeckej armády. Šíriace sa protine- 
mecké nálady sa stali impulzom na ich zapájanie sa do protifašistickej rezis
tencie. Takto dostáva nasadenie Slovákov v Taliansku počas druhej svetovej 
vojny nový rozmer. Druhej rovine, teda rezistencii, sa vo svojom príspevku 
nebudem venovať, nakoľko som limitovaný názvom témy i rozsahom a tiež 
preto, že protifašistická rezistencia Slovákov v Taliansku je predmetom vý
skumu iných historikov.

Po reorganizácii a premenovaní 2. pešej divízie, nasadenej na východ
nom fronte, na Technickú brigádu, rozhodlo nemecké velenie o jej presunu
tí a nasadení v pásme nemeckej obrannej línie v Taliansku.

Technická brigáda (ТВ) začala svoju činnosť 25. októbra 1943 pod vele
ním pplk. gšt. Krnáča. Stala sa tylovou nebojovou jednotkou a mala sa pri
pojiť k nemeckej skupine armád C, ktorá mala brigádu využívať ako celok 
pod slovenským velením. Z východného frontu sa sťahovala od konca ok
tóbra 1943 a po trase Varšava - Opole - Gôrlitz - Mníchov - Brenner sa pre
súvala do priestoru talianskej Imoly.

Od začiatku novembra 1943 vznikali v miestach dislokácie útvarov ТВ 
posádkové veliteľstvá (PV). Hlavné PV bolo zriadené 5. novembra a spolu 
s brigádnym parkom sídlilo v Imole. Ďalšie PV boli zriadené v San Pietro in 
Vincoli (veliteľ: mjr. J. Ryška), Cervii (pplk. A. Králik), Ravenne (pplk. M. 
Strapák) a vo Faenze (npor. J. Gerža).1
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Prvým dislokačným priestorom peších plukov ТВ bol úsek Ravenna - 
Cervia. Ich úlohou bolo vykonávať opevňovacie práce na pobreží Jadran
ského mora. Budované objekty - zákopy a palebné postavenia mali slúžiť ne
meckej obrane v prípade vylodenia Spojencov. Technická brigáda bola pod
riadená nemeckej 90. mechanizovanej divízii (90. Panzergrenadier Division) 
a od 28. novembra 1943 362. pešej divízii2, a v prípade útoku na zverené 
sektory, mala byť ako pracovná jednotka okamžite stiahnutá do tyla.

1. decembra 1943 prevzal velenie nad ТВ plk. Ladislav Bodický. Velenie 
101. pluku od pplk. Králika prevzal mjr. Kubíček a veliteľom 102. pluku sa 
stal pplk. Klement, ktorý vystriedal pplk. Strapáka.3 V decembri okrem prác 
na opevňovaní pobrežia prebiehalo v ТВ aj dokončenie reorganizácie, zapo- 
čatej na východnom fronte. Prvé straty utrpela ТВ pri nálete Spojencov na 
Ravennu 30. decembra. Pri ňom zahynulo 23 slovenských vojakov a 19 vo
jakov bolo zranených, boli to prevažne príslušníci pomocnej roty 102. pluku. 
Mŕtvych pochovali na cintoríne vo Faenze.

Činnosť ТВ v novembri a decembri 1943 bola zameraná na aklimatizáciu 
v novom prostredí a oboznámenie sa s novými, tentoraz pracovnými úloha
mi na menej exponovanom mieste nemeckej obrany v Taliansku. Systém ne
meckej obrany sa na tomto území opieral o výstavbu opevnených obranných 
línií naprieč Apeninským polostrovom. Spojenci, postupujúci z juhu museli 
tieto prekážky prekonať, čo si vždy vyžadovalo mnoho prostriedkov a po
stup, sprevádzaný nemalými stratami, bol neuveriteľne pomalý. Nemeckí 
obrancovia dokázali zadržiavať postup Spojencov na línii dovtedy, kým ne
bola v tyle pripravená ďalšia, na ktorú usporiadane ustúpili.

Od 11. januára 1944 bola ТВ prevelená na exponovanejšie miesto frontu. 
Jej úlohou bola výstavba línií nazývaných Oranžová, Hitlerova a Dora. Tvo
rili druhé obranné pásmo hlavnej obrannej línie južne od Ríma - Gustávovej, 
ktorá chránila údolie rieky Liri pred spojeneckým postupom. Slovenské jed
notky boli vzdialené 20 km od hlavnej obrannej línie. Dislokované boli 
v priestore Pico - Fondi - Itri.

Týmto presunom sa slovenskí vojaci ocitli v prifrontovom pásme. Fakt, 
že ТВ bola nebojovou jednotkou, spôsobil šírenie obáv a defetizmu. Na pri
delené pracovné úseky takmer denne útočilo spojenecké letectvo. Nálety si 
vyžiadali niekoľko obetí z radov príslušníkov ТВ. Napriek ťažkostiam so zá
sobovaním a ubytovaním, generálporučík Hildemann, veliteľ nemeckých že
nijných jednotiek v Taliansku, po návšteve pracovných úsekov ТВ hodnotil 
výkon slovenských vojakov ako nadpriemerný.4
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Prvé dva mesiace roku 1944 sa javia ako najnáročnejšie obdobie v počia
točnom nasadení ТВ na Apeninskom polostrove. Brigáda situovaná v bez
prostrednej blízkosti frontovej línie mala zásobovacie ťažkosti. Chlad, ne
priaznivé počasie, časté útoky spojeneckého letectva na pracovné i ubytova
cie priestory, znamenali pre vojakov veľké vypätie. Vyskytli sa aj prípady 
odmietnutia nástupu do práce.

Dislokácia ТВ v pásme bojov vyvolala rozruch aj na Slovensku. Predse
da vlády V. Tuka oznámil nemeckému vyslancovi na Slovensku: „Slovenská 
Najvyššia rada obrany štátu (NROŠ) sa dozvedela o nasadení Tech. brigády 
v blízkosti frontu... Nie je ani vycvičená ani vyzbrojená na boj, ani na aké
koľvek frontové nasadenie. Z podnetu slovenskej NROŠ by malo nemecké 
velenie zmeny v nasadení dohodnúť so slovenským armádnym velením.“5

Technická brigáda zostala v blízkosti frontového pásma do konca februá
ra. Začiatkom marca 1944 dostala rozkaz na presun do nového priestoru, aby 
participovala na výstavbe Caesarovej línie. Nový dislokačný priestor sa na
chádzal v pohorí Abruzzy pri mestečkách Tagliacozzo - Avezzano. Priestor, 
vzdialený od Fondi 90 až 100 km, ТВ dosiahla vlastnými prostriedkami. 
Spolu s ТВ sa presúvali aj nemecké ženijné jednotky, aby zabezpečili prí
pravu ďalšej línie, kým skončí obrana Gustava. Slovenské jednotky boli te
da stiahnuté z exponovaného pásma v súlade s potrebami nemeckého vele
nia, a nie na priamy zásah slovenskej NROŠ.

Práca slovenských peších plukov v novom priestore pozostávala z hĺbe
nia okopov a palebných postavení v tvrdom, skalnatom teréne. Nevhodné 
cesty a chodníky si vyžadovali, aby všetok materiál na pracoviská prenášali 
ľudia, v lepšom prípade bol prevážaný na osloch. Úlohou brigády nebola len 
výstavba okopov, streleckých postavení a ľahkých opevnení, ale aj budo
vanie zložitých betónových bunkrov, vybavených otočnou tankovou vežou. 
Zvládnutie výstavby takýchto pevnostných celkov si vyžadovalo, aby ТВ 
vyslala na inštruktáž časť mužstva do Marcarese.

Hoci sa ТВ vzdialila od frontovej línie, museli jej príslušníci vykonávať 
strážnu službu v priestoroch dislokácie a zaistiť bezpečné ubytovanie, aby sa 
minimalizovalo ohrozenie jednotky spojeneckým letectvom. V dôsledku 
snáh slovenského velenia nemeckí poradcovia neboli pridelení k slovenským 
jednotkám ТВ pôsobiacej na výstavbe Caesarovej línie. Situácia sa zmenila 
až po „kolíkovej afére“.

Veliteľ I. práporu 101. pluku, stot. Hujsa, svojvoľne prehodil vytyčovacie 
kolíky do poddajnejšej pôdy. Chcel uľahčiť prácu svojej jednotke. Porušil
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však v pridelenom sektore systém opevnenia, založený na prekrývajúcej sa 
paľbe. Nemecké velenie chybu pochopiteľne objavilo a v snahe zamedziť po
dobným omylom, či priestupkom, boli k slovenským jednotkám opäť pride
lení nemeckí dôstojníci vo funkcii poradcov.

Schopnosť ТВ vykonávať pridelené úlohy bola limitovaná nedostatočným 
prísunom doplnkov mužstva. Vyčerpaní príslušníci ТВ vždy netrpezlivo 
očakávali príchod posíl, ktorých však nebolo takmer nikdy dostatok. Na
príklad 5. mája prišiel к ТВ zo Slovenska transport materiálu spolu so 150 
mužmi, hoci pôvodne avizoval 845 mužov a 7 vagónov materiálu. Únava vo
jakov bola pochopiteľná, nakoľko od začiatku roku 1944 boli zrušené voľné 
nedele a pracovalo sa sedem dní v týždni. Ďalším problémom bolo zásobo
vanie. Velitelia rôt sa začali sťažovať. Niektorí si za svoju otvorenú kritiku 
pomerov vyslúžili niekoľko dní väzenia.

Morálka mužstva bola najvážnejším problémom. Vojaci sa dožadovali 
dovoleniek, pretože strávili dlhý čas v poli bez oddychu. Rovnako vzdušná 
prevaha Spojencov znižovala morálku. Silnejúce útoky letectva pridávali 
jednotkám ТВ prácu, ničili materiál a dopravné prostriedky.

Začiatkom júna 1944 dostalo veliteľstvo ТВ rozkaz na presun. Od 4. jú
na, ked Američania obsadili Rím, v rámci všeobecného organizovaného 
ústupu nemeckých vojsk na nasledujúcu pevnostnú líniu, sa mala brigáda 
presunúť do nového priestoru - na Gótsku líniu, Nemcami nazývanú aj 
Griinstellung, ktorá sa tiahla od Pesary na pobreží Jadranského mora po Via- 
reggio pri Ligúrskom mori. Trasa presunu viedla z Avezzana cez Fia- 
mignano, Postu, Triponzo, Casenove a Foligno do priestoru nových opevňo- 
vacích prác. Ústup trval do 20. júna 1944, dovtedy, kým nemecké jednotky 
kryli ústup hlavných síl. Uvedený presun ТВ bol spojený s veľkými problé
mami. Jednotky ТВ boli napádané letectvom Spojencov. Bombardovanie 
spôsobilo ТВ materiálne i ľudské straty. 101. p. pluk po ukončení presunu 
hlásil 61 nezvestných, 102. p. pluk hlásil 8 mŕtvych, 20 zranených, 144 ne
zvestných. Zničené boli aj rôzne písomnosti a rozkazy ТВ.6

V priebehu ústupu brigáda neprestávala plniť svoju úlohu. 22. júna od
straňovali trhacie družstvá III/102. práp. zátarasy na ceste Capistrelo - Sora, 
na úseku dlhom jeden kilometer. Likvidáciou bombardovaním spôsobených 
zátarasov, za neustálych útokov spojeneckého letectva, umožnili presun 
zhromaždených automobilových i tankových kolón.

Po ukončení presunu na Gótsku líniu, bola ТВ podriadená štábu gen. 
Bessela, ktorý dohliadal na stavbu opevnení. K brigáde boli pridelené na
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spoluprácu oddiely nemeckých ženistov.
Nariadením MNO č. 70910/Taj. 1-2-2-44 sa od 1. júla 1944 Technická 

brigáda premenovala na 2. technickú divíziu. Jej novým veliteľom sa 6. júla 
stal plk. J. Imro, ktorý vystriedal plk. Bodického. Práce na výstavbe opevne
ní Gótskej línie prebiehali do začiatku augusta. Zahŕňali výstavbu palebných 
postavení pre guľomety, mínomety i delostrelectvo.

Tesne pred presunom 2. technickej divízie (2. TD) z Gótskej línie k rieke 
Pád sa stal nezvestným jej veliteľ plk. J. Imro. Prešiel k postupujúcim Spo
jencom7. Velenie nad 2. TD dočasne prevzal veliteľ 101. pluku pplk. J. Kmi- 
cikievič. Velil divízii do 25. augusta 1944, potom velenie prevzal plk. J. Ve
selý. To už 2. TD od 8. augusta pracovala na posilňovaní obranných postave
ní a budovaní komunikácií na južnom brehu rieky Pád, pri Ferrare.

Situáciu 2. TD pri Ferrare komplikovali straty, dezercie (začali sa roz
máhať od konca júna) a nedostatočný prísun doplnkov mužstva zo Sloven
ska. Koncom augusta bola v takom stave, ktorý prinútil velenie uskutočniť 
reorganizáciu. V jej rámci došlo k zrušeniu 3., 7. a 11. roty 102 p. pluku 
a mužstvo týchto rôt bolo pridelené ako doplnok zvyšných jednotiek. Reor
ganizácii sa nevyhli ani štábna autokolóna a veliteľstvo divízie, mužstvo kto
rých bolo ponechané na minimálnych stavoch, aby bol zabezpečný chod úra
dov. K 1. septembru 1944 mali jednotky 2. TD nasledujúce počty:

p. pluk 101 - 23 dôstojníkov, 5 rotmajstrov, 18 poddôstojníkov,
1060 mužov

p. pluk 102 - 28 dôstojníkov, 2 rotmajstrov, 9 poddôstojníkov,
1128 mužov8

Od 7. septembra 2. TD rozšírila svoju pôsobnosť aj na severný breh Pádu. 
Bola dislokovaná v priestore Pincara - Capitello - Polesine v nížine medzi 
Ferrarou a mestom Rovigo. Rieka Pád ohraničovala priestor z juhu a rieka 
Adige zo severu. Úlohou divízie bolo okrem posilňovania obranných posta
vení tzv. Pádskej línie, tiež stavať a opravovať železničné trate. Časté útoky 
letectva znižovali pracovné výkony vojakov, spôsobili niekoľko strát na ži
votoch a všeobecne nahlodávali morálku. Niektorí príslušníci divízie v prie
behu náletov na pracovné i ubytovacie priestory, zbehli. Po zaistení hliad
kami, ako príčinu zbehnutia uvádzali strach pred bombardovaním.

24. októbra v tomto úseku príslušníkov 2. TD vystriedali nemecké jed
notky, nakoľko sa začal nový presun slovenskej divízie do priestoru miest 
Ostiglia, ležiaceho asi 50 km na západ od Roviga, a Borgoforte, ktorý bol
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vzdialený dalších 30 km na západ.
Na novom pôsobisku budoval 101. pluk spojovaciu cesiu k lanovke v Os- 

liglii. Spolupracoval s nemeckým ženijným práporom č. 7, zalial' čo 102. 
pluk budoval most a lanovku na sťahovanie dreva v Borgoforte. Vojaci 2. TD 
aj napriek zásobovacím a ubytovacím ťažkostiam v úseku Ostiglia - Borgo
forte pracovali do 21. novembra 1944, keď bola divízia presunutá do pries
toru Pavia na stavbu a opravu železničných tratí a mostov cez rieku Pád.9

Okolie Pávie sa stalo poslednou oblasťou dislokácie 2. TD v Taliansku 
počas druhej svetovej vojny. Presuny, ktoré divízia vykonala do kapitulácie 
nemeckých vojsk v Taliansku (2. mája 1945), sa uskutočnili výlučne v pries
tore, ohraničenom trojuholníkom Pavia - Piacenza - Crema. V komplikova
nej vojnovej situácii menili prápory, prípadne roty, ubytovanie v dedinách 
a mestečkách, nachádzajúcich sa v tomto trojuholníku, tak ako o tom roz
hodlo velenie divízie.

Presunom zaujal 101. pluk pozície pri Piacenze. 102. pluk bol dislokova
ný v Linarolo, pričom I. a II. prápor podliehali nemeckej ženijnej rote 5/9 so 
sídlom v S. Zenone al Po, vedenej npor. Peschom. III. prápor podliehal ne
meckému stavebnému práporu s veliteľstvom v dedine Cava Manara, ktoré
mu velil mjr. Koch. Veliteľstvo 2. TD sídlilo v Corteleone.10

Schopnosť divízie vykonávať pridelené úlohy sa neustále znižovala. Voja
ci vykonávali prácu nedôsledne. Mnohí spolupracovali s talianskym odbojo
vým hnutím a niekoľko desiatok vojakov k talianskym partizánom dezerto
valo. Aby boli prerušené kontakty slovenských vojakov s odbojom, vydáva
lo veliteľstvo divízie takmer každý mesiac rozkazy na presun rôt. Koncom 
decembra 1944 nariadil veliteľ plk. Veselý reorganizáciu 2. TD. Jej výsled
kom boli pluky, ktoré mali iba po dve roty v prápore. Bol to dôsledok zni
žovania početného stavu jednotky, dezercií, nedostatočného prísunu dopln
kov. Situácia na fronte sa neustále zhoršovala. 15. februára 1945 bolo dokon
ca nariadené nosiť zbrane na pracoviská, pretože činnosť partizánov znovu 
silnela.

V polovici februára konečne dorazili k divízii doplnky mužstva zo Slo
venska v počte asi 3000 mužov. Stavy 2. TD sa tak zhruba zdvojnásobili 
a počet jej príslušníkov dosiahol asi 7000. Prichádzajúce mužstvo vyvoláva
lo dojem, že nejde o doplnky vojenskej jednotky, ale o skupinu trestancov. 
Boli to narýchlo zmobilizovaní záložníci, nevojaci a zajatci armády bojujú
cej v SNP proti Nemcom. V niektorých prípadoch išlo o bývalých príslušní
kov Paradesantnej brigády. Veľká časť tohto mužstva nemala ani uniformu.
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Namiesto práce na opevňovaní brehov Pádu, stavby protitankových a proti- 
pechotných prekážok, museli nováčikovia absolvovať bežný poradový vý
cvik. Podaktorí pred odsunom ani nestihli zložiť vojenskú prísahu.

Po príchode doplnkov veliteľ prikázal divíziu zreorganizovať. Znovu boli 
vytvorené tretie roty v prápore. Všetky pracovné skupiny 2.TD sa v tom ča
se riadili rozkazom, vydaným nemeckou armádnou skupinou Ligurien. Po
dľa nej výstavba guľometných stanovísk s dvoma úkrytmi pre obsluhu zbra
ne bola normatívne stanovená na 75 hodín. Výstavba úplného postavenia 
proti tankom i pechote bola stanovená normou na 1500 hodín. Takýto pev
nostný objekt pozostával z postu pre kanón, úkrytu pre šesťčlennú obsluhu, 
bunkre pre muníciu, 60 metrov okopu a dve guľometné postavenia.“

Stavebné práce boli brzdené nedostatkom pracovného materiálu. Velenie 
divízie sa dokonca uchýlilo k výzve, aby si vojaci požičiavali pracovné ná
radie od miestneho obyvateľsvta, narábali s ním šetrne, aby ho mohli po vy
konaní práce nepoškodené vrátiť, (sic) Nedostatok materiálu paradoxne kon
trastoval s počtami mužstva. Po príchode ďalších doplnkov začiatkom apríla, 
si divízia mohla dovoliť zriadenie štvrtej roty v prápore. 3. apríla 1945 sa 
pri 102. pluku hlásilo ďalšie mužstvo v počte 640 vojakov. 101. pluk dostal 
5. apríla posilu 324 mužov.12

Nemeckí technickí dôstojníci sa na pracoviskách 2. TD stretávali s ne
záujmom o prácu. Niektorí príslušníci divízie spolupracovali s miestnym od
bojom, alebo prechádzali na stranu talianskych partizánov. Velenie divízie, 
v snahe zabrániť „únosom“ vojakov od rôt, nariaďovalo presuny takmer kaž
dý mesiac. Kontakty príslušníkov 2. TD s talianskym odbojovým hnutím bo
li čoraz očividnejšie.

13. apríla 1945 nemeckí vojaci zaistili pre podozrenie zo spolupráce s od
bojom týchto slovenských dôstojníkov: veliteľa 101. pluku pplk. J. Kmici- 
kieviča, veliteľa 10. roty 101. pluku por. J. Valáška a ženijného poradcu pri 
101. pluku por. A. Matúška, ktorých zatkli a odviezli do väzenia San Vitto
re v Miláne.13

Celkovo bol apríl pre Nenemcov v Taliansku zložitý. Aktivizovalo sa par
tizánske hnutie, vypuklo povstanie a Spojenci zahájili ofenzívu cez Pád. Na 
pozadí nemeckého kolapsu prebiehal rozklad aj v jednotkách 2. TD. 19. ap
ríla zbehlo od 8. roty 101. pluku 205 mužov a 25. apríla 173 mužov 5. roty 
101. pluku. Aby sa zamedzilo dezerciám k miestnym odbojárom a ohrozeniu 
divízie postupom Spojencov, velenie nariadilo novú redislokáciu. 24. apríla 
sa mala 2. TD presunúť do Álp, do priestoru Sondrio. Velitelia práporov
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a plukov tento rozkaz už neakceptovali a ústup do Álp sa neuskutočnil.
V dochovaných dokumentoch je uvedené, že od 24. apríla spolupracujú jed
notky divízie s odbojom a podieľajú sa v rámci svojich možností na boji pro
ti ustupujúcim nemeckým kolónam14, pričom ich podporovali nedávno zbe
hnutí vojaci v radoch partizánskych jednotiek. Takto sa skončilo nasadenie 
slovenských vojakov na výstavbe opevnení v Taliansku. Pre úplnosť je nevy
hnutné pripomenúť, ako sa nasadenie Slovákov na tomto úseku frontu skon
čilo.

Vojaci 2. TD zaistili veliteľa divízie plk. Veselého. 26. apríla 1945 odbo
jári oslobodili z väzenia pplk. J. Kmicikieviča, ktorý sa ujal velenia divízie.
V snahe dosiahnuť uznanie divízie za súčasť vojsk bojujúcich proti Nemec
ku, dal pplk. Kmicikievič svoju jednotku k dispozícii veliteľovi talianskych 
povstaleckých vojsk, generálovi Cadornovi. Talianska rezistencia uznala 
2. TD za súčasť vojsk protihitlerovskej koalície.15 Zapojením sa do proti
fašistického odboja, divízia zmenila aj názov. Premenovala sa na 1. čs. diví
ziu v Itálii. Jej stavy tvorilo 6272 mužov.

Operácie slovenských vojakov proti nemeckým vojskám v severnom Ta
liansku pokračovali do začiatku mája, keď na povstalecké územie dorazili 
prvé jednotky Spojencov. Nálada v divízii sa od tohto momentu začala zhor
šovať pre nedostatok správ z domova a z obavy, že vojaci skončia v zajatec
kých táboroch spolu s Nemcami a Talianmi, ktorí ostali verní republike Sa
lo. 6. juhoafrická divízia, ktorá mala na starosti zásobovanie slovenskej di
vízie, rozkaz, že 1. čs divízia v Taliansku je považovaná za spojeneckú neob- 
držala a správala sa k Slovákom ako k zajatcom.

Koncom júla 1945 sa začal odsun divízie na Slovensko. Aj napriek ne
skorším problémom s uznaním 2.TD, resp. 1. čs. divízie v Itálii za jednotky 
protifašistickej koalície, bolo nasadenie slovenských vojakov v Taliansku od 
novembra 1943 do mája 1945 významnou, do istej miery stále otvorenou ka
pitolou v dejinách našich ozbrojených síl.

POZNÁMKY:

1 VHA Tmavo, Fond: ZD, kŕ. č. 2, sign. 1/40, rozkaz z 15. nov. 1943.
2 Tamže, kŕ. č. 21, sign. 11/8, rozkoz z 20. dec. 1943.
3 Tomže, kŕ. č. 4, sign. 1/52, rozkaz z 10. dec. 1943.
4 Tomže, kŕ. č. 22, sign. 11/14, rozkoz z 29. jan. 1944.0 kvolite vybudovaných pevnostných postavení so moli mož-
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nosf presvedčiť jednotky Francúzskeho expedičného zboru generála Juina, ktoré postupovali cez tento úsek. Porov
naj: GRAS, Y: 1. divize svobodné Francie, Plzeň 1997.

5 ŠTEFANSKÝ, V.: Slováci v tolionskej rezistencii. In: Historie o vojenství, 1991, č. 3, s. 74.
6 VHA Trnovo, fond: ZD, kr. č. 59, sign. 111/9, rozkoz z 25.6. 1944.
7 Podrobnejšie o osudoch plk. Imra pozri ŠTEFANSKÝ, V.: c. d.
8 VHA Trnovo, Fond ZD, kŕ. č. 64, sig. 111/42, voj. denník.
9 Tomže, kŕ. č. 60, sign. 111/12, rozkoz č. 89314/TM44.
10 Tomže, kr. č. 71, sign. 111/73, rozkoz z 21.11.1944.
11 Tomže, kr. č. 71, sign. 1/122, nariadenie vel. 2. TD č. 1349/DM45.
12 Tomže, kr. č. 61, sign. 111/16, rozkoz z 3.3.1945.
13 ŠTEFANSKÝV.: c. d., Porov. VHA Trnovo, Fond č. 27, kr. č. 3.
14 VHA Trnava, Fond f. 27, kr. č. 2.
15 Tamže.



Koniec slovenskej armády

Pavol KOLLÁR

Zánik slovenskej armády prvej Slovenskej republiky (SR) nebol jednora
zovým aktom, ale procesom špecifickým pre jej jednotlivé zložky, z hľadis
ka miesta a času.'

Za začiatok zániku slovenskej armády považujem polovicu poslednej de
kády marca roku 1945, pretože vtedy:

1. Na rieke Hron sa začala Bratislavsko-bmianska operácia vojsk 2. Ukra
jinského frontu Červenej armády, ktorej priebeh podnietil evakuáciu zložiek 
slovenskej armády z tzv. mierových posádok, v smere na západ alebo severo
západ Slovenska a na Moravu, do Čiech alebo do Rakúska. Treba pozname
nať, že na začiatku Bratislavsko-brnianskej operácie, teda 25. 3. 1945, línia 
frontu prechádzala približne po čiare: východne od Trstenej, východne od 
Liptovského Mikuláša, západne od Podbrezovej, východne od Banskej Bys
trice, ktorá ale bola oslobodená v deň začatia operácie, údolia Hronu až po 
Parkáň (Štúrovo), oslobodené taktiež v ten istý deň.2

2. Slovenská armáda utrpela početne značnú stratu, pretože v severozá
padnom Maďarsku vyše polovica príslušníkov 1. technickej divízie sa dosta
la pod kontrolu Červenej armády, aby potom vyše 1000 z nich bolo deporto
vaných do zajateckého tábora v Sovietskom zväze.3

Za koniec existencie slovenskej armády treba považovať deň 8. 5. 1945, 
teda koniec 2. svetovej vojny v Európe, pretože až dovtedy existovali nie
ktoré jednotky slovenskej armády.4

V poslednej dekáde marca 1945 slovenská armáda stále predstavovala 
hlavnú časť slovenskej brannej moci, zahrňujúcej i také časti, ako napr. PO- 
HG, POHM a SPS.5 Odhadujem, že slovenská branná moc mala v tom čase 
vyše 60 000 osôb a z tohto počtu podiel slovenskej armády predstavoval vy
še 50 000 ľudí,6 ktorí boli mimo ministerstva obrany zaradení do vyše 60 zlo
žiek, dislokovaných najmä v Bratislave, v Nitre a v niektorých mestách na 
Považí, ako aj v Taliansku a v Maďarsku. Celý rad príslušníkov armády bol 
i na kurzoch v Rakúsku a v Protektoráte Čechy a Morava, prípadne zastu
povali záujmy armády v civilných organizáciách.7 Niekoľko dôstojníkov ar
mády pôsobilo i v HG.8
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Jadro slovenskej armády, z hľadiska jej početného stavu, tvorili zväzky, 
určené pre pracovnú činnosť v prospech nemeckých vojsk, začlenené do 
Technického zboru. Išlo o 3,5 technických divízií.9 Pre bojovú činnosť 
v rámci zväzkov nemeckej armády boli predurčené samostatné útvary, majú
ce spravidla vo svojom názve dodatok - Domobrany. Išlo o 2 pešie pluky Do
mobrany, 1 delostrelecký oddiel Domobrany, 3 prápory Domobrany (spojo
vací, pioniersky a automobilný) a 3 parky Domobrany (spojovací, pioniersky 
a automobilný). Nepochybne najbojaschopnejším bol delostrelecký proti
lietadlový pluk. Existoval i letecký pluk, ale bez lietadiel a vtedy ešte nebo
lo dokončené formovanie Jazdeckého výcvikového strediska.10

Útvary predurčené pre bojovú činnosť neboli vybavené bojovou techni
kou podľa plánovaných počtov a druhov.

Zloženie príslušníkov slovenskej armády bolo neobyčajne pestré. Mala 
brancov, ktorí prišli do armády v prvej polovici marca 1945, vojakov prezen
čnej služby, ktorí v armáde slúžili rok i dlhšie, vojakov zo zálohy, do armá
dy povolaných alebo v armáde ponechaných po splnení prezenčnej služby. 
Boli v nej dobrovoľníci i ľudia pochytaní pre podozrenie z odbojovej činnos
ti alebo pre neuposlúchnutie výzvy na narukovanie do armády."

I v polovici poslednej dekády marca 1945 najvyšším orgánom vojenskej 
správy a velenia armády bolo Ministerstvo národnej obrany (MNO), ktoré 
riadil minister Štefan Haššík. To tvorilo jadro slovenskej armády, teda pra
covné (technické) zväzky a bojové útvary, ale z hľadiska ich použitia boli 
podriadené nemeckým vojenským zväzkom.12

Podľa poslednej organizácie MNO, ktorá nadobudla účinnosť 15. 3. 
1945,13 v jeho rámci už neexistovalo Hlavné vojenské veliteľstvo, ani celý 
rad správ, ako napr. letecká, spojovacia, pionierska a ďalšie. Miesto Štábu, 
ktorý podliehal Hlavnému vojenskému veliteľstvu, vznikol Hlavný štáb, 
podriadený priamo ministrovi obrany. Jeho náčelníkom sa stal plk. JUDr. Jo
zef Parčan. Vznikla i funkcia generálneho inšpektora Domobrany, ale nebola 
obsadená.14

Prvými útvarmi slovenskej armády, v referáte spomínanými ako bojové, 
ktoré koncom marca 1945 evakuovali z mesta svojej posádky boli: П. prápor 
Pešieho pluku Domobrany a Autoprápor Domobrany, a to z Nitry.15 Ich eva
kuácia sa začala 29. 3. 1945.16

II. prápor z Nitry sa presunul do Nemšovej, kde jeho príslušníci určitú 
dobu upravovali obranné objekty, vybudované už skôr. Z Nemšovej prešiel 
II. prápor na Moravu, do priestoru východne od Uherského Brodu. Neskor-
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šie bol prápor odzbrojený a využívali ho na budovanie obrany. Dňa 7. 5. 
1945 západne od Prostějova boli príslušníci práporu ponechaní nemeckými 
veliteľmi svojmu osudu.17 Tam ich zastihli jednotky Červenej armády. Časť 
príslušníkov práporu plnila strážnu a poriadkovú službu v Prostějove. Torzo 
práporu, ktoré ostalo, zhromažili v zajateckom tábore Červenej armády 
v Holešove. Tam ich veliteľ tábora neprijal a vrátili sa na Slovensko.

Autoprápor Domobrany z Nitry smeroval do Trenčína a potom ďalej do 
Žiliny. V priebehu presunu sa fakticky rozpadol. Do Žiliny prišiel veliteľ 
práporu,18 niekoľko dôstojníkov a malá časť mužstva. Autoprápor Domobra
ny prestal existovať. To, čo z neho v Žiline zostalo, nevytvorilo žiadnu auto
mobilmi jednotku, respektíve organickú vojenskú jednotku.

Pred koncom marca 1945 musel zo svojej posádky evakuovať aj Delostre
lecký oddiel Domobrany, respektíve jeho veliteľstvo v Trnave a tie jednotky, 
ktoré sa tam nachádzali.19 Z Trnavy smerovali na Záhorie. Časť oddielu sa 
pri Smoleniciach dostala do zajatia Červenej armády. Jeho príslušníci boli 
potom, pod velením svojich organických veliteľov až takmer do konca mája 
1945 využívaní Červenou armádou pri organizovaní transportov jej zajatcov 
do zajateckých táborov, nachádzajúcich sa mimo územia Slovenska. Trans
porty boli vypravované z Komárna. Koncom mája 1945 boli odovzdaní čs. 
armáde.

Najväčší počet zložiek slovenskej armády, rôzneho charakteru a určenia, 
bol v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, aj v polovici poslednej deká
dy marca 1945.20 Bratislava, ako je všeobecne známe, bola velením nemec
kých vojsk zaradená do jej obranného systému ako pevnosť.21 Mala byť úpl
ne bránená a to nie preto, že bola hlavným mestom spojeneckého štátu, ale 
preto, že tvorila bránu do priestoru medzi Malými Karpatmi a Dunajom, kto
rý umožňoval i pomerne veľkými silami a prostriedkami vojsk prechod na 
Záhorie a potom ďalej na juh Moravy, k Moravskej bráne, prípadne zo seve
ru i do Rakúska.

V Bratislave sídlilo i MNO, ktoré na evakuáciu bolo pripravované tak, 
ako iné ústredné orgány prvej SR. Samotné rozhodnutie o evakuácii bolo pri
jaté koncom marca 1945, keď začínala Veľká noc. Rozhodnutie sa realizova
lo a MNO evakuovalo do vopred pripravených priestorov na Záhorí.22 Tam 
bolo i vydané dovtedy aj posledné známe nariadenie MNO, týkajúce sa pod
riadenia zvyškov Pešieho pluku 1 Domobrany Veliteľstvu Technického zbo
ru.23 Medzi 6. 4. až 10. 4. 1945 potom časť funkcionárov MNO, na čele s mi
nistrom Štefanom Haššíkom, odišla do Rakúska. Časť sa pripojila k Technic-
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kému zboru a časť odišla domov alebo k príbuzným či známym, kde prečkala 
prechod frontu.

V Bratislave bolo až do konca marca 1945 i Veliteľstvo Technického zbo
ru.24 Taktiež evakuovalo na Záhorie, do obce Unín. Tam plnilo fakticky i for
málnu funkciu veliteľstva slovenskej armády. Vydalo tam i svoje doteraz 
známe posledné nariadenie, a to dňa 5. 4. 1945. Podľa neho sa potom určili 
aj priestory na Morave, v ktorých sa mali zhromaždiť zvyšky slovenskej ar
mády po odchode zo Slovenska. Išlo o priestory: Klobouky - Ždanice a Vse
tín - Valažské Meziříčí.25

Koncom prvého aprílového týždňa sa Veliteľstvo Technického zboru 
v Uníne fakticky rozpadlo a časť jeho pracovníkov prešla na Moravu i do Ra
kúska.

Medzi bojové útvary slovenskej armády, ktoré mali svoje veliteľstvá i časť 
jednotiek v Bratislave, bol Peší pluk 1 Domobrany a Delostrelecký protilie
tadlový pluk (DPLP).

Veliteľstvo Pešieho pluku 1 Domobrany a jemu podriadené jednotky 
opustili Bratislavu 2. 4. - 3. 4. 1945. Cez Záhorskú Bystricu smerovali na 
Záhorie. Konečným cieľom malo byť Rakúsko. Už počas presunu na Záhorie 
opustil jednotky veľký počet ich príslušníkov. Sám veliteľ pluku, pplk. Ján 
Šmigovský do Rakúska neodišiel. Dostal sa do Prahy, kde v tom období žila 
jeho manželka s deťmi.26

V súvislosti s osudom Pešieho pluku 1 Domobrany treba ešte dodať, že 
jednotky jeho I. práporu a niektoré roty práporu sa nachádzali už na Záhorí, 
konkrétne v Sobotišti. V prvom aprílovom týždni sa začali rozpadávať. To, 
čo z práporu ostalo, prešlo na Moravu do Uherského Hradišťa a potom cez 
Brno k Znojmu. Tam príslušníci práporu boli pridelení k nemeckému ženij
nému útvaru a dňa 19. 4. 1945 padli do zajatia Červenej armády. Potom bo
li premiestnení do Bratislavy, do súčasných priestorov Ministerstva obrany 
SR, kde bol zhromaždbvací zajatecký tábor Červenej armády. Ešte pred kon
com apríla zvyšky príslušníkov práporu boli odovzdané posádkovému ve
liteľstvu čs. armády v Bratislave.

Delostrelecký protilietadlový pluk mal v Bratislave nielen svoje veliteľ
stvo, ale i celý rad jednotiek.27 Aj z nich vojaci dezertovali, a to čo z nich 
zostalo, bolo koncom marca zhromaždené v Horskom parku a na začiatku 
apríla začala ich evakuácia na Záhorie, respektíve do Rakúska. Koľko prí
slušníkov pluku do Rakúska aj odišlo, to sa nepodarilo zistiť. Odišiel tam ale 
veliteľ pluku stot. Emil Klimko.
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V súvislosti s evakuáciou jednotiek a útvarov slovenskej armády z Bra
tislavy sa žiada ešte uviesť, že z Bratislavy, spolu s prezidentom republiky 
Dr. Jozefom Tisom evakuoval i Čestný oddiel prezidenta (ČOP). Na Záhorí 
sa ešte pred koncom prvého aprílového týždňa rozpadol. Časť jeho príslušní
kov prešla k Technickému zboru a niektorí odišli so sprievodom prezidenta 
do Rakúska. Tam odišiel i veliteľ ČOP-u mjr. Ernest Pecháček.

Celý rad útvarov Domobrany bol dislokovaný v Novom Meste nad 
Váhom. V polovici poslednej dekády marca 1945 to boli: Pioniersky prápor 
Domobrany,28 Spojovací prápor Domobrany, Spojovací park Domobrany 
a Pioniersky park Domobrany.29 Tí príslušníci uvedených útvarov, ako aj ďal
ších zložiek slovenskej armády dislokovaných v Novom Meste nad Váhom, 
ktorí tam zotrvali do začiatku apríla 1945, odišli cez Vlársky priesmyk na 
Moravu, kde väčšinu z nich zastihol i koniec vojny, konkrétne v priestore 
Bystřice pod Hostýnem. Tam ich zajala Červená armáda a v polovici po
slednej dekády mája boli prepustení a odoslaní na Slovensko.30

Veliteľstvo Pešieho pluku 2 Domobrany, plukovné jednotky a I. prápor 
pluku boli dislokované v Trenčíne.31 Koncom marca a na začiatku apríla aj 
príslušníci trenčianskej posádky stále vo väčšom rozsahu opúšťali svoje jed
notky. Tí, ktorí v nich zostali, v skorých ranných hodinách dňa 8. 4. 1945 
opustili Trenčín a cez Vlársky priesmyk prešli na Moravu, do priestoru 
Uherského Hradišťa. Väčšina z nich mala do konca vojny zotrvať na Morave, 
respektíve v Čechách. Niektorí sa dostali do Rakúska, medzi nimi bol i veli
teľ Pešieho pluku 2 Domobrany, ktorý bol súčasne veliteľom Pešieho pluku 
2 Domobrany a zároveň veliteľom trenčianskej posádky, pplk. Anton Adami- 
ca.

Pokiaľ ide o osud Pešieho pluku 2 Domobrany, tak jeho II. prápor bol 
v polovici poslednej dekády marca 1945 dislokovaný na Záhorie, v Malac
kách. Ako organizovaná jednotka, prápor mal prestať existovať koncom pr
vého týždňa apríla 1945.32

V polovici poslednej dekády marca 1945 v niektorých mestách na Považí 
bol dislokovaný celý rad zložiek slovenskej armády, ktoré sa pred prícho
dom frontu rozpadli, prípadne neprerušili činnosť ani pred jeho príchodom, 
ako to bolo v prípade Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch alebo Do
mu frontových vojakov, taktiež v Piešťanoch.

Medzi tie jednotky, ktoré sa rozpadli, patril napr. Letecký pluk v Piešťa
noch,33 batérie protilietadlového delostrelectva v Dubnici nad Váhom a v Po
važskej Bystrici, ktoré patrili do rámca Delostreleckého protilietadlového
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pluku, ako aj strážna jednotka v Zaisťovacom tábore pre Cigánov (ZTC) 
v Dubnici nad Váhom, vyčlenená z Pešieho pluku 2 Domobrany.34

I v polovici poslednej dekády marca 1945 v slovenskej armáde boli po
četne najviac zastúpení príslušníci pionierskych stavebných jednotiek 
a útvarov, ktoré podliehali veliteľstvám 2 technických divízií, 3. a 4. technic
kej divízii.

Veliteľstvo 3. technickej divízie bolo v Piešťanoch a veliteľom divízie bol 
pplk. Jozef Sedlický. Podliehali mu 4 pionierske stavebné skupiny (PSS), 
s veliteľstvami v Bratislave (PSS I), v Trenčíne (PSS III), v Žiline (PSS IV) 
a v Novom Meste nad Váhom (PSS VII).

Veliteľstvo 3. technickej divízie bolo v Topoľčanoch, veliteľom divízie bol 
plk. Jozef Gembala. Podliehali mu 3 pionierske stavebné skupiny (PSS) 
s veliteľstvami v Trnave (PSS II), v Martine (PSS V) a v Nitre (PSS VIII).35

Pionierske stavebné skupiny mali po 2 práporoch a prápory rôzny počet 
pionierskych stavebných rôt, pričom na jednom mieste bola dislokovaná 
spravidla iba jedna rota. Počet „posádkových miest“ pionierskych stavebných 
jednotiek bol teda veľmi veľký a na veľkom území, ešte neoslobodenom.

Pionierske stavebné roty mali veľký počet dezertérov a v sledovanom ob
dobí sa už nemohli doplňovať. Rozpadli sa ešte na území Slovenska, pričom 
často na pokyn svojich veliteľov.

Také zložky slovenskej armády, ako posádkové veliteľstvá, doplňovacie 
okresné veliteľstvá, sklady, ústavy a iné, zakončili svoju činnosť v rámci slo
venskej armády spravidla krátko pred príchodom frontu a ich príslušníci ne
boli organizovane evakuovaní, prechod frontu prečkali v prevažnej väčšine 
na Slovensku. Iba jednotlivci opustili územie Slovenska pred príchodom 
frontu. Existovali i prípady evakuácie, ale iba v rámci územia Slovenska.

Pomerne veľká posádka bola v polovici poslednej dekády marca 1945 
v Žiline,36 i ked tam nebola dislokovaná žiadna významnejšia jednotka 
(útvar) slovenskej armády. Žilina sa stala pre mnohých príslušníkov sloven
skej armády cieľovým mestom na Slovensku, ked sa ich jednotky rozpadli 
v priebehu evakuácie z východného alebo južného smeru. Navyše, koncom 
prvej dekády apríla 1945 sa postup vojsk 2. ukrajinského frontu zastavil se
verne od Trenčína takmer na tri týždne.37 Približne v rovnakom čase sa za
stavil i postup vojsk 4. ukrajinského frontu na východných svahoch Malej 
Fatry.

Veliteľ žilinskej posádky pplk. Ján Kallo dostal síce rozkaz evakuovať po
sádku na Moravu, no nesplnil ho a organizovaná evakuácia príslušníkov vo-

318



KONIEC SLOVENSKEJ ARMÁDY

jenskej posádky slovenskej armády sa neuskutočnila. Prevažná väčšina 
z nich prečkala prechod frontu v Žiline, ktorá bola dňa 30. 4. 1945 oslobo
dená. O tri dni neskoršie, teda 3.5. 1945 boli oslobodené i posledné sloven
ské obce, Makov, Klokočov a Koma. V ten istý deň bolo oslobodené i celé 
územie Slovenska.

Územie Slovenska bolo už 3. 5. 1945 oslobodené, ale mimo jeho územia 
sa ešte nachádzali nielen zvyšky slovenskej armády, ale i hlavný veliteľ bran
nej moci prvej SR, prezident Dr. Jozef Tiso, ako aj veliteľ slovenskej armá
dy, minister národnej obrany prvej SR Štefan Haššík, i niekoľko význam
ných funkcionárov slovenskej armády.38 Zdržiavali sa na území Rakúska.39

V Rakúsku sa v apríli 1945 ocitlo niekoľko tisíc príslušníkov slovenskej 
armády.39 V prevažnej väčšine to boli zvyšky 1. technickej divízie, vytlače
nej tam zo severozápadného Madarska koncom marca 1945, prípadne až na 
začiatku apríla 1945. V Rakúsku sa k nim pripojili aj príslušníci rôznych 
jednotiek slovenskej armády, ktorí tam prešli zo Záhoria. Väčšina organic
kých príslušníkov 1. technickej divízie, tiež i takých, ktorí sa k nej pripojili, 
sa dňa 8. 5. 194541 dostala do zajatia Červenej armády pri meste Amstetten, 
teda južne od Dunaja, asi 60 km východne od mesta Linz.42 Bolo im pone
chané ich velenie a presunuli sa do Viedenského Nového Mesta. Tam sa ne
zdržali ani celý mesiac a odoslali ich do ČSR, respektíve na Slovensko, kon
krétne do Malaciek, kde ich vytriedili. Časť poslali domov a časť k už exis
tujúcim útvarom čs. armády.

Časť príslušníkov slovenskej armády v Rakúsku sa dostala i do zajatia 
amerických vojsk, ale asi po mesiaci pobytu v táboroch boli v Plzni odo
vzdaní čs. armáde.

Medzi zajatcami americkej armády sa ocitla i skupina 19 dôstojníkov slo
venskej armády a 1 generál slovenského žandárstva.43 Odovzdali ich čs. or
gánom, aby sa potom ocitli vo väzbe v Bratislave.44

V Rakúsku, konkrétne v malom mestečku Kremsmúnster, dňa 8. 5. 1945 
sa stala udalosť, o význame ktorej sa doteraz diskutuje, t. j. bol podpísaný 
tzv. kapitulačný dokument vlády prvej SR. V mene vlády prvej SR ho pod
písal jej predseda (súčasne i minister zahraničných vecí a minister spravo
dlivosti) Dr. Štefan Tiso, spolu s ďalšími vysokými funkcionármi vlády. Ďa
lej ho podpísal gen. W. A. Collier, veliteľ XX. zboru, 3. americkej armády, 
s ďalšími dôstojníkmi americkej armády.45 Minister národnej obrany, Štefan 
Haššík, nebol jeho signatárom a o slovenskej armáde sa v dokumente neob
javila žiadna zmienka.46 I po skončení vojny nezistený počet príslušníkov
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slovenskej armády, osobitne jej dôstojníckeho zboru, v Rakúsku zostal, aby 
neskoršie odišli do Nemecka, prípadne i do zámoria. Cez Taliansko do zá
moria odišiel i minister obrany prvej SR Štefan Haššík.47

Z Moravy sa časť príslušníkov slovenskej armády dostala do Čiech, a to 
bud priamo, alebo cez Rakúsko.

Najväčšia skupina sa ocitla v stredných Čechách, v porieči Sázavy, ale 
najmä na Benešovsku. Nachádzal sa tam výcvikový priestor zbraní SS. 
V tomto priestore sa malo zhromaždiť do 3000 príslušníkov slovenskej bran
nej moci, z ktorých príslušníci armády tvorili iba menšiu časť.48 Údajne sa 
tam uvažovalo i o sformovaní slovenského pluku SS, čo sa ale už nestalo.49

S najväčšou pravdepodobnosťou príslušníci slovenskej brannej moci, na
chádzajúci sa vo výcvikovom priestore na Benešovsku, sa dňa 6. 5. 1945 za
čali přesunovat' do južných Čiech, kde už sa nachádzali vojská americkej ar
mády.50 Počas presunu celý rad ľudí skupinu opustilo a potom na rôznych 
miestach (a za rôznych okolností) sa dočkali konca vojny v Európe.51 Väčši
na sa dostala do amerického pásma v južných Čechách, v okolí Písku a Stra
koníc. Z nich bola potom sformovaná slovenská vojenská jednotka,52 využí
vaná pre plnenie rôznych úloh pre americké vojsko. Koncom mája 1945 
príslušníci jednotky boli odovzdaní čs. armáde.53

Do južných Čiech, cez Kaplice, sa dostala skupina asi 130 vojakov slo
venskej armády. V okolí Českých Budějovic sa zapojili do miestnych odbo
jových skupín a po skončení vojny sa stali príslušníkmi čs. vojenskej posád
ky vo Veselí nad Lužnici. Na Slovensko sa vrátili koncom augusta 1945.

Časť slovenských vojakov, smerujúcich z Moravy do južných Čiech sa 
pod kontrolu Červenej armády dostala na Jihlavsku. Boli potom odovzdaní 
posádkovému veliteľstvu čs. armády v Jihlave.

Osobitnú pozornosť si zaslúži osud príslušníkov 2. technickej divízie,54 
ktorá v sledovanom období bola v Taliansku. Konkrétne, v poslednej dekáde 
marca 1945 to bol priestor Pavia - Piacenza - Crema, v severnom Taliansku. 
Početný stav príslušníkov divízie predstavoval okolo 7000 osôb.55 Napriek 
značnému počtu zbehov, prechod príslušníkov divízie na stranu talianskych 
partizánov nemal dovtedy masovejší charakter.56 Hromadný prechod prísluš
níkov divízie na stranu talianskych partizánov sa uskutočnil až v druhej po
lovici apríla 1945. Dňa 19. 4. 1945 sa v talianskom meste Zavattarelo usku
točnilo i rokovanie o prechode celej divízie na stranu talianskych partizánov, 
ktoré sa ale nerealizovalo.57

Ked dňa 25. 4. 1945 v celom severnom Taliansku vypuklo protifašistic-
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ké povstanie, angažovali sa v ňom stovky príslušníkov divízie i so svojimi 
veliteľmi.

Dňa 27. 4. 1945 bol veliteľ divízie, plk. Ján Veselý, v Miláne zaistený ta
lianskymi povstalcami a velenie divízie prevzal pplk. Jaroslav Kmicikie- 
vič.58 V ten istý deň bola 2. technická divízia premenovaná na 1. čs. divíziu 
v Taliansku.59 Tento deň bol teda i dňom konca existencie divízie, ako zlož
ky armády prvej SR. To sa stalo 2 dni pred podpísaním kapitulácie nemec
kých vojsk v Taliansku.60

Zatiaľ čo vedúci predstavitelia talianskeho protifašistického hnutia divíziu 
považovali za spojenecký vojenský zväzok, velenie spojeneckých vojsk v Ta
liansku ju zaradilo medzi tie zväzky nepriateľských vojsk, ktoré sa vzdali. 
Toto potom príslušníkom divízie spôsobilo celý rad nepríjemných zážitkov.61

Po skončení vojny vznikli problémy s návratom príslušníkov divízie na 
Slovensko. V poslednej dekáde júla 1945 bol z Talianska vypravený prvý 
transport s príslušníkmi divízie.62 Medzi prvými, ktorí boli prepravení vlako
vým transportom na Slovensko, bolo asi 600 príslušníkov tzv. práporu par
tizánov. Celkom sa malo na Slovensko z Talianska vrátiť okolo 6600 prísluš
níkov divízie, vrátane už spomenutých partizánov.63 Žiada sa uviesť i skutoč
nosť, že niekoľko sto príslušníkov divízie bolo deportovaných do spojenec
kého zajateckého tábora v Modene. Medzi nimi bol i celý rad dôstojníkov.64

Zánik armády prvej SR nesúvisel s bojovou činnosťou na fronte. Nebol 
dôsledkom nejakej katastrofálnej porážky, obkľúčenia a následného zajatia, 
či zničenia. Nebola nútená ani kapitulovať. Charakteristickou črtou jej po
stupného zániku bol rozpad celých jednotiek, často z iniciatívy alebo so sú
hlasom ich veliteľov. K tomu dochádzalo už v čase, keď už nebolo v silách 
nielen nemeckej armáde oddaných dôstojníkov slovenskej armády, ale ani 
v silách veliteľov jednotiek, útvarov i zväzkov nemeckej armády, tomu 
zabrániť. Príčina bola v tom, že vojnové udalosti už mali taký rýchly spád, že 
prvoradou starosťou i veliteľov nemeckej armády bola vlastná záchrana 
a záchrana im podriadených vojsk, najmä pred zajatím Červenou armádou.65 
Na začiatku mája 1945 už bola na mnohých miestach taká situácia, že ne
meckí velitelia sa o osud príslušníkov slovenskej armády prestali zaujímať.

Tak, ako prezident prvej SR, Dr. Jozef Tiso, ako hlavný veliteľ jej brannej 
moci, teda i najvyšší veliteľ slovenskej armády, zostal spojencom fašistic
kého Nemecka až do konca jeho existencie, tak i minister obrany prvej SR, 
Štefan Haššík,66 spolu s niektorými vysokými funkcionármi slovenskej ar
mády zostali na strane fašistického Nemecka, respektíve jeho brannej moci,
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až do ich kapitulácie.
I ked koniec 2. svetovej vojny zastihol niekoľko tisíc príslušníkov slo

venskej armády mimo územia Slovenska, okrem tých, čo boli v zajatí Červe
nej armády na území Poľska alebo Maďarska, skutočnosťou je, že sa v pre
važnej väčšine v pomerne krátkej dobe vrátili na Slovensko. Bolo to tak nie
len v prípade príslušníkov mužstva slovenskej armády, ale i jej dôstojníkov 
a poddôstojníkov (rotmajstrov) z povolania. Ich povojnový osud predstavuje 
už ďalšiu, osobitnú a veľmi zaujímavú časť vojenskej histórie Slovenska.

POZNÁMKY:

l

2
3

4

5

é

7

9

Slovenské orchívy sú veľmi chudobné, pokioľ ide o fondy týkojúce so slovenskej otmódy v posledných mesiococh jej 
existencie. Referát bol sprocovoný na základe údojov, ktoré so podorilo z archívov získať, údojov objavených v spiso
vom fonde oddelenia pre vydávanie osvedčení MO SR, oko oj z údojov prevzatých z rôznych publikovoných mate- 

Níektoré údoje ole nebolo možné overiť.
Brofislovsko-brníonskej operácie so v rámci vojsk 2. ukrojinského frontu zúčastnili i rumunské vojská.
Podrobnejšie o ich osude pozri KOLLÁR, P.: K osudu príslušníkov 1. technickej divízie slovenskej armády v rokoch 1944- 
1947. In: Vojenská histário. roč. 1, 1997, f. 2, s. 82-88.
Deň 8. 5.1945 je zo koniec ormódy prvej Slovenskej republiky fakticky i de jure uznaný v zákone č 39/1994 Z. z., 
doplnku zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Právne normy prijaté v prvej SR, vzťahujúce so k výstavbe o činnosti ozbrojených síl, nepoužívali pojem .slovenská 
armádo", ole pojem .branná moc", o to i v období, keď jej jedinou súčasťou boli zložky, bežne zoroďovoné do rám
ca ormódy každého štátu. Po vypuknutí SNP, keď so začala budovof .nová' branná moc prvej SR, do jej rámca bolí 
postupne zoroďovoné i ďolšie zložky, oko nopr. Slovenská pracovná služby (SPS), Pohotovostné oddiely HG, respek
tíve NG i iné. Napriek tomu, že pojem „slovenská armáda" nemal oporu v nejokej právnej norme, bežne so používal. 
Jozef Škultéty so vyjadril, že v priebehu februára o marco 1945 početný stov slovenskej armády, í za predpokladu de
zercie, mohol byť 50 000 mužov. Pozri Slovenské národné povstanie rob 1944. Brotíslova 1965, s. 557. Ján korček 
v jednej zo svojich stotí nopísol, že po mobilizácii 12.1. 1945 o 5. 3.1945 molo ormáda dosiahnuť predpísaný ta
buľkový počet 53 433 mužov. Pozri Záverečná fózo 2. svetovej vojny o oslobodenie Slovensko. Bratislava 1996, s.
60.
Vojoci z povolonio ormódy prvej SR pôsobili nopr. no ministerstve dopravy o verejných prác, v Hlavnom stone Slo
venského Červeného križo, v Úrode propagandy, v evokuočných komisiách, no niektorých okresných úradoch o inde. 
Niektorým z nich boli potom prepožičané dôstojnícke hodnosti existujúce v HG. Nopr. stotníkom ormódy bolo prepo
žičaná hodnosť kopitáno HG o nadporučíkom ormódy, hodnosť nodzbrojníko HG. Išlo o vzájomne porovnateľné, rov
naké hodnosti.
2., 3., 4. technickú divíziu o zvyšky 1. technickej divízie.
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10 Jazdecké výcvikové stredisko so začalo formovať na báze zrušeného náhradného oddielu Jazdeckého priezvedného 
oddielu 1, v Bratislave. Mužstvo bolo k nemu zarodené až v marci 1945.

11 Znoc'ná časť pochytaných mužov, ktorí mali narukovať do armády, ale tak neurobili, bola zavlečená do rôznych ne
meckých táborov.

12 Podrobnejšie sa o tom pojednáva nopr. v práci Slovenské národné povstanie roku 1944. Bratislava 1955, s. 559-5/0.
13 Pozri VHA Trnová - f. MNO ■ Slovenského štátu, Dôverné domáce rozkazy, DDR č. 10, 12.3.1945.
14 Údajne hlavným kandidátom bol pplk. Ján Šmigovský, ktorý, ale funkciu údajne odmietol.
15 V Nitre boli dislokované i ďalšie zložky slovenskej armády, ako Autopork Domobrany, letecký park, veliteľstvo PSS Vi

li, posádkové veliteľstvo a doplňovacie okresné veliteľstvo.
15 Nitra bolo potom oslobodená 31.3.1945.
1/ Údojne nemecký veliteľ im dol možnosť zostať na mieste alebo odísť s nemeckými jednotkami do Čiech, do zajatia 

amerických vojsk. Velenie práporu sa rozhodlo, že zostonu na mieste.
18 Veliteľom autopráporu bol stot. Ján Husák.
19 V Trnave mali svoju posádku i zvyšky z Vojenskej akadémie (z Bratislavy), bol tam Vojenský ástav pre choroby dušev

né, bolo tom veliteľstvo PSS II, posádkové veliteľstvo i doplňovacie okresné veliteľstvo. Trnava bola oslobodená 1.4. 
1945.

20 Okrem MNO, Veliteľstva Technického zboru, veliteľstva Pešieho pluku 1 Domobrany a niektorých jednotiek pluku, De
lostreleckého protilietadlového pluku, o niektorých jeho batérií, Jazdeckého výcvikového strediska, boli v Bratislave 
i toké zložky armády, ako nopr. Čestný oddiel prezidenta republiky, štábna rota MNO, roty Civilnej ochrany o Hlásnej 
služby, veliteľstvo PSS I, Vojenská nemocnica 1, Vojenský zemepisný ástov, Zbrojný sklad, Proviontný sklad, Karan
ténna stanica, orgány vojenskej justície o iné.

21 V publikovaných materiáloch, ktoré pojednávajá i o Bratislave v rokoch 2. svetovej vojny sa spravidla uvádza, že Bra
tislava bola vyhlásená za pevnosť 14.12.1944. Podľa môjho názoru dňa 14.12.1944 táto skutočnosť bola sloven
ským orgánom iba oznámená, bez uvedenia doby, kedy so tak stalo. Dňa 14.12.1944 nemecký veliteľ na Sloven
sku v tomto zmysle písomne informoval príslušné slovenské orgány. V príslušnom spise nemeckého veliteľa na Slo
vensku Br.B.Nr.l05/44geh. bolo tiež uvedené, že veliteľom pevnosti je plk. von Ohlen. Pozri VHA Tmavo, f. Posád
kové veliteľstvo Bratislava. Dôverný rozkaz č. 22, 22.12.1944.

22 Najmä do Skalice. Spomína sa i Holíč.
23 Išlo o nariadenie z 3.4.1945. Bližšie pozri Slovenské národné povstanie roku 1944. Bratislava 1965, s. 571.
24 Ako dátum evakuácie sa najčastejšie uvádza 31.3.1945, ale i 29.3.1945. Veliteľom zboru bol plk. Štefan Totorko.
25 Podrobnejšie pozri Slovenské národné povstanie roku 1944. Bratislava 1965, s. 571.
26 pplk. Ján Šmigovský sa v máji vrátil no Slovensko. Bol zaistený a potom Národným sádom v Bratislave dňa 21.9. 

1945 odsúdený na trest smrti a dňo 9.10.1945 i popravený zastrelením.
27 Delostrelecký protilietadlový pluk, respektíve jemu podriadené batérie, holi zo strany nemeckého velenia pomerne 

priaznivo hodnotené. Pozri nopr. Domobrano, 4.11.1944 a 2.12.1944.
28 Časť príslušníkov Pionierskeho práporu Domobrany dňa 20.3.1945 odosloli posilniť pioniersky prápor 41, patriaci do 

rámca 1. technickej divízie v Maďarsku.
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29 V Novom Meste no Vóhom boli v polovici poslednej dekády marca 1945 ešte dislokované: Veliteľstvo P5S VII, posád
kové veliteľstvo, ba oj iné zložky armády. Nové Mesto nad Váhom bolo oslobodené 6.4.1945.

30 VHA Tmavo, f. Posádkové veliteľstvo Nové Mesto nad Vóhom, k. 5, zl. 44/45.
31 V Trenčíne boli ešte dislokované: Veliteľstvo Divíznej oblostí 1 (v likvidácii), veliteľstvo PSS III. Trenčín bol oslobode

ný 10.4. 1945.
32 Časť jednotiek práporu molo byf rozmiestnená i v okolí Malaciek.
33 Veliteľom leteckého pluku o súčasne i veliteľom piešťanskej posádky bol plk. Karol Sojček. Piešťany boli oslobodené 

2.4.1945.
34 Zoisŕovocí tábor pre Cigánov (ZTC) v Dubnici nad Váhom bol rozpustený 8.4.1945. Dubnica nad Váhom bolo oslo

bodená 28.4.1945.
35 Celkom malo byť 9 PSS, ale PSS IX sa uf nestačilo zorganizovať v Spišskej Novej Vsí, respektíve v jej okolí. PSS VI 

bolo dňa 10.2.1945 zrušená, pretože veľká časť jej príslušníkov z nej dezertovalo.
36 V apríli 1945 v Žiline malo byť do 1200 príslušníkov slovenskej ormády. Bolo tom vtedy i veliteľstvo PSS IV, ole jemu 

podriadené jednotky boli rozmiestnené v okolí Žiliny.
3/ V dôsledku toho bola nopr. Považská Bystrica oslobodená ož 30.4.1945.
38 Bolí to nopr.: pplk. JUDr. Porčon, náčelník HŠ MNO, mjr. Ladíslov Gesteš, šéf Kobinetu ministra obrany, pplk. Jozef 

Morkančuk, prednosta 4. odd. MNO, mjr. Alexander Matúš, přednosto II. odd. MNO, plk. František Krakovský, pred
nosta Vojenského oddelenia Kancelárie prezidenta republiky, pplk. Anton Adamíca, veliteľ Pešieho pluku 2 Domo
brany o ďalší.

39 Pre prípad evakuácie do Rakúsko prezidenta republiky, jeho najbližších spolupracovníkov, predstaviteľov vlády, funk
cionárov HSľS, HG i HM, ako oj Motice Slovenskej, o pravda, i velenia slovenskej armády, boli uf v roku 1944 pri
pravované priestory najmä v mestečku Kremsmunster, Bod Holli v okolí mesto Ried Innkreis. Podrobnejšie o tom Slo
venský povojnový exil. Martín 1998, s. 68 o 78.

40 Odhadujem, že ich mohlo byť do 4000.
41 Spomína so i deň 7.5.1945. Vtedy sa údajne kolóna vojakov slovenskej ormády chcelo dostať k americkým vojskám, 

ole už to nestihli uskutočniť.
42 Americké vojská mesto Linz oslobodili už 5.5. 1945 o kolóna vojakov slovenskej ormády so tom pokúšalo dostať, no 

už to nestihlo.
43 Žondórsky generál Timotej (Timoteus) Ištok bol potom Národným súdom v Bratislave dňa 3.12.1947 odsúdený no 

trest smrti o potom i 7. 3. 1948 poprovený.
44 Ani jeden z nich potom nebol Národným súdom odsúdený. Niektorí emigrovoli do zahraničia.
45 Text tzv. kopitulafného dokumentu bol uverejnený nopr. v práci STANEK, L: Zrodo a pád. Bratislava, 1958, s. 188.
46 Nie je tam spomínaná ani slovenská branná moc.
47 V neprítomností Národný súd v Bratislave Štefona Hoššíko odsúdil dno 15.4.1947 no trest smrti. No taký istý trest, 

taktiež v neprilomnosti, bol Národným súdom odsúdený dňo 25.11.1948 i pplk. Michal Lokšík.
48 Na Beneševsku bolo výcvikové stredisko SS už od roku 1942 (Truppenúbungsplatz Bôhmen). Jeho veliteľstvo bolo no 

zámku Konopiště. Keď so tom objavili zvyšky slovenskej brannej moci, vo výcvikovom stredisku bola dislokovaná di-
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vízio SS-Kampfverbond Wallestein.
49 Ako kandidáti na veliteľa pluku sa uvádzali: pplk. Michal Lokšík a pplk. Walter Domes.
50 Do 6.5.1945 americké vojská v Čechách postúpili no čiaru: Karlové Vary, Plzeň, České Budějovice a tam i zastavili 

ďalší postup.
51 Údajne Česká národná rada na začiatku Májového povstania v Prahe so mala obrátiť s výzvou o pomoc i na prísluš

níkov slovenskej armády, nachádzajúcich sa v okolí Prahy. Pozri AUSKÝ, S. A.: Vojská generála Vlasova v Čechách. Ka
nada 1980,s.ll0.

52 Veliteľom slovenskej jednotky mol byť kpt. Farbák. 0 ňom sa ale ešte nepodarilo nič zistiť.
53 Niektorí príslušníci jednotky boli vybraní pre potreby OBZ v Tábore. Zmienka o existencii slovenskej jednotky v Písku 

(Strakoniciach) sa nachádza v materiáloch uložených v SNA, f. 504, zl. 3/, 1. č. 29, zl. 55,1 č. 8 a 9.
54 Od konca augusta 1944 veliteľom 2. technickej divízie bol plk. Ján Veselý.
55 Jadrom divízie boli jej 2 pluky, konkrétne 101. a 102. pluk.
56 Prvá, menšia skupina príslušníkov divízie prešla na stranu talianskych partizánov 18.3.1945 o spravidla sa uvádza 

ako Šogátová skupina.
5/ Jeden z vedúcich predstaviteľov talianskeho protifašistického hnutia Dr. Pietro Italo (Eduordo) pri návšteve Prahy v ro

ku 194/ so vyjadril, že slovenskí vojaci chceli prejsť na stranu spojencov, respektíve no stranu talianskeho protifašis- 
ticého hnutia, ale: „Američané prohlásili, že je již pozdě." Pozri VESELÝ, J. M.: Čs. odboj v Itálii. Olomouc 1948, s. 288.

58 Dovtedajší veliteľ divízie, plk. Ján Veselý, bol dňa 1.5.1945 predstaviteľmi talianskeho protifašistického hnutia odo
vzdaný novému veleniu divízie o v polovici júnal945 bol potom deportovaný spolu s ďalšími dôstojníkmi divízie do 
spojeneckého zajoteckého tábora v Modene.

59 V dennom rozkaze 1. čs. divízie č. 1, zo dňa 27.4.1945, bolo (medzi iným) uverejnené to, že: „Slovenská divízia 
dnešným dňom stáva so súčasťou zahraničnej armády ČSR". Pozri MO SR, 0V0, Zb. Protifašistický odboj, zl. 81. Sku
točnosťou sa ale stolo to, že príslušníci 1. čs. divízie v Taliansku neboli čs. orgánmi nikdy uznaní oko príslušníci čs. za
hraničnej armády.

60 Kapitulácia bolo podpísaná dňa 29.4.1945 v meste Coserte o účinnosť nadobudla dňo 2.5.1945.
61 Príslušníci 1. čs. divízie potom istý čas nedostávali ani také potravinové dávky, ako pracujúci nemeckí vojnoví zajatci. 

Pozri VESELÝ, J.: c. d., s. 288.
62 Prvé vlakové transporty previezli z Tolionsko no Slovensko i nemocných (ranených) príslušníkov divízie.
63 Na začiatku júna 1945, v priestore severne od Verony, bolo sústredených do 12 000 osôb, príslušníkov 1. čs. divízie, 

Čs. samostatnej brigády (pôvodne príslušníkov vládneho vojska Protektorátu Čechy o Moravo) o príslušníkov zálož
ného pluku, tvoreného z bývalých príslušníkov nemeckej ormády, ktorí mali domovskú obec v ČSR. Pozri VESELÝ, J. 
M.; STAUĎEK, F.: c. d., s. 192 a 214.

64 Dňa 15.6.1945 o 6.7.1945 bolo do Modeny deportovaných 9 dôstojníkov divízie. Pozri MO SR, OVO, Zb. Partizán
ske hnutie, k. 22, zl. 271.

65 Dňo 6.5.1945 nástupca Hitlera, admirál Dônitz noriadil ormáde maršala Schôrnera, aby začala ústup no západ.
66 Minister národnej obrany Štefan Hoššík bol podľa 216. nariadenia zo dňa 22.11.1944 aj hlavným veliteľom slo

venskej ormády.
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Odboj a Povstanie 
(Glosy k dedičstvu)

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ

Slovensko v druhej svetovej vojne poskytuje aj jasné obrazy protifašistic
kého a protinacistického odboja, ktoré - ako často počujeme aj čítame - vy
vrcholili v Slovenskom národnom povstaní.

Na toto konštatovanie sme si zvykli tak, ako na mnoho iných termínov, 
záverov a tzv. syntetizujúcich viet bez toho, aby sme hlbšie uvažovali o ich 
podstate, o podstate reálnej pravdy. Robili sme tak v minulosti a robíme tak 
aj dnes, pričom mnohé charakteristiky, súdy, pojmy a termíny preberáme 
nielen z éry bývalého režimu, ale aj zo súdobých reálií, často však len preto, 
že sme sa ešte nestihli nad nimi zamyslieť, overiť ich, ale aj preto, že „zvyk 
je železná košeľa“ alebo nás inak nezaujali. Príkladov je viac než dosť.

1.
Medzi najfrekventovanejšie patrí termín (u niektorých dejepiscov pový

šený priamo na terminus historicus) „Homolov puč“ alebo „český, pražský, 
židoboľševický puč“ viažuci sa k druhej republike, pod ktorým máme rozu
mieť vojenské obsadenie Slovenskej krajiny jednotkami československej ar
mády a četnictva v dňoch 9. až 11. marca 1939.' Generál Bedřich Homola, 
veliteľ 7. zboru čs. armády v Banskej Bystrici, si pre vyhlásenie štatária od 
ľudákov vyslúžil „ocenenie“ v podobe označenia celej akcie jeho priezvis
kom, aj keď veliteľom nasadenia bol zemský veliteľ na Slovensku gen. Hugo 
Vojta. V svojej podstate išlo o nemúdry a tiež neúčinný, priam zúfalý pokus 
česko-slovenských politikov, podporený generalitou neutralizovať zjavné se
paratistické činy ľudákov, a tak zabrániť faktickému rozpadu spoločného štá
tu. Nazdávam sa, že nešlo o puč a už vôbec nie o puč gen. Homolu, Čechov, 
Pražanov či židoboľševikov.2 Historici na Slovensku, ba aj v Čechách však 
„Homolov puč“ stále hojne používajú.

Neprekvapuje ma, že po viac ako štyroch rokoch došlo zo strany ľudákov 
k analogickému ohodnoteniu Slovenského národného povstania3 a toto si aj 
po rokoch zachovalo nemenný stav.4 Aj napriek tomu, že ide o dve neporov
nateľné skutočnosti, Povstanie režimisti a neoľudáci opäť vysvetľovali ako
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puč Čechov, Židov a boľševikov, ako sprisahanie a zradu zapredancov. Udi
vuje však, že aj odporcovia takéhoto hodnotenia v rámci obhajoby Sloven
ského národného povstania požívajú rovnaké populistické postupy a vyna
kladajú obrovské úsilie na dokázanie minimálnej účasti Čechov, Židov a ko
munistov v Povstaní, a teda táto obľúbená a univerzálna ľudácka fráza po
užívaná alibisticky v čase ich vlastných politických neúspechov je zjavne ak
ceptovaná.5 Prispieva táto metóda k objektivite Povstania?6

Podobne je na tom aj ďalší druhorepublikový (či už prvorepublikový) po
jem -“pražská vláda“. Tento termín našiel svoje uplatnenie aj po vojne a ob
javuje sa v odborných štúdiách a publikáciách aj v súčasnosti tak u českých, 
ako aj slovenských historikov. V tomto prípade nejde len o jednoduchý prí
vlastok, ktorý nám oznamuje, že píšeme (hovoríme) o vláde, ktorá sídli 
v Prahe. Zjavne ide o termín, ktorý nesie v sebe hodnotiaci prvok vlády urči
tého obdobia z konkrétneho aspektu, spravidla z aspektu štátnopolitického 
postavenia českého a slovenského národa v spoločnom štáte, pričom „praž
ská vláda“ má z tohto hľadiska - platí to najmä pre druhorepublikové obdo
bie (komunistické obdobie nášho štátu mu vtlačilo triedny prvok) - pejo
ratívny charakter. Termín zavedený oponentmi (najmä autonomistami) 
ústrednej vlády sídliacej v Prahe sa tak vžil až zautomatizoval a pretrváva 
dodnes s tým, že len jednotlivci poznajú jeho pôvod vzniku a pôvodne vy
medzený obsah. Na rozdiel od uvedeného termínu „pražskú vládu“ radím do 
skupiny tzv. zideologizovaných termínov, ktoré pretrvávajú a neotupilo ich 
ani posledných desať rokov demokracie. Zostáva preto len dúfať, že aj „praž
skú vládu“ postretne osud iného zideologizovaného termínu z druhej strany 
mantinelu „klérofašizmu“, ktorý sa už v česko - slovenskej historiografii vy
skytuje len sporadicky. „Klérofašizmus“ stratil svoju opodstatnenosť prepa
dom komunistickej ideológie, otvorením sa problematike slovenského štátu 
a tiež pod spoločensko-politickým tlakom. Paradoxom je, že najväčšími kri
tikmi „klérofašizmu“ po roku 1989 boli jeho najtuhší protagonisti.7 Tento jav 
sa však v slovenskej a českej historiografii v posledných desiatich rokoch 
udomácnil, aj keď má svoje korene viac v charakterovej stránke osobnosti 
ako v jej vedomostnom dozrievaní, sám o sebe ráta so slušnosťou a veľkory
sosťou okolia (a ja chcem zostať slušná a veľkorysá).

Inou odnožou skupiny zideologizovaných termínov sú vyjadrenia propa
gujúce skôr stav momentálnych interných pocitov (spravidla sklamania ale
bo pátosu), ako faktický stav skutočnosti, sledujúce často populistické ciele. 
Príkladov z obdobia rokov 1938-1945 je mnoho, od „vrazenia noža do chrb-
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ta“ Čechom Slovákmi 14. marca 1939 vyhlásením samostatného Slovenské
ho štátu až po „konečné víťazstvo Slovenského národného povstania v májo
vých dňoch 1945“. Pôvodcami týchto vyhlásení sú takmer vždy súdobí poli
tici a ich slová o minulosti spravidla sledujú stranícke ciele budúcnosti, alebo 
sú aspoň post factum reakciou - náplasťou na vlastné (i stranícke) zlyhanie.

Aj dnes mnohí historici operujú s týmito pojmami ako overenými termi
nus historicus. Na rozdiel od určitých pamätníkov, politikov a publicistov, sú 
však aj takí, čo ich používajú len pre ich údajné výstižné vyjadrenie reálu 
alebo im poskytujú len službu žánru, ktorý oživuje suchú reč faktov. Nepo
stihujú, že takéto „pomôcky“ sú nielen ľúbivé, ľahko zapamätajúce, ale pod
porujú aj jednoduchosť myslenia a v príhodnom čase sa stávajú prostriedkom 
manipulácie určitých sociálnych skupín či dokonca generácií.

Každá vecná rozprava historikov o takýchto zjednodušených „pravdách“ 
je nielen nevyhnutná, ale priamo nadmieru potrebná. Podporujem diskusie 
ovíťazstve či porážke Povstania koncom októbra 1944 (a tzv. etapizácii ná
rodnooslobodzovacieho boja na Slovensku), ktoré znovu ožili zásluhou ko
legov z Vojenského historického ústavu Armády Slovenskej republiky8 a za
stávam názor, že Slovenské národné povstanie bolo porazené, ale nezdieľam 
argumenty, že bolo neúspešné či dokonca, zbytočné.

2.

Samostatnú skupinu tvoria fakty, pojmy a závery, ku ktorým sa nedospie
va všestranným nezávislým výskumom, ale vznikajú pod politickým tlakom 
rôznych foriem; a akýkoľvek tlak polarizuje a zjednodušuje (aj na hrdinov 
a zradcov). Časté dialógy s blízkymi spolupracovníkmi v Múzeu SNP 
v osemdesiatych rokoch na túto tému nás viedli ku skepse, pre ktorú sa nám 
zdala byť výstižná veta „história je len prostitútkou politiky“ a podľa tohto 
sme hodnotili aj nositeľov jednotlivých výstupov. Naše úvahy snívali o zve
rejnení komplexnej rôznosti slovenského odboja a Povstania zvlášť.

Som presvedčená, že za posledných desať rokov sa historická veda strias
la tútora, ale nestotožňujem sa s uspokojením, že sa naplnili aj predsavzatia 
a plány, nech sú už príčiny v nás alebo v iných. Udivila ma ľahkosť a rých
losť premeny kladu v zápor (spravidla z rovnakého pera).9 Najmä politický 
odboj mal staronových hrdinov a staronových zatratencov a naopak, čo pla
tí o dovtedy glorifikovanom komunistickom a potlačovanom tzv. buržoáz
nom, nekomunistickom, občianskom alebo demokratickom odboji, resp. 
československom demokratickom odboji na Slovensku (ako aj o mnohých 
aktéroch vojenského odboja a Slovenského národného povstania).10 Preme-
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na mala byť v prvej fáze predovšetkým morálna, ale na výskume politického 
odboja sa to výraznejšie neodrazilo. Komunistický odboj sa nie vždy zaslú
žene prepadol na dno morálneho aj historiografického nezáujmu a stal sa 
terčom pochybných a lacných hodnotení." Na Slovensku však výraznejšie 
nepokročil ani výskum čs. demokratického odboja. Faktografia aj hodnote
nie zostali na úrovni Jablonického Z ilegality do Povstania 12 s výnimkou 
odbojovej činnosti ilegálnej Demokratickej strany. Bohužiaľ prevládal 
(a prevláda) názor, že o tejto problematike sa už všetko napísalo, všetko sa 
vie.

To, že si demokrati získali pozornosť slovenských historikov je pochopi
teľné a priamo zákonité, ale pravdou tiež je, že si ju vyslúžili viac spro
stredkované cez iné, s odbojom súvisiace témy: Vianočná dohoda a Sloven
ská národná rada, štátoprávne predstavy povstaleckej reprezentácie, poli
tické elity na Slovensku a iné.'Demokrati však predstavujú iba časť čs. de
mokratického odboja na Slovensku v rokoch 1939-1945; politicky sa v od
boji prezentovali výraznejšie aj sociálni demokrati a tiež skupiny Flóra 
a JaR.13 Iba skupina Justícia sledovala vyložene občianske ciele14 a skupiny 
Obrana národa, Victoire a tajného Vojenského ústrediajpôsobili aj - alebo 
vyložene - medzi vojakmi a sledovali plnenie vojenských úloh. A preto - 
zjednodušene napísané - nevidím zásadný dôvod označovať toto rôznorodé 
spoločenstvo odbojárov na Slovensku, ktoré sa navzájom hľadalo (ale aj há
dalo, rozchádzalo, konkurovalo si a neraz zviedlo nečistý politický boj) 
a spojilo sa v boji proti fašizmu, nacizmu a domácim režimistom a za ob
novenie Československa, prívlastkom „občiansky prúd“. Nazdávam sa, že 
v tomto smere nemožno hľadať ani oporu v podobnom termíne v Čechách 
a na Morave. Niektorí historici za občiansky pridávajú „(demokratický)“. 
Tento prívlastok má za úlohu zvýrazniť charakter odboja alebo podiel čle
nov Demokratickej strany v ňom?

Nie je ťažké rozlúštiť prečo sa na výskum ostatných strán a skupín, vráta
ne vojenských nenašiel priestor, ani čas a zotrváva sa na skostnatených hod
noteniach založených na niekoľkých doposiaľ zverejnených dokumentoch,15 
z ktorých (vraj) vyplýva „pevná pravda“, že členovia skupín Flóra a Justícia 
(ostatní zostali mimo rámca pozornosti čo len základného výskumu) boli 
bezkonkurenčnými čechoslovakistami, ktorí slovenskej odbojovej veci len 
škodili, a tak je zrejmé, že ani národný a spoločenský záujem výskum čs. de
mokratického odboja nepodporí. Odboj a Slovenské národné povstanie nemá 
však len národný rozmer. Sledoval oveľa vyššie ciele - slobodu a demokra-
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ciu. Komplexnému výskumu bráni egoistické sústredenie sa len na vlastné 
národné a štátoprávne otázky; syntéza, či skôr zideologizovaná historická 
mienka tu má navrch pred poctivou analýzou.

3.
Za uplynulých desať rokov knižnú produkciu odboja a Slovenského ná

rodného povstania zastupovali najmä odborné a memoárové práce samot
ných jeho protagonistov.16 Bohužiaľ, takmer vždy boli spomienky podrobe
né výberu, navyše ich vydavateľ vybavil zaujatým editorským komentárom 
a niektorí nemali šťastie ani na jazykových a redakčných odborníkov. Trans
parentným príkladom týchto neduhov sú reminiscencie Petra Zaťku.17

Z výskumu historikov sa stratili i ozbrojené zložky odboja a Povstania, 
zvlášť. Výnimkou sú iba letecké sily, ktorým sa na Slovensku aj v Čechách 
dostalo zaslúžene zvýšenej pozornosti. 1. československá armáda na Sloven
sku zostáva však na úrovni spracovania z roku 1984,18 ale úplný prepad za
znamenali predovšetkým partizánske jednotky, a to napriek tomu, že v štádiu 
dokončenia boli začiatkom deväťdesiatych rokov monografie o 1. čs. par
tizánskej brigáde gen. M. R. Štefánik, Partizánskej brigáde kpt. Ján Nálepka, 
1. čs. partizánskej brigáde Jan Žižka, 2. čs. partizánskej brigáde J. V. Stalin, 
Partizánskom zväzku Jan Žižka a iné. Pravdepodobne nikto - a teda ani his
torici - nechce riskovať vlnu pravdepodobnej nevôle, či iné protesty. To však 
problematike odboja a Povstania neprospieva.

Je viac ako isté, že editora v Českej republike, povereného zostavením 
zborníka zo zásadných prác k druhému odboju, by postretol rovnaký nezá
ujem, ako editora na Slovensku, snažiaceho sa utvoriť novátorskú publikáciu 
k téme odboj a Povstanie. Odboj nie je stredobodom pozornosti žiadneho 
českého a slovenského historického ústavu. Prečo toto dedičstvo vzbudzuje 
taký nezáujem?

Nie náhodou sa historická verejnosť preorientovala na výskum zahranič
nopolitických vzťahov a medzinárodnopolitické súvislosti druhej svetovej 
vojny, v rámci ktorého sa riešia aj otázky odboja a Povstania. Do roku 1996 
bolo publikovaných niekoľko avantgardných štúdií a dokumentov zamera
ných na spojeneckú pomoc Povstaniu.19 No aj v tejto oblasti sa začínajú čr
tať čierne miesta spojené so sovietskou pomocou. Určitou náplasťou na slo
venskej strane je výskum slovenských vojenských archivárov a múzejníkov 
na Ukrajine20 a obsiahla edícia dokumentov k československo-sovietskym 
vzťahom v rokoch 1939-1945, vo vydávaní ktorých dominujú českí historici 
a archivári.21
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4.
Vlastná problematika odboja a Slovenského národného povstania na do

mácej pôde u mnohých aj v posledných rokoch vzbudila dojem, že je už do
statočne spracovaná. Oponenti argumentujú v zásade dvomi - nepochybne zá
sadnými prácami - pentalógiou z dielne V. Plevzu22 a dokumentmi Viléma 
Prečana.23 Nepopieram pomoc encyklopédie Dejín Slovenského národného 
povstania 1944, ale predovšetkým význam a na svoju dobu novátorstvo Pre- 
čanových dokumentov, no faktické chyby, dobe poplatné komentáre, cielený 
výber archiválií, zmenený stav archívneho uloženia dokumentov, sú dostatoč
ným dôvodom na podporu nového vydania tak encyklopédie, ako aj doku
mentov. Dejinám druhého odboja a Povstania pomôžu predovšetkým meto
dicky a systémovo z každej stránky dobre zvládnuté viaczväzkové dokumen
ty, v ktorých musia mať svoje miesto depeše jednotlivých povstaleckých rá
diostaníc. Precízna metodika, čo najpresnejšie fakty a nezavádzajúce politic
ké komentáre, by mali byť požiadavkami aj na spracovanie novej encyklopé
die druhého odboja a Slovenského národného povstania (1939-1945). Pred
pokladám, že obe práce vzídu z česko-slovenskej dielne.
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Československo mezi Východem 
a Západem (Devět zamyšlení 
a námětů do diskuze)

Jiří BÍLEK

1.
V polovině března roku 1945 odletěl prezident Edvard Beneš s částí lon

dýnské vlády do Moskvy najednání s moskevským vedením KSČ a zástup
ci Slovenské národní rady o vytvoření první čs. poválečné vlády a o jejím 
programu. Když se na počátku dubna přesouval už s novou vládou Národní 
fronty Čechů a Slováků na osvobozené území do Košic, šlo o návrat více než 
symbolický - v imaginárním oblouku vedoucím z Prahy přes Londýn a Mos
kvu zpátky do vlasti je podle mne skryta podstata nového místa Českoslo
venska v poválečné Evropě i hlavní příčina jeho vývoje po květnu 1945.

Ve svém vystoupení se chci pokusit o trochu netradiční pohled na téma, 
které bylo z různých pohledů zpracováno již mnohokrát - jak vypadaly Evro
pa a svět po skončení druhé světové války, zda existovalo více možností vý
voje, kdy a proč došlo к onomu zlomu, který označujeme jako rozpad proti- 
hitlerovské koalice a počátek studené války a v neposlední řadě: v čem byl 
osud Československa determinován mocenskou hrou a v jaké míře mohlo tu
to hru samo ovlivnit nebo se o to alespoň pokusit.

Jsem si vědom, že vzhledem к rozsahu vystoupení to mohou být pouhá 
zamyšlení s nastíněním otázek a témat. К některým z nich se jistě vysloví 
další dnešní referenti a diskutující, jiné zůstanou jako námět pro příští setká
ní historiků či inspirace к výzkumu. Období po roce 1945 se vyznačuje na 
jedné straně velmi bohatou pramennou základnou, na druhé tím, že řada do
kumentů zůstává i nadále nepřístupná - ať již z důvodů utajení, nebo jen pro
to, že zveřejnění některých skutečností by třeba i po více než padesáti letech 
bylo krajně nepříjemné. Do některých archivů byl přístup umožněn relativně 
nedávno, do jiných - mám na mysli především ruské, které mají pro česko
slovenské dějiny po roce 1945 v moha ohledech prvořadý význam - se naši 
historikové dostávají jen sporadicky, nebo také vůbec ne. Nelze proto vylo
učit, že „dějiny šly ve skutečnosti trochu jinak“, než nám dosud známá pra-
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menná základna naznačuje a že i některým osobnostem můžeme připisovat 
jinou roli, než jakou opravdu sehrály.

2.

Na konci první dekády května 1945 skončila v Evropě druhá světová vál
ka. Někteří považují za onen „den D“ 8., jiní 9. květen, další připomínají bo
je, které probíhaly uprostřed Čech ještě 11. a 12. května. Neschopnost do
mluvit se na tom, kdy vlastně nejen v Československu začalo poválečné ob
dobí, není zdaleka tak nevýznamná, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Jestliže západní spojenci vždy preferovali 8. květen, Sovětský svaz - a s ním 
i jeho pozdější satelité - slavili vítězství o den později. Nejde přitom ani tak 
o datum, jako o dva odlišné pohledy na konec války: skončila ve chvíli (mi
mochodem již druhé) bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa, ne
bo až tehdy, kdy byla rozbita poslední bojeschopná uskupení německých 
vojsk, která se odmítla kapitulaci podřídit?

S tím je spojena i další otázka: je osvobození po kapitulaci protivníka ješ
tě osvobozením hodným vzpomínek a oslav? Československo po listopadu 
1989 velmi rychle vyměnilo Den osvobození Sovětskou armádou za Den 
osvobození od fašismu a 9. květen nahradilo 8. Jako kdyby v pouhém datu 
byla zakódována příslušnost к Západu nebo Východu, jako kdyby ono datum 
v sobě obsahovalo i hodnocení minulosti a míru historické paměti, jako kdy
by samo o sobě určovalo, co bylo a nebylo pozitivní a kdo si zaslouží naši 
vděčnost. Díváme se na květen roku 1945 prizmatem zkušenosti následu
jícího více než půlstoletí, a nedoceňujeme proto (když už přímo ne
odsuzujeme) i to, co by mělo zůstat nezpochybnitelným historickým faktem. 
Pompézní oslavy osvobození (celého) Československa Sovětskou armádou 
jsme nahradili neméně pompézními oslavami osvobození (celé) země ame
rickou armádou. V obou případech jednoduše nezbylo nic, co by mohla 
osvobodit ta druhá armáda.

Znamenala - anebo ještě znamená - příslušnost к jedné části Evropy 
nutně popření všech zásluh opačné strany? A bylo vůbec možné zůstat kde
si uprostřed a pokusit se sehrát onu úlohu mostu, kterou poválečnému 
Československu chtěl přisoudit prezident Beneš?

3.
Pochopit kořeny vývoje po skončení druhé světové války nelze bez toho, 

že bychom vzali v úvahu události před jejím vypuknutím. Versailleský sys
tém ve své podstatě zkolaboval, propadla i Organizace národů, jako marné se 
ukázaly všechny snahy o vytvoření systému bezpečnosti v Evropě. Výsled-
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kern a následkem byl největší válečný požár, který si vyžádal obrovské lid
ské i materiální ztráty. Bylo proto zákonité, že Spojenci se už ve válečných 
letech snažili položit základy nového uspořádání Evropy a světa a nalézt 
i systém, který by opakování podobné apokalypsy vyloučil. Na Jaltě dokon
ce došlo к jistému vymezení sfér vlivu, které bylo potvrzeno v Postupimi. 
Nešlo o rozdělení světa mezi vítězné mocnosti, jak se často tvrdí a nejedna
lo se ani o „zaprodání“ východní a jihovýchodní Evropy Stalinovi, původní 
smysl lze vidět podle mého přesvědčení v něčem jiném: společnými silami 
nedovolit vznik nových ohnisek napětí a války a vytvořit - podobně jako při 
válečných operacích - stav, kdy je na maximum potlačena možnost vzájem
ného střetu.

Na tom, proč byla idea válečné a poválečné spolupráce Spojenců velmi 
brzy nahrazena nebezpečím konfrontace a kdy a proč vlastně vznikl feno
mén nazvaný studená válka, se historikové zatím neshodli. Není to zase tak 
dlouho, co „černého Petra“ z našeho pohledu držel Západ a Východ byl zce
la bez viny, dnes je situace právě opačná. Jsou ale opravdu vina i nevina 
vždy absolutní? Obě strany nepochybně udělaly řadu kroků, které důvěru, 
jež nebyla nikdy velká, nahradily stále sílící nedůvěrou, podezíravostí a stra
chem, ale lze vysledovat, kdo a kdy udělal ten první krok? A i kdyby se to 
podařilo - je to opravdu tak důležité?

Co když podstatou všeho byla - alespoň na našem kontinentě - skuteč
nost, na kterou už delší dobu poukazují nejen historikové, ale i politologové, 
že totiž Amerika ani Rusko nikdy Evropu nechápaly (a nechápou ani dnes)? 
Přitom právě ona se stala kolébkou dvou světových konfliktů, a proto potře
bovala „dohled“. Ta západní americký, ta východní sovětský a součástí ono
ho „dohledu“ byla i trvalá přítomnost vojsk obou supervelmocí ve většině 
evropských zemí.

Možnosti evropských států provádět skutečně samostatnou a zcela ne
závislou politiku byly po roce 1945 omezené na obou stranách rozděleného 
kontinentu. Existovaly určité limity, za které nebylo možné jít, protože 
mohly být ohroženy základy toho či onoho systému. Dovolme si menší zjed
nodušení: stejně jako museli být vytlačeni komunisté z vlád ve Francii a Itá
lii, byly sečteny i dny nekomunistických stran ve vládách v Polsku, Maďar
sku či Československu.

Benešova koncepce „mostu mezi Západem a Východem“ předpokládala, 
že Československo se stane jakýmsi „hybridem“ obou stále protikladnějších 
systémů. Soudím, že o něco takového nestála ani jedna ze supervelmocí -
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cílem jejich snah nikdy a nikde nebyl „kočkopes“, ale jasný příklon к tomu 
nebo onomu systému. Na tom pravděpodobně skončila idea jednotného Ně
mecka a potvrdil to i pád komunismu na konci osmdesátých let: z atributů 
socialismu nezůstalo v postkomunistických zemích vůbec nic.

4.

Ať již druhá světová válka skončila v Evropě 8., 9. či jiného května, ve 
svých důsledcích zůstala už trvale přítomná. Každý, kdo válku prožil, byl 
a musel být jiný, než před jejím vypuknutím, protože byl bohatší o válečnou 
zkušenost. Ale nejen to - tato zkušenost přecházela i na další generace, pro
tože válka přinesla nejen dosud nevídanou katastrofu, ale její následky přeží
valy po dlouhá desetiletí a byly - a v řadě směrů i nadále jsou - u základů re
ality Evropy i světa. Pod jejich bezprostředním vlivem se vytvořil určitý 
vzorec či kodex jednání a vztahů mezi lidmi, národy a státy.

Hlubokou stopu v lidské paměti zanechaly především miliony obětí 
válečného běsnění mezi vojáky i civilním obyvatelstvem, už navždy tu zůs
tal přízrak zrůdnosti holocaustu (ale i plánů a snah vyhubit jiné národy), zá
sadní význam pro další vývoj měl výbuch první atomové bomby. Evropa 
a svět byly po válce zcela jiné než před ní - jako kdyby je válka „vykolejila 
z normálu“ a návrat к „předchozímu standartu“ nebyl už možný. Trvalo de
lší dobu, než i mnozí zkušení politici pochopili novou realitu a přestali 
uvažovat v předválečných kategoriích. Mnohé nasvědčuje, že mezi ně patři
li i prezident Beneš a většina představitelů nekomunistických politických 
stran v Československu, kteří žili v iluzi, že je možné začít tam, kde se v ro
ce 1938 nebo 1939 skončilo. Možná mnozí z nich si dokonce opět předsta
vovali Československo jako „ostrůvek demokracie“, odkud se bude ona 
„evropská demokracie“ šířit na východ. Jenže i ta vypadala už jinak než před 
válkou a východní směr byl pro ni uzavřen, protože si vytvářel vlastní „lido
vou demokracii“. Kolik v ní bylo sovětského či stalinského a nakolik byla in
spirována „tradiční“ demokracií? A jaké vlastně měla možnosti vývoje? Mu
sela nutně končit komunistickým převratem a nastolením totalitního režimu 
stalinského typu? To jsou jen některé z otázek, na které se dosud historikům 
ani politologům nepodařilo odpovědět.

Druhou světovou válkou skončilo „evropské období dějin“, kdy náš kon
tinent a především jeho mocnosti (Velká Británie, Francie, Německo) určo
valy „běh světa a historie“. Na jejich místo nastoupily dvě supervelmoci - 
USA a Sovětský svaz. Ony rozhodovaly, přikazovaly a dokonce i „trestaly“,
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byly garanty „pořádku“ ve své části světa, změny v jejich vzájemném vzta
hu se promítaly do růstu napětí nebo jeho uvolnění v globálním měřítku. 
Naplnila se tak více než sto let stará předpověď Alexise de Tocquevilla, že 
starý kontinent bude jednou zastíněn mocí Spojených států a Ruska. Byly to 
právě tyto dvě supervelmoci, kdo začal určovat evropskou realitu a stal se 
hlavním hybatelem a garantem vývoje našeho kontinentu a udržení míru. Zá
padní Evropě bez ochrany USA hrozil násilný pád do náruče SSSR, východ
ní Evropa by bez sovětského dozoru asi nebyla socialistická či by takovou 
dlouho nezůstala.

5.
Druhá světová válka tím, že ukázala válečné hrůzy v dosud neviděném 

rozsahu a hloubce a dovedla vojenskou techniku к téměř absolutní dokona
losti, se stala obrovským mementem pro další vývoj Evropy a světa. Na 
jejím konci se změnil bojovým nasazením atomové zbraně charakter 
ozbrojeného zápasu a vedle konvenčního vojenství se zrodilo nové - jaderné. 
Jestliže dříve bylo к řešení strategických úkolů třeba mohutných uskupení 
vojsk, nyní stačilo několik leteckých pum, které později nahradily balistické 
rakety.

Tím, co v prvé řadě určovalo poměr sil mezi Východem a Západem, se 
záhy stal počet jaderných zbraní dvou supervelmoci. Ty byly schopny zničit 
nejen jedna druhou, ale i spojence protivníka a každého, kdo by se na ně od
vážil zaútočit. Tím ještě upevnily své výjimečné postavení a odsoudily své 
spojence к druhořadé roli. Schopnost vzájemného zničení se také stala tím, 
co drželo obě supervelmoci na uzdě a nutilo je nezasahovat tam, kde by se 
skutečně mohly dostat do konfliktu. Sféry vlivu byly do značné míry tabu 
a také v jiných oblastech bylo možné napětí vyostřit pouze po určitou mez - 
pak musel přijít vzájemně přijatelný kompromis, nezřídka na úkor spojence 
či satelita.

Československo se po skončení druhé světové války ocitlo na hranicích 
dělící se Evropy. Bylo územně i počtem obyvatel příliš malé na to, aby jeho 
armáda mohla sehrát opravdu důležitou úlohu, nemělo šanci vlastnit jaderné 
zbraně - proto jeho přínosem pro spojence bylo pouze území strategicky 
umístěné uprostřed kontinentu: mohlo sloužit jako nástupiště к útoku či prv
ní obranná linie. Nikoliv však jako most, který by spojoval nepřátelská úze
mí a byl volně průchodný oběma směry. Někde musela být umístěna závora 
- a jak víme, nebylo tak zcela vyloučeno ani to, že to bude na hranicích me
zi českými zeměmi a Slovenskem, které by se stalo součástí SSSR. Ze stej-
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ného pohledu Československa jako nárazníkového státu je třeba posuzovat 
také Benešovu koncepci tzv. velké armády.

6.

Také v Československu zanechala druhá světová válka i poslední roky 
před jejím vypuknutím nesmazatelnou stopu. Z hlediska Čechů a Slováků 
šlo především o dva uzlové body - Mnichov a 15. (14.) březen 1939. Ty se 
staly nejen soumrakem společného státu a na čas rozdělily osudy obou náro
dů, ale soudím, že zůstaly už trvale přítomné v česko-slovenském vztahu 
a v krizových chvílích se připomínaly v někdy nečekané podobě a souvislo
stech.

Jestliže pro český národ byly Mnichov i 15. březen jednoznačně a neod
diskutovatelně obrovskou tragédií, kterou se nikdo nepokoušel přehodnotit 
v cokoliv sebeméně pozitivního, potom 14. březen byl z pohledu části slo
venské společnosti vyvrcholením tužeb po samostatnosti Slovenska. Necí
tím se kompetentní к tomu - a prostor tohoto vystoupení to ani neumožňuje
- blíže hodnotit Slovenský stát, vztahy mezi Čechy a Slováky v letech 1939- 
1945 či Slovenské národní povstání, jde mi o něco jiného: 14. březen už ne
bylo možné ze vztahu obou národů zcela vymazat a idea samostatného Slo
venska nikdy zcela nevymizela. Dovolte mi menší zjednodušení: jestliže 
český národ byl jednotný v tom, že Mnichov a 15. březen se již nikdy nesmí 
opakovat, potom mezi Slováky vždy byli lidé, kteří by reprízu 14. března 
přivítali nebo by proti ní neprotestovali. Možná právě odsud pramenily urči
té pocity vzájemné nedůvěry a výhodnosti společného státu pro druhou stra
nu, snahy řešit postavení Slovenska a kompetence jeho národních orgánů, 
snad bychom tu našli kořeny snah o tuhý „pragocentrismus“ padesátých 
a šedesátých let, třeba v tom byl zakódován i rozpad společného státu v roce 
1992.

Československo obnovené v roce 1945 bylo jiné než stát zaniklý v polo
vině března 1939 i územně. Byla od něj odtržena Podkarpatská Rus, což by
lo i v realitě územních změn v Evropě po druhé světové válce věc nebývalá
- vždyť jeden vítězný stát odstupoval bez jakékoliv kompenzace část svého 
území jinému vítěznému státu a navíc svému spojenci. Někteří historikové 
soudí, že šlo o následek a výsledek Benešových snah o přímé sousedství bu
doucího Československa se Sovětským svazem, jiní v tom hledají a nalézají 
doklad sovětské expanze do středu Evropy. To nejdůležitější bych viděl v ně
čem jiném: osud Podkarpatské Rusi více než jasně ukázal, co pro SSSR zna-
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menají dohody, které přestaly vyhovovat jeho potřebám a jak dokáže zachá
zet se svými spojenci. Idea obnovy Československa v předmnichovských 
hranicích tak nebyla naplněna pouze v tomto jediném případě a postup pre
zidenta Beneše a československé vlády ukázal, že nejsou ochotni jít se SSSR 
do střetu, ale snaží se - a jistě i budou dále snažit - vzájemné problémy řešit 
pouze na dvoustranném základě, kde si však partneři nebyli rovni.

Co vedlo Československo a jeho reprezentaci к takovému postupu? Proč 
nemodifikovalo svůj vztah к SSSR? Mohlo si vůbec dovolit jednat jinak? 
A byl někdo, kdo by ho účinně podpořil?

7.

V prosinci roku 1943 byla v Moskvě podepsána československo-sovětská 
smlouva o vzájemné pomoci, přátelství a poválečné spolupráci. Českoslo
vensko bylo prvním státem střední Evropy a prvním malým státem, který 
svůj vztah se Sovětským svazem smluvně upravil. Tvůrci československé 
zahraniční politiky viděli ve smlouvě hlavní garanci před opakováním Mni
chova a chápali i její důležitost pro poválečné poměry v Evropě. Hlasy varu
jící před přespřílišnou důvěřivostí v upřímnost sovětských proklamací o ne
vměšování se do vnitřních záležitostí jiných států a o snaze SSSR zbolševi- 
zovat střední Evropu se zdály být přehnané a zbytečné.

Byla to dokonce československá strana a především prezident Beneš, kdo 
se snažil posunout některá ustanovení spojenecké smlouvy za její rámec - 
usiloval o úzkou koordinaci zahraniční politiky, společný postup ve střední 
Evropě a spolupráci ve vojenské a hospodářské oblasti. Když sovětská poli
tika v roce 1944 stanula před jinými mezinárodními problémy než v době 
uzavření smlouvy a začala si zajišťovat plody svého válečného vítězství 
a svou sféru vlivu, mohla využívat spojenecké smlouvy jako nástroje poli
tického tlaku.

Smlouva z prosince 1943 a její praktické uplatňování však měly ještě je
den důsledek, snad vůbec nejzávažnější: rozhodování o československé za
hraniční politice (ale i podobě osvobozené republiky) se přesouvalo stále vý
razněji z londýnského exilu na moskevský. Byla v tom jistá logika, protože 
SSSR byl jedinou skutečně evropskou mocností s rozhodujícím vlivem ve 
střední Evropě, představující ochranu před německým nebezpečím v bu
doucnosti a podporu při prosazování československých požadavků na mezi
národním fóru. Proto se v československých politických kruzích zrodila „no
vá středoevropská politika“, jejíž osou byl vztah Československa к SSSR.
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Nová zahraničně politická linie počítala už jen s nepřímým vlivem západ
ních mocností ve střední Evropě, spojenectvím středoevropských států se 
Sovětským svazem proti Německu a dokonce i rozlišováním sousedů podle 
jejich vztahu к SSSR. Co to znamenalo pro postavení naší vlasti ve formu
jící se poválečné Evropě a kam se tím Československo samo a dobrovolně 
zařadilo, netřeba jistě připomínat.

Až do poloviny roku 1947, kdy Moskva prováděla vůči zemím sféry své
ho vlivu diferencovanou politiku, rozlišovala mezi vítěznými a poraženými 
státy i slovanskými a neslovanskými, se mohl zdát postup československé 
zahraniční politiky správný. Pozice Československa poté, co SSSR začal 
přetvářet svou sféru vlivu v pevně organizovaný mocenský blok, jde za rá
mec našeho tématu. Na tomto místě bych však rád položil několik otázek, 
které podle mého názoru stojí za hlubší zamyšlení: Do jaké míry předurčila 
československo-sovětská spojenecká smlouva z prosince 1943 pozdější 
začlenění Československa do sovětské sféry vlivu? A byl by jeho osud jiný, 
kdyby smlouva neexistovala? Proč žádná ze západních mocností neuzavřela 
s Československem (ale ani s jiným státem v budoucí sovětské sféře) spoje
neckou smlouvu? Znaly už předem osud střední a východní Evropy? 
A souhlasily s ním, nebo jim byl lhostejný?

8.

Chtěl bych se zastavit ještě u jedné otázky: Jak charakterizovat stát či re
žim, který se v Československu vytvořil po květnu 1945? Sám sebe nazval 
lidovou demokracií a jak už jsme si řekli, tento termín stále ještě čeká na 
svou hlubší analýzu. Někteří vidí v letech 1945-1948 období svobody, jiní 
tuto svobodu relativizují či omezují, další hovoří přímo o době nesvobody.
V tom, že v nové republice musí dojít ke změnám národnostních, sociálních 
a politických poměrů, se shodovali jak prezident Beneš, tak představitelé 
nekomunistických politických stran i KSČ. Nikdo asi nepochyboval o tom, 
že to budou změny revoluční a zásadní. Tento požadavek do značné míry vy
plýval z tragického konce předmnichovské republiky i revoluční poválečné 
nálady. S minulostí se účtovalo v celé Evropě a Československo nebylo vý
jimkou, všude se vytvářelo - nebo chtělo vytvářet - něco nového, lepšího 
a dokonalejšího.

Košický vládní program přijatý najednáních v Moskvě v březnu 1945 
představoval základní dokument obnovené republiky a také kompromis.
V řadě směrů se nijak výrazně nelišil od obdobných poválečných vládních
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programů v jiných evropských zemích: také tam byli souzeni kolaboranti 
a zrádci a zabavovány jejich majetky, byla zakázána činnost některých poli
tických stran, organizací a spolků, probíhalo znárodnění a pozemkové refor
my, v některých státech se řešily i otázky odsunu německého obyvatelstva. 
Kde tedy hledat podstatu toho, že Košický vládní program objektivně oteví
ral cestu к socialismu? V míře změn, které sliboval? Nebo v úzkém spo
jenectví se Sovětským svazem prolínajícím i do vojenské oblasti? Či to bylo 
postavení a politika KSČ, využívající nabídnutých možností? A mohl jaký
koliv vládní program něco změnit v mocenské hře velmocí, která byla roze
hrána již před rokem 1945?

Soudím, že Československo v roce 1945 možnost jakékoliv volby nemě
lo a představa, že by mohlo zůstat kdesi „uprostřed“ byla stejně idealistická 
jako nemožná. Už v květnu 1945 bylo součástí jednoho ze dvou hlavních 
mocenských bloků dělící se Evropy a světa a přejít na opačnou stranu neby
lo možné, dokud toto rozdělení trvalo.

9.
Ve chvíli, kdy se tvorba programu poválečné obnovy Československa 

přesunula z Londýna do Moskvy, došlo i к definitivnímu mocenskopoli- 
tickému přesunu z londýnského centra československého exilu na mo
skevské, komunistické. K. Gottwald mohl dokonce souhlasit s tím, že lon
dýnská vláda nemusí odstoupit, ale zůstane za kanálem La Manche „úřa
dovat“ až do vytvoření nové vlády a vyhlášení jejího programu. Dobře věděl, 
že dny londýnského exilu jsou sečteny a všechny trumfy drží v rukou mos
kevské vedení KSČ. Prezident Beneš se svou cestou do Sovětského svazu 
v březnu 1945 pokusil zachránit co nejvíc z československé nezávislosti 
a demokracie, ale šlo o úsilí předem odsouzené к nezdaru. Budoucí Česko
slovensko totiž už nestálo mezi Východem a Západem, ale bylo na více než 
čtyři desetiletí součástí Východu. Možnost volby neexistovala, snad šlo jen 
ještě hrát o čas. Ale i ten objektivně přál pouze jedné straně.
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K otázke vnútropolitického vývoja 
Slovenska
v rokoch 1945-1948

Michal BARNOVSKÝ

Vnútropolitický vývoj Slovenska v rokoch 1945-1948 nie je neznámou 
stránkou najnovších dejín. Existuje už pomerne rozsiahla historická a me
moárová literatúra o tomto období, aj keď rôznej kvality. Preto sa vo svojom 
príspevku dotknem iba niektorých otázok súvisiacich s témou vedeckej kon
ferencie. Predovšetkým sa pokúsim aspoň naznačiť vplyv udalostí počas dru
hej svetovej vojny na Slovensku na utváranie režimu ľudovej demokracie, 
pomeru síl a na politický život po oslobodení, pričom hlavnú pozornosť 
sústredím na prvé dva povojnové roky, keď tento vplyv bol naj zreteľnejší.

Skaza vojny sa neprejavila iba v ničení materiálnych hodnôt a ľudských 
životov. Narušila aj sociálne vzťahy, morálku, rozrušila demokratické inšti
túcie a občiansku spoločnosť. V čase vojny aj demokratické štáty obmedzili 
občianske slobody a práva a režim Slovenskej republiky, ktorý vystriedal 
systém parlamentnej demokracie predmníchovského Československa, roz
hodne nepatril k demokratickým. Obrazne povedané bol „deravou totalitou“. 
L. Lipták, slovenský historik, v tejto súvislosti napísal: „Bol to systém 
v podstate dovŕšený a uzavretý: niet v ňom miesta pre alternatívnu politiku, 
jedinou alternatívou je jeho nahradenie iným systémom. Má teda geneticky 
zabudovaný radikalizmus nielen v metódach jeho budovania a účinkovania, 
ale aj pri svojej výmene.“'

Po rozhodujúcom obrate v druhej svetovej vojne v rokoch 1942-1943 sa 
jednotlivé články systému začali pustupne rozkladať a v roku 1944 sa režim 
ocitol v agónii. Situácia sa vymkla z rúk štátnej moci. Minister vnútra Ale
xander Mach 11. augusta 1944 bol nútený vyhlásiť stanné právo, a v posled
ných augustových dňoch na území obsadenom nemeckými vojskami bol fak
ticky nastolený okupačný režim. Krach totalitného štátneho zriadenia vy
prázdnil priestor pre utváranie nového, nie však pre návrat predmníchov
ských pomerov. Tie boli podrobené v rokoch 1939-1945 duplicitnej kritike, 
kritike zo strany porazených i víťazov, a v rámci víťazov tak komunistami,
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ako aj nekomunistami.
Hlinková slovenská ľudová strana (HSLS) v predmníchovskej podobe ako 

strana konzervatívna a klerikálna sa mohla stať, ak nie hrádzou, tak aspoň 
brzdou prenikania komunistického vplyvu. Po jej transformácii na štátostra- 
nu a po kolaborácii s nacizmom stratila túto možnosť. Ako vládnuca strana 
bola spätá s ťažením slovenskej armády po boku vojsk Wehrmachtu proti So
vietskemu zväzu, s perzekúciami, arizáciou, deportáciami židov a dalšími 
antihumánnymi opatreniami, čím sa zdiskreditovala. Slovenské národné po
vstanie jej zasadilo smrteľnú ranu. Prinútilo ju ukázať pravú tvár, zaujať jed
noznačné stanovisko - za alebo proti. Pre jednotlivcov a skupiny bolo po
slednou príležitosťou rehabilitovať sa, pre HSLS ako politický subjekt už tá
to možnosť neexistovala alebo bola minimálna. Jedným z prvých opatrení po
vstaleckej Slovenskej národnej rady (SNR) bolo nariadenie o rozpustení 
HSLS.2 / Jej obnovenie po oslobodení neprichádzalo do úvahy. Vzniklo 
vákuum. Otázkou bolo, kto ho zaplní.

Vzhľadom na to, že na čele HSLS a slovenského štátu stál katolícky kňaz 
Jozef Tiso a značná časť kléru sa politicky angažovala, určitou mierou utrpe
la aj autorita katolíckej cirkvi. V tom sa situácia na Slovensku líšila od po
merov v Poľsku a českých krajinách, kde katolícka cirkev vyšla z vojny s čis
tým štítom. Užjvo Vianočnej dohode 1943 sa konštatovalo, že sa má v bu
dúcnosti vylúčiť vplyv cirkví „na smer a vedenie štátu“3 a 6. septembra 1944 
SNR vydala rámcové nariadenie o poštátnení cirkevných škôhf

Treba však zdôrazniť, že diskreditácia HSLS a diskreditácia katolicizmu 
nie sú pojmy totožné. HSLS sa pripravila o dobré meno ako celok, cirkev 
jednotlivcami. Doplatila na klerikalizmus politickej strany. Inštitucionálne 
nebola nositeľom a vykonávateľom štátnej moci. Okrem toho nikdy neobdi
vovala nacizmus, naopak, pokladala ho za „novodobé pohanstvo“, nemala 
vo svojich štruktúrach radikálov typu Vojtecha Tuku a Alexandra Macha. Va
tikán a mnohí cirkevní činitelia sa vyslovili proti deportáciám židov. V dô
sledku uvedeného/ katolícka cirkev si zachovala autoritu v duchovnej oblas
ti a bola vplyvným spoločenským činiteľom aj po roku 1945, Nepotvrdili sa 
predpoklady V. ilegálneho vedenia KSS, že na Slovensku môže nastať po 
vojne podobná situácia, aká bola v Čechách po roku 1918, ktorá bola dô
sledkom spojenia „oltára a trónu“ za bývalého Rakúsko-Uhorska.5 HSLS bo
la po vojne zakázanou stranou a čoskoro by upadla do zabudnutia, keby sa 
s ňou nespájalo príliš veľa dôležitých udalostí v rokoch 1938-1945, ku kto
rým sa povojnová politika neustále vracala hodnoteniami a konkrétnymi čin-
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mi, aby zúčtovala s touto nedávnou minulosťou.
Každá vojna, prinášajúca smrť, biedu a utrpenie, posúva myšlienkové 

prúdy dolava. O druhej svetovej vojne to platí dvojnásobne, jednak preto, že 
išlo o najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva, jednak z toho dôvodu, že voj
na mala ideologické zafarbenie. To nesporne nahrávalo ľavicovým politic
kým silám. Komunisti sa však ocitli vo výhode a získali náskok na sklonku 
vojny a bezprostredne po nej nielen preto, že sa spoločnosť zradikalizovala, 
ale aj preto, že oslobodenie prichádzalo z východu a že v ilegalite a v odbo
ji nemali rovnocenného partnera z hľadiska organizácie a ideovej homogén- 
nosti. Občianske odbojové skupiny boli roztrieštené a nevznikali na straníc
kom princípe. Zlúčenie viacerých predvojnových československých centra
listických strán, resp. ich filiálok na Slovensku s HSĽS v novembri 1938 pri
spelo k tomu, že sa pred nimi zatvorili dvere do povojnového politického ži- 
vota.6]Zobčianskych odbojových skupín sa zrodil nový politický subjekt 
Demokratická strana (DS). Počas povstania sa iba začala formovať. Vzniklo 
jej prvé vedenie v zložení: čestný predseda Vavro Šrobár, predseda Ján Ursí- 
ny, podpredseda Jozef Lettrich, generálny tajomník Martin Kulich,ja zverej
nila programové zásady strany] Hlásila sa k demokratickému stredu.

Systém dvoch politických strán lavice a stredu (KSS a DS) nezodpovedal 
tradičnému politickému spektru - ľavica, stred, pravica. Bol asymetriou, kto
rá spočiatku viac vyhovovala komunistom, ako demokratom. Komunistická 
strana nemala protipól pravicu! Kyvadlo politických rozhodnutí sa pohybo
valo od stredu doľava. Bol to dôsledok politického profilu odboja, v ktorom 
chýbala konzervatívna a pravicová zložka.

Piate ilegálne a povstalecké vedenie KSS, vychádzajúc z vlastnej analý
zy politických síl, hodnotilo vplyv strany a jej výhľady do budúcnosti 
optimisticky. Karol Šmidke sa vyjadril v rozhovore so sovietskym generá
lom N. Slavinom 7. a 8. augusta 1944 v tom zmysle, že KSS podporuje 60- 
70 % obyvateľstva.7 V stručnej správe Georgiovi Dimitrovovi, vtedajšiemu 
vedúcemu oddelenia pre medzinárodné informácie aparátu ÚV VKS(b), 
z 27. mája 1945 K. Šmidke zopakoval túto myšlienku v modifikovanej po
dobe. Okrem iného uviedol: „KSS si dosiaľ zachováva vedúce postavenie 
v národe, jej vplyv sa stupňuje. Naša strana združuje alebo ovplyvňuje roz
hodujúcu časť robotníctva, veľkú časť drobného roľníctva, menšiu časť stred
ného roľníctva a má silné pozície medzi inteligenciou.“8

Hoci vplyv KSS v rokoch 1944-1945 zaznamenal výrazný vzostup, si
tuácia nebola pre ňu až taká ružová, ako ju vykreslil K. Šmidke. KSS mala
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síce väčšinu v revolučných národných výboroch a závodných výboroch, ale 
neovplyvňovala väčšinu obyvateľstva. To napokon ukázali parlamentné voľ
by v máji 1946. Pravda, do volieb sa všeličo zmenilo. Sympatie ku KSS 
ochladli. Nemohli však klesnúť zo 70% na 30 %. Dodajme, že na prelome 
vojny a mieru preceňovali vplyv komunistov na Slovensku aj mnohí ľudia 
z okruhu Edvarda Beneša, ba aj z katolíckych kruhov. Obávali sa, že komu
nisti svojím radikálnym sociálnym a nacionálnym programom získajú pria
zeň veľkej časti občanov, vrátane bývalých ľudákov a ich sympatizantov, 
a mnohí sa k nim pridajú zo strachu pred Červenou armádou.

Pre pochopenie politického vývoja na Slovensku v prvých povojnových 
rokoch sa treba zmieniť o ďalšom fenoméne - národnom povedomí Slovákov. 
Existencia vlastného štátu v rokoch 1939-1945 ho výrazne posilnila. Malo 
rôzne podoby, premietlo sa do všetkých politických prúdov a stalo sa trva
lým politickým faktorom. Politici, ktorí sa po vojne hlásili k čechoslovakiz
mu, alebo chceli naň nadväzovať, ako napríklad Ivan Dérer a Vavro Šrobár, 
si nezískali veľkú popularitu. Do obdobia druhej svetovej vojny siahajú aj 
korene toho, čomu sa dnes hovorí národný komunizmus či národne oriento
vaní komunisti. K tomu prispelo viacero činiteľov: vznik Slovenskej repub
liky a organizačne samostatnej ilegálnej KSS roku 1939, zrušenie Komunis
tickej internacionály roku 1943, nedostatočné spojenie medzi ilegálnymi ve
deniami KSS a zahraničným byrom KSČ v Moskve, nová členská a funkcio
nárska základňa KSS. To všetko nútilo slovenských komunistov samostatne 
rozmýšľať a konať, spoliehať sa na vlastné sily, do ich vedomia stále viac pre
nikal nacionálny prvok. KSS - podobne ako všetky vtedajšie komunistické 
strany - zostala boľševickou stranou, ale z hľadiska zloženia členov a funkcio
nárov strany, zakotvenia v spoločnosti, národného cítenia i z organizačnej 
stránky bola stranou novou, odlišnou od krajinskej organizácie KSČ v 30. ro
koch.

Politicky sa odboj na Slovensku vyprofiloval na domácej pôde. Vplyv 
exilových centier nebol bezvýznamný, no predsa len podstatne menší, ako 
napríklad v Poľsku alebo v českých krajinách. Slováci nemali reprezentatív
ne zastúpenie ani v moskovskom, ani v londýnskom exile, najmä po vyrade
ní Milana Hodžu a Štefana Osuského z exilových orgánov. Preto občas vzni
kali nezhody a „nedorozumenia“ medzi domácim a zahraničným odbojom, 
aj keď nikdy neprerástli do ostrých konfliktov a roztržiek. Je známe, že E. 
Beneš sa spočiatku zdráhal uznať SNR za vrcholný orgán odboja a moci na 
Slovensku. Jeho vzťah k signatárom Vianočnej dohody za občiansku zložku
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(J. Ursíny, J. Lettrich, M. Josko) bol viac ako zdržanlivý a ten sa neskôr pre
mietol aj do vzťahu k DS, aj keď jej vznik uvítal.

Isté názorové rozdiely existovali medzi komunistami pôsobiacimi doma 
a komunistami v exile. Prví pracovali v ťažkých podmienkach, často risko
vali životy či väzenie. Boli idealistami, zbožňovali Sovietsky zväz a mali 
vlastnú predstavu o revolúcii, spravidla radikálnejšiu, ako exiloví komunisti. 
Druhí, komunisti v moskovskom exile, vedeli čosi alebo aspoň tušili o re
presiách v Sovietskom zväze, boli pragmatikmi, politickú líniu strany 
podriaďovali medzinárodnému postaveniu ZSSR počas vojny. Nepoznali po
mery doma, preto boli opatrnejší pri určovaní najbližších revolučných refo
riem a nárokovali si vedúce postavenie v strane.

V slovenských podmienkach sa tieto diferencie prejavili medzi povsta
leckým vedením KSS a zahraničným byrom KSČ v Moskve na čele s Kle
mentom Gottwaldom a po jeho návrate do vlasti, pražským ústredím KSČ. 
Koncepcia revolučných premien povstaleckého vedenia KSS sa odlišovala 
od predstáv K. Gottwalda nielen tým, že obsahovala požiadavku federatív
neho usporiadania štátu a široké kompetencie SNR, bola však celkovo radi
kálnejšia. Rátala s hlbšími sociálnymi reformami a krátkou cestou k mono
polu moci prostredníctvom zvolania zjazdu delegátov národných výborov.9 
Moskovské a neskôr pražské vedenie KSČ malo inú predstavu. Kalkulovalo 
s dohodou s E. Benešom a tromi nekomunistickými stranami v českých kra
jinách a utvorením tzv. socialistického bloku. Gottwaldova vízia smerovala 
k rovnakému cieľu, no chcela ho dosiahnuť postupnými krokmi a v dlhšom 
časovom horizonte. Tomu sa mal podriadiť aj rozsah vlastníckych zmien 
(znárodnenie, pozemková reforma).

Prax korigovala obidve vízie, ale konkrétnu politiku komunistov v obi
dvoch častiach štátu čoskoro začala určovať Praha. Z taktických dôvodov 
formálne existovali dve samostatné komunistické strany - KSČ a KSS - až 
do septembra 1948, politická línia bola však jedna. Slovenskí komunisti sa 
museli podriadiť Gottwaldovej koncepcii. Svoje pôvodné zámery korigovali 
čiastočne už v akčnom programe, prijatom na košickej konferencii KSS 
28. februára - 1. marca 1945 a definitívne ich opustili na žilinskej konferen
cii KSS v auguste 1945, ktorej predchádzala ostrá kritika povstaleckého ve
denia KSS zo strany vedúcich funkcionárov KSČ, ale aj Viliama Širokého 
a Júliusa Ďuriša na spoločnej porade predstaviteľov KSČ a KSS v Prahe 
17.-18. júla 1945.10 Súčasne na konferencii KSS v Žiline 11.-12. augusta 
1945 bolo zvolené nové vedenie KSS. V. Široký vystriedal K. Šmidkeho vo
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funkcii predsedu strany.“
Vzhľadom na to, že v prvých mesiacoch po oslobodení sa nerobili žiad

ne výskumy verejnej mienky a voľby sa konali až v máji 1946, veľmi ťažko 
sa dá zistiť akčný rádius vplyvu politických strán. Azda jediným indikátorom 
je rast členskej základne. Obidve strany - DS a KSS - sa stali masovými stra
nami už v priebehu roku 1945, čo svedčí o tom, že ich ideológie, programy 
a politika mali ohlas vo verejnosti. Z kusých údajov, ktoré máme k dispozí
cii, možno usudzovať, že počet členov a kandidátov KSS mal vzostupný 
trend a v septembri dosiahol vrchol (203 609 príslušníkov KSS). Potom sa 
zastavil a vzápätí začal klesať. Demokratická strana prikročila k budovaniu 
miestnych a okresných organizácií až po prechode frontu. Počet členov rás
tol a niekedy na prelome rokov 1945/1946 prekročil úroveň členskej základ
ne KSS.12

Z uvedených údajov a ďalších prameňov vyplýva, že komunisti už pred 
májovými voľbami 1946 strácali vplyv a postavenie získané v čase ozbroje
ného boja a hneď po oslobodení. Neuspokojili očakávania tých, ktorí s ich 
činnosťou spájali svoj politický a sociálny vzostup. Nezvládli prechod na 
mierové podmienky, ktoré si vyžadovali zmenu metód a foriem práce. Boli 
pripravení skôr na šturm, než na dlhý pochod. Nemali skúsenosti z vládnu
tia. DS využila nedostatky a chyby KSS. Relatívne pokojnejšie pomery 
v druhej polovici roka 1945, po zvolení Dočasného národného zhromažde
nia a SNR13 a po odchode Červenej armády, jej umožnili uplatniť prednosti 
strany parlamentného typu.dej funkcionári neboli v politike nováčikmi. Po
chádzali prevažne z prostredia bývalej agrárnej strany. DS ovládla viaceré 
poľnohospodárske inštitúcie, vrátane Povereníctva SNR pre poľnohospodár
stvo a pozemkovú reformu, nadviazala kontakty s dedinou a postupne ju zís
kala. Predošlá stranícka heterogénnosť členov DS mala však svoje nevýhody. 
Bola potenciálnym zdrojom rozporov, skupinkárstva a vzájomnej rivality. 
Najväčšou slabinou DS bolo, že verejnosť ju často vnímala ako evanjelickú 
stranu, pretože na vedúcich postoch boli väčšinou ľudia evanjelického viero
vyznania,! Konfesionálna príslušnosť v slovenských podmienkach mala poli
tický odtieň a v očiach verejnosti nebola zanedbateľným činiteľom.

Čelní funkcionári DS a KSS postrehli v letných mesiacoch 1945 vlažný 
vzťah mnohých katolíkov k existujúcim stranám. Slovenský katolicizmus bol 
nespokojný so zastúpením vo verejnom a politickom živote. Usiloval o vstup 
na politickú scénu. Bol však zraniteľný svojou minulosťou, pretože bol spätý 
s Hlinkovou stranou. Jeho prvou úlohou bolo presvedčiť novú politickú re-

348



I! OTÁZKE VNÚTROPOLITICKÉHO VÝVOJA SLOVENSKA V ROKOCH 1945-1948

prezentáciu, že stojí obidvoma nohami na pôde ČSR, demokracie a nechce 
kriesiť HSĽS. Do popredia vyzdvihol sociálnu stránku kresťanstva a ochranu 
náboženstva.

Nové vedenie KSS znepokojené rastúcim vplyvom DS začalo hľadať vý
chodisko vo vzniku tretej, resp. štvrtej politickej strany.14 Preto podporilo tie 
politické sily, ktoré usilovali založiť „katolícku“ stranu. Táto taktika komu
nistov sa pravdepodobne zrodila u V. Širokého, a vedúci predstavitelia KSČ 
po zvážení viacerých variantov sa napokon s ňou stotožnili. Podľa zámerov 
komunistov nový politický subjekt mal vzniknúť na účet DS a rozšíriť ma
névrovací priestor pre KSS. Predpokladali, že rozkolom DS a rozpoltením 
voličských hlasov pre občianske strany (Strana slobody a Strana práce) si za
bezpečia volebné víťazstvo. K tomu im malo napomôcť aj zavedenie prázd
nych (bielych) hlasovacích lístkov, ktorými voliči mohli vyjadriť svoj nesú
hlas s kandidátkami politických strán Národného frontu. S týmto návrhom 
prišiel K. Gottwald, slovenskí komunisti ho s nadšením prijali a na pôde par
lamentu podporili v nádeji, že zníži voličský potenciál nekomunistických 
strán.

Vedenie DS v snahe získať podporu katolíkov už v lete 1945 navrhlo za 
poslancov Dočasného národného zhromaždenia niektorých „nepovstalec- 
kých“ katolíkov (Andreja Cvinčeka a Jána Kempného). Po vzniku odštiepe- 
neckej skupiny v DS, podporovanej komunistami, J. Lettrich, predseda DS, 
upozornil opozičníkov a komunistov na to, že novú konfesionálne zafarbenú 
stranu môžu ovládnuť protištátne sily, „dedičia sfašizovaného klerikaliz
mu“.15 Keď varovania nepomohli, vedenie DS ponúklo katolíckej skupine 
splnenie jej požiadaviek v rámci strany. Tak vznikla známa ^aprílová“ doho
da, ktorá garantovala katolíkom dvojtretinové zastúpenie v orgánoch strany 
a na kandidátnych listinách do parlamentných volieb.’Katolícki biskupi do
hodu odobrili a v predvolebnej kampani DS podporili. \yýsledkom bolo 
triumfálne víťazstvo DS v parlamentných voľbách 26. mája 1946, získala 
62 % hlasov na Slovenska j

’„Aprílová“ dohoda bola sobášom z rozumu, tak zo strany pôvodnej gar
nitúry DS, ako aj zo strany katolíkov. Bola úspešným predvolebným kro
kom.’Zjednotila politické sily proti komunistickému nebezpečenstvu^ ale zá
roveň prinášala aj problémy. Slovenskí a českí komunisti ju označili za do
hodu s ľudákmi - nepriateľmi ČSR a ľudovodemokratického zriadenia a roz
pútali kampaň proti DS hneď po voľbách.' Dohoda vystrašila aj české neko
munistické strany. Obávali sa, že posilní separatistické tendencie na Sloven-
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sku. Nepostrehli komunistický úmysel vraziť klin medzi demokratické sily 
na Slovensku a v českých krajinách. Tým sa DS ocitla v izolácii. Nachádza
la sa pod veľkým tlakom, musela čeliť nehoráznym obvineniam a brániť svo
jich funkcionárov. V tejto situácii „aprílová“ dohoda vyvolala aj vnútrostra
nícke spory. Niektorí sa sťažovali na jej neplnenie, iní ju pokladali za Pyrho- 
vo víťazstvo.

Výsledky parlamentných volieb na Slovensku priniesli komunistom skla
manie, ani nie tak preto, že im odovzdalo hlasy iba 30 % voličov, ale z toho 
dôvodu, že DS vyslovil dôveru dvojnásobný počet voličov. Ozývali sa hlasy 
kritizujúce politiku vedenia strany, narastalo sektárstvo, tretia pražská doho
da sa prijímala s nechuťou a obavou. Vedenie KSS obhajovalo politiku Ná
rodného frontu a zdôvodňovala jej pokračovanie a potrebu rozšírenia právo
moci ústrednej vlády na účet slovenských národných orgánov výsledkami 
volieb v českých krajinách, kde KSČ získala 40,17 % a spolu so sociálnymi 
demokratmi 55,75 % hlasov. V tejto súvislosti V. Široký na zasadnutí ÚV 
KSS 31. júla - 1. augusta 1946 vyhlásil: „Keby sme boli samostatným slo
venským štátom..., tak zdá sa mi, že 26. mája večer by sme uvažovali, že sme 
voľby prehrali. Čo teraz? Vydáme moc tým demokratom a novým ľudákom, 
tak potom načo sme mali národné povstanie ? ... Musíme hľadať inú cestu 
a nevylučujem pri teoretickej úvahe, že dňa 26. by sme dali povel „do toho!“ 
Partizáni, teraz poďme!“16 Tým dal najavo, že ak by sa vychádzalo len zo slo
venských reálií, strana by zvolila inú, tvrdšiu politiku. Azda podobnú politi
ke maďarských komunistov po prehratých voľbách v októbri 1945, ktorú 
Mátyás Rákosi nazval „salámovou taktikou“.

Slovenskí a českí komunisti hneď po voľbách 1946 začali ťaženie proti 
DS pod heslom boja proti novoľudáctvu, ktoré lahodilo aj ušiam českých 
občianskych strán. Jeho prvou obeťou sa stali slovenské národné orgány. Na 
základe tretej pražskej dohody sa oklieštili ich kompetencie len preto, že DS 
podľa výsledkov volieb mala v nich väčšinové zastúpenie. KSS zmenila svoj 
postoj k riešeniu slovenskej otázky. Namiesto federatívneho usporiadania 
presadzovala unitárny a centralistický štát, čo jej nepridalo na sláve. V dô
sledku toho definitívne stratila politický kapitál, ktorý získala na konci voj
ny obhajobou slovenských národných záujmov. S existujúcim politickým 
vplyvom KSS nemala šancu parlamentnou cestou zmeniť mocenský pomer 
síl na Slovensku. Bola odkázaná na pomoc Prahy a na použitie policajno-ad- 
ministratívnych prostriedkov.

Ťaženie proti DS malo niekoľko etáp. Prvá skončila treťou pražskou do- 
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hodou, prijatou 27. júna 1946, druhá súdnym procesom s J. Tisom, exprezi
dentom Slovenskej republiky. Rozsudok vynesený 15. apríla 1947 však ne
vyvolal očakávaný rozkol v DS. Preto od leta 1947 sa pripravovala tretia eta
pa, spojená s generálnou ofenzívou a kriminalizáciou viacerých popredných 
funkcionárov DS v súvislosti s odhalením tzv. protištátneho sprisahania na 
Slovensku skonštruovaného Štátnou bezpečnosťou. Vyústila do otvorenej 
politickej krízy na Slovensku v jeseni 1947. Záverečná etapa boja proti DS 
od novembra 1947 do februára 1948 bola už súčasťou celoštátnej aktivity ko
munistov zameranej na rozhodujúce mocenské stretnutie.

\
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Základné determinanty a problémy 
vojenskej bezpečnosti Slovenska po 
skončení druhej svetovej vojny

Jan ŠTAIGL

Otázka vojenskej bezpečnosti štátu, respektíve štátneho územia alebo 
ktorejkoľvek jeho časti, sa spája s pomerne veľkým počtom vonkajších 
a vnútorných faktorov. Predovšetkým ale súvisí s geopolitickou a vojensko- 
strategickou rentou regiónu, kterého je daný štát či územie súčasťou, jeho 
mocenskou, ekonomickou, etnickou, historickou a inou fragmentáciou, so 
zahraničnopolitickou a vojenskopolitickou orientáciou štátu, cieľmi jeho za
hraničnej politiky a ich prepojením s vnútropolitickým vývojom.

Ak vychádzame zo základného faktu, že Slovensko vstúpilo do povoj
novej Európy opäť v rámci spoločnej československej štátnosti, je zrejmé, že 
výsledky 2. svetovej vojny väčšinu faktorov vojenskej bezpečnosti sloven
ského teritória z konca 30. rokov, podstatne zmenili.

Za kľúčovú treba nepochybne považovať skutočnosť, že v tzv. „jaltskom“ 
usporiadaní európskeho kontinentu, respektíve v sovietskej interpretácii zá
verov konferencie Veľkej trojky na Jalte vo februári 1945, sa obnovené Čes
koslovensko stalo súčasťou sféry veľmocenského vplyvu ZSSR. Súčasne mu 
bola „prisúdená“ úloha dôležitého článku v bezpečnostnom pásme, ktorý tá
to veľmoc budovala na svojich hraniciach v strednej a juhovýchodnej Euró
pe. Opieralo sa o systém dvojstranných spojeneckých zmlúv ZSSR so su
sednými štátmi a medzi nimi navzájom, pričom jadro a nosnú ideu systému 
tvorila obava z možného opätovného ohrozenia zo strany Nemecka a snaha 
čeliť mu vzájomnou vojenskou pomocou. Z pohľadu Moskvy však išlo pre
dovšetkým o zriadenie politicky kontrolovaného „cordon sanitaire“, v kto
rom „spojenci“ mali plniť funkciu nárazníkových, t. j. krycích štátov. Ich 
hlavnou úlohou bolo zachytiť prvý úder útočníka a niesť tiaž počiatočného 
obdobia vojny., Tým by Sovietsky zväz okrem iného získal potrebný časový 
priestor pre zmobilizovanie svojho vojenskoekonomického potenciálu a prí
pravu ozbrojených síl na bojovú činnosť.

Miesto a úlohy Československa v týchto kalkuláciách určovala v rozho-
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dujúcej miere jeho zemepisná poloha vzhľadom na priame susedstvo s Ne
meckom a na vojenskostrategické hodnotenie stredoeurópskeho regiónu. 
Z tohto hľadiska Československá republika svojím geografickým reliéfom 
predstavovala akýsi klin medzi dvoma najdôležitejšími strategickými smer
mi v Európe, smerom Moskva - Varšava - Berlín a smerom Budapešť - Vie
deň - Mníchov. Územie ČSR oba smery prirodzeným spôsobom oddeľovalo 
a súčasne prepájalo priestorom tzv. Moravskej brány. Geostrategický 
význam československého teritória po 2. svetovej vojne umocňovala, a to 
najmä zo zorného uhla sovietskeho generálneho štábu, aj slovanská spriaz
nenosť so susedným Poľskom ako štátom, ktorý v bezpečnostnom pásme 
ZSSR mal kryť severný strategický smer.

Československo-sovietska zmluva z decembra 1943 v tomto zmysle vy
jadrovala tak obojstranný záujem na spojenectve proti potenciálnej novej ne
meckej hrozbe, ako aj nové dominanty zahraničnopolitickej a vojenskopoli- 
tickej orientácie ČSR, ktoré de facto smerovali k jej plnému podriadeniu sa 
cieľom sovietskej politiky. V intenciách spoločného, ale predovšetkým so
vietskeho záujmu boli tiež ustanovenia dodatkového protokolu k zmluve 
otvárajúce priestor pre perspektívny vznik spojeneckého trojpaktu s Poľ
skom.1 Predpokladalo sa, že vytvorením tohto „slovanského valu“ a upevne
ním jeho väzieb na rovnako spojeneckú Juhosláviu sa zavŕši počiatočná eta
pa vojenskopolitického zbližovania krajín európskej časti mocenskej sféry 
ZSSR.

Zámysel vojenskobezpečnostnej konštrukcie uvedených krajín po skon
čení vojny teritoriálne „podoprel“ aj pohyb ich hraníc, predovšetkým vznik 
spoločnej hranice medzi ČSR a ZSSR v dôsledku pripojenia Zakarpatskej 
Ukrajiny k tejto veľmoci a ďalej posunutie sovietsko-poľskej hranice na tzv. 
Curzonovu líniu, respektíve poľsko-nemeckej hranice na čiaru Odra - Nisa. 
Spolu s pričlenením bývalej rumunskej Besarábie k Sovietskemu zväzu to 
znamenalo jeho priame preniknutie do stredu Európy a lineárne „vyrovna
nie“ západnej hranice, ako aj nemeckých úsekov štátnej hranice ČSR a Poľ
ska v poludníkovom smere.

Dané súvislosti podstatne zvýšili geostrategický a vojenskostrategický 
význam Slovenska. To sa predovšetkým stalo politicky, hospodársky i vo
jensky mimoriadne dôležitým spojovacím článkom medzi západnými časťa
mi ČSR a Sovietskym zväzom. Východná hranica Slovenska okrem iného 
umožňovala voľný vstup Červenej armády na československé územie 
a v súlade s bezprostredne povojnovou koncepciou „ústupovej stratégie“ čs.
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armády podčiarkovala hodnotenie slovenského teritoria ako „chrbtice“ vo
jenskej obrany ČSR. Súčasne mu vtláčala charakter významnej dopravnej 
spojnice a križovatky. Predĺženie československo-poľskej hranice, ktorá sa aj 
podľa proklamovaných úloh povojnovej československej i poľskej zahranič
nej politiky mala rýchlo stať v podstate vnútornou hranicou už spomenutého 
spojeneckého trojuholníka2, pritom výrazne znižovalo riziká vojenského 
ohrozenia Slovenska zo severných vpádových smerov.

Realita československo-poľských vzťahov po skončení vojny však nijako 
nepripomínala blízku perspektívu vojenskopolitickej spolupráce oboch 
krajín. Naopak, charakterizovalo ju narastajúce napätie vyvolané rozporným 
postojom československých predstaviteľov k poľskej lublinskej vláde a naj
mä existujúcimi spormi o niektoré pohraničné oblasti. V prípade Slovenska 
išlo o časti Hornej Oravy a Horného Spiša, kde si situácia vynútila, podobne 
ako v českom pohraničí, obojstranné vojenské posilnenie ochrany štátnej 
hranice.

Z vojenskobezpečnostného hľadiska sa ale Slovenska dotýkal aj spor 
o oblasť Těšínská, ktorá spolu s celým priestorom tzv. Moravskej brány pat
rila, okrem svojho hospodárskeho významu a napriek potenciálnemu spoje
nectvu s Poľskom, medzi „kritické miesta“ koncepcie vojenskej obrany 
ČSR. Cez Moravskú bránu viedol do ČSR vpádový smer priamo ohrozujúci 
integritu československého územia v zmysle udržania severnej a za predpo
kladu ústretového úderu útočníka z juhu na Olomouc a Brno, aj južnú Mora
vu s negatívnymi dôsledkami pre vývoj vojenskej situácie ako v Čechách, 
tak aj na Slovensku. Podľa názorov hlavného štábu čs. armády na spojnici 
Moravská brána - Břeclav sa rozhodovalo „o bytí a nebytí ČSR... Moravská 
brána jest nejen klíčovým postavením ČSR, nýbrž i středního Podunají 
a Vídně... Je jasné, že kdyby se podařil úder nepřítele na čáře Moravská brá
na - Břeclav, znamenalo by to odtržení Čech a Moravy od Slovenska a konec 
republiky“.3

Napriek hodnoteniu politikov, že vývoj československo-poľských vzťa
hov má prudko zhoršujúcu sa tendenciu, velenie československej a podľa do
stupných materiálov aj poľskej armády s možnosťou ich vyhrotenia do vo
jenského stretnutia týchto štátov v podstate nepočítalo. Vznikajúce obranné 
koncepcie a prvé varianty operačných zámyslov pre prípad novej vojny 
v Európe na jednej i druhej strane takmer zhodne kalkulovali predovšetkým 
s nemeckou hrozbou a s koordinovaným postupom oboch armád v rámci 
spojeného vojenského potenciálu východného, t. j. slovanského sveta.4 Nut-
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nosť „bratskej spolupráce“ československej a poľskej armády zodpovedajú
cej spoločným záujmom národov ČSR a Poľska i celého slovanstva, zdô
razňovali pri rôznych príležitostiach tiež najvyšší predstavitelia týchto ar
mád.5 V porovnaní s politickými kruhmi, nepomerne triezvejšie hodnotili 
niektoré miestne incidenty medzi československými a poľskými jednotkami 
v sporných oblastiach.

Je pravdepodobné, a naznačujú to aj archívne materiály, že vo vojenskej 
sfére bol tlak Moskvy na zbližovanie ČSR a Poľska od začiatku omnoho ra
zantnejší, ako jej postoj k otázke územných sporov. Svedčí o tom okrem 
iného nariadenie čs. hlavného štábu, aby sa československé jednotky na 
sporných územiach nepúšťali do boja s poľskými vojakmi, pretože „celá vec 
sa vyrieši na medzinárodnej úrovni“.6 Podľa poľských vojenských historikov 
mali podobné nariadenie dostať aj jednotky Wojska Polskiego.7

Nemožno však obísť ani skutočnosť, že československá i poľská armáda 
sa v prvých povojnových rokoch museli zaoberať aj riešením iných, a to 
aktuálnejších bezpečnostných problémov. Niektoré z nich pritom vytvárali 
objektívny základ pre rozvoj spolupráce oboch armád. Medzi takéto patrila 
najmä existencia a činnosť ozbrojených banderovských skupín (skupín 
Ukrajinskej povstaleckej armády - UPA) pozdĺž poľsko-slovenskej hranice. 
Už koncom roka 1945 boli proti banderovcom v juhovýchodnom Poľsku 
a na severovýchodnom Slovensku nasadené početné vojenské sily. Narasta
nie aktivity a zvyšovanie počtu skupín UPA v dôsledku ich vytláčania zo Za
karpatskej Ukrajiny akciami Červenej armády si súčasne vyžiadalo zosúladiť 
postup československých a poľských jednotiek. Po rokovaniach vládnych 
a najvyšších vojenských predstaviteľov ČSR a Poľska boli konkrétne zásady 
tejto súčinnosti dohovorené na stretnutí zástupcov nasadených vojenských 
uskupení, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 1946 v Duklianskom priesmyku.8

Relatívne voľnejší priestor pre uplatňovanie vlastných vojenskobez- 
pečnostných záujmov Moskva ponechávala ČSR na jej južnej hranici, proti 
Rakúsku a Maďarsku. Je možné konštatovať, že bezprostredne po skončení 
vojny československé aktivity smerujúce k zaisteniu bezpečnosti hranice 
s oboma štátmi, dokonca podporovala. Túto podporu, ktorá rezonovala na
príklad na rokovaniach zástupcov čs. MNO s maršalom I. S. Konevom ako 
veliteľom okupačných vôjsk Červenej armády v Rakúsku a Maďarsku v sep
tembri 19459, limitovali predovšetkým nasledujúce faktory: 1) postavenie 
Rakúska a Maďarska ako porazených satelitov Nemecka a ich hodnotenie 
ako jeho možných opätovných spojencov v prípade pokusu o revíziu voj-
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nových výsledkov, 2) územie Rakúska a Maďarska vytváralo vo formujúcej 
sa bezpečnostnej zóne ZSSR akýsi koridor dočasne krytý len prítomnosťou 
okupačných vojsk Červenej armády a spojeneckými záväzkami ČSR a Ju
hoslávie a 3) vojenskostrategický význam Slovenska ako spojovacieho člán
ku spojeneckých krajín nielen na osi východ - západ, ale aj v poludníkovom 
smere, ktorý umožňoval manéver síl a prostriedkov medzi severným a juž
ným strategickým smerom.

Z vojensky mimoriadne významného územia Rakúska mohlo byť priamo 
ohrozené aj Slovensko. Okrem už spomenutej južnej časti tzv. moravského 
hrdla, t. j. Dyjskosvrateckého úvalu, sa za nebezpečný považoval vpádový 
smer medzi Břeclavou a Bratislavou. Hraničné úseky riek Moravy a Dunaja 
tu síce tvorili prirodzenú prekážku, ale po jej prekonaní sa otváral prakticky 
voľný vstup do Záhorskej a Podunajskej nížiny oddelených od seba Malými 
Karpatmi. Prepojenie oboch nížin umožňoval úzky priestor medzi južným 
výbežkom tohto pohoria a Dunajom, kde sa nachádzalo hlavné mesto Slo
venska a odkiaľ sa dali rozvíjať útočné operácie ďalej do slovenského vnú
trozemia.

Najaktuálnejším a najcitlivejším problémom vojenskej bezpečnosti Slo
venska však bola nepochybne otázka potenciálnej maďarskej hrozby. Opie
rala sa najmä o reminiscencie predvojnových územných ambícií Maďarska 
spojených s úsilím o rozbitie československej štátnosti, o maďarskú vojen
skú anexiu časti Slovenska v marci 1939 a vojnové madärsko-nemecké spo
jenectvo. Úsilie o jej riešenie podporovalo aj oživovanie iredentistických 
a revizionistických tendencií na povojnovej politickej scéne v Maďarsku, 
kde niektoré politické strany do svojich programov opäť zahrnuli požiadav
ku etnických hraníc maďarského štátu.

Konkrétne prístupy ČSR k hodnoteniu Maďarska z pohľadu vojenskej 
bezpečnosti Slovenska charakterizovala už skutočnosť, že v čase od skonče
nia vojny do decembra 1945, t. j. do zrušenia stavu brannej pohotovosti štá
tu, bola slovensko-maďarská hranica obsadená jednotkami novoformujúcej 
sa čs. armády. Vyjadrovala ich aj mierová organizácia a dislokácia vojsk vo
jenskej oblasti 4 ako teritoriálno-organizačného celku, ktorý zahŕňal územie 
Slovenska. Až do roku 1947 v podstate zodpovedala stavu z druhej polovice 
30. rokov, čo znamenalo, že na slovenskom teritóriu bolo rozmiestnených 
okolo 25 percent všetkých vojenských jednotiek a útvarov. Tri zo štyroch 
peších zväzkov pritom svojou priestorovou orientáciou kryli najdôležitejšie 
útočné smery z Maďarska.10

357



UN ŠTAIGL

Maďarsko sa tiež stalo, rovnako ako Nemecko a Rakúsko, objektom 
sústredeného záujmu čs. vojenského ofenzívneho (výzvedného) spravodaj
stva. V spravodajskom oddelení hlavného štábu v Prahe vznikla pre každú 
z uvedených krajín samostatná sekcia, pričom spravodajské úlohy proti 
Maďarsku a Rakúsku sa konzultovali so spravodajskou centrálou Strednej 
skupiny vojsk Červenej armády vo Viedni. Zo skutočnosti, že išlo o poraze
né štáty, bol súčasne vyvodený záver o možnosti „poměrně snadno, rychle 
a s malým rizikem pronikat do celé hloubky těchto zemí... a použít metod 
odvážnějších a proto účinnějších“.11

Spravodajsky boli pokryté, a to sieťou tzv. predsunutých spravodajských 
ústrední a taktickým spravodajstvom vyšších jednotiek (armádnych zborov 
a divízií), aj časti slovenského teritória okupované v čase vojny maďarskou 
armádou. Príslušníci týchto inštitúcií tu mali okrem iného pátrať po zvyš
koch maďarských jednotiek a ich vojenského materiálu, získavať informácie 
o činnosti a členoch maďarských organizácií a spolkov, ktoré priamo alebo 
nepriamo spolupracovali s okupačnými orgánmi, a odhaľovať ponechaných 
maďarských agentov.12 Pozornosť spravodajcov sa však napokon sústredila 
na celú maďarskú komunitu obyvateľstva južných oblastí Slovenska, ktorá 
bola považovaná za bezpečnostný problém priamo súvisiaci s územnými 
„nárokmi“ Maďarska.

V povojnovom postavení Maďarska ako porazeného štátu československá 
politika súčasne videla príležitosť k „vylepšeniu“ celkovej vojenskostrate- 
gickej a vojenskobezpečnostnej situácie na juhu Slovenska. V rámci prípra
vy mierovej zmluvy s Maďarskom sa preto snažila dosiahnuť čo naj
rozsiahlejšie záruky bezpečnosti slovensko-maďarskej hranice.

Po počiatočných predstavách o možnej účasti československej armády na 
vojenskej okupácii Maďarska13 sa jednou z hlavných črt prístupu ČSR k ro
kovaniam o mierovej zmluve stalo úsilie o výrazné obmedzenie maďarského 
vojenského potenciálu. Základom československých požadaviek bolo dô
sledné rešpektovanie záväzkov, ktoré pre Maďarsko vyplývali z trianonskej 
mierovej zmluvy podpísanej v roku 1920. Tieto mali predstavovať „mini
mum závazků nové mírové smlouvy, na jejichž dodržení má Československo 
jako zúčastněná strana právní nárok a z nichž bez souhlasu Československa 
nelze ničeho sleviti, ani v tom případě, kdyby ostatní spojenci byli ev. ochot
ni nějakou úlevu poskytnouti“.14

Spracovaním návrhov na obmedzenie vojenskej sily Maďarska bol pove
rený hlavný štáb čs. armády. Východiskom pri ich koncipovaní sa stal názor,
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že „nelze ani tak přihlížeti k vojenskému potenciálu, kterým nám bylo umo
žněno války se zúčastnit, jako spíše к faktu, že jsme bezprostředními souse
dy Maďarska“.15 Hlavný štáb preto odporúčal, aby Maďarsku nebola povole
ná žiadna branná moc, s výnimkou málo početného policajného zboru. Ak 
by sa však veľmoci dohodli na zachovaní maďarskej armády, mala byť táto 
budovaná maximálne v rozsahu povolenom trianonskou zmluvou, t. j. do 
50 000 osôb a vyzbrojená len ručnými zbraňami. Jej použitie sa navyše ma
lo vymedziť „výhradné k udržování pořádku a k zdolání živelných pohrom 
v hranicích území Maďarska“.16 Ďalej sa v návrhoch hlavného štábu odpo
rúčalo zakázať akýkoľvek taktický a poľný výcvik týchto maďarských jedno
tiek, ako aj všetky formy brannej a vojenskej výchovy maďarského obyva
teľstva, uskutočniť úplnú demilitarizáciu pohraničných oblastí Maďarska do 
hĺbky 30 kilometrov od slovensko-madarskej hranice, zničiť existujúce 
opevnenia a iné objekty vojenského charakteru, nepovoliť obnovu vojen
ských letísk, vojenského loďstva a vojnového priemyslu atď. Upravené alebo 
zrušené mali byť aj niektoré články trianonskej zmluvy, a to v zmysle jej jed
noznačného výkladu tak, aby Maďarsko si túto už nemohlo vykladať v svoj 
prospech.17

Súčasťou materiálov, ktoré pripravil hlavný štáb čs. armády sa stali tiež 
návrhy na korekciu niektorých úsekov slovensko-madarskej hranice dôle
žitých z vojenského hľadiska. Zohľadňovali najmä charakter terénnych pod
mienok ich obrany, zabezpečenia komunikačných spojov a zníženia útoč
ných možností maďarskej armády. Tam, kde podľa týchto kritérií sa ochrana 
hranice javila ako „chúlostivá“, mala byť hraničná čiara posunutá na výhod
nejší terénny reliéf v Maďarsku.

Navrhované úpravy hranice sa týkali predovšetkým rozšírenia obranného 
priestoru Bratislavy na pravom brehu Dunaja, a to o územie vrátane obcí Du- 
nacsun (Čunovo), Horváthjárfalu (Jarovce), Oroszvár (Rusovce), Rajka 
a Bezenye. Tým sa mala vylúčiť možnosť priameho delostreleckého ostre
ľovania mesta a súčasne získať kontrola nad čo najväčším úsekom riečneho 
toku i cestnej komunikácie Bratislava - Mosonmagyaróvar. Ďalšie návrhy 
predpokladali pripojiť ku Slovensku časti maďarského územia v ipeľskej, si- 
lickej a košickej prihraničnej oblasti.

V prvom prípade išlo o korekciu hranice pozdĺž rieky Ipeľ od Szobu po 
Trnovec, pričom posunutím hraničnej čiary až na Novohradské vrchy sa ma
li sťažiť ofenzívne možnosti Maďarska vyvrátiť obranu na Dunaji a na vpá- 
dových smeroch na stredné Slovensko. Zabezpečilo by sa aj plné využitie
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a kontrola železnice Sáhy - Lučenec, ktorá doposiaľ prakticky „kopírovala“ 
hranicu a na pomerne veľkom úseku pred Balassagyarmatom dokonca vied
la po území Maďarska. Úprava hranice v silickej oblasti pod Rožňavou mala 
upevniť obranu gemerského regiónu a ochranu miestnych komunikácií ako 
v priečnom smere, tak aj do vnútrozemia. Predpokladalo sa, že zmenou hra
nice juhozápadne od Košíc, t. j. pripojením údolia rieky Bózsva a dolného 
toku Roňavy, sa vytvoria výhodnejšie terénne podmienky aj na krytie nebez
pečných vstupov na východné Slovensko. Medzi najdôležitejšie ciele, ktoré 
navrhované úpravy v silickej a košickej oblasti sledovali, však patrilo zabez
pečenie obrany a ochrany železničnej magistrály zo ZSSR nachádzajúcej sa 
v bezprostrednej blízkosti slovensko-maďarskej hranice.18

Otázka vojenskej bezpečnosti Slovenska však nemala len vonkajšie di
menzie. Špecifický bezpečnostný problém, ktorý sa priamo odvíjal od na
rastania geostrategického významu slovenského teritória, predstavoval, a to 
najmä z hľadiska udržania územnej integrity ČSR aj vnútropolitický vývoj 
na Slovensku, respektíve jeho známe „pražské“ hodnotenie. Nespokojnosť 
s odlišnosťami tunajšieho politického diania a smerovania v porovnaní s čes
kými krajmi, ktorú posilňovali predvojnové „skúsenosti“ z vyústenia sloven
ských národných a politických ambícií, doprevádzali okrem iného obavy 
z možného opätovného odtrhnutia sa Slovenska. Ich vojenskopolitické a vo
jenské aspekty a súčasne hlavné dôvody neprijateľnosti takéhoto vývoja pre 
českú stranu pragmaticky zosumarizoval, aj keď s nadmernou „otvoreno
sťou“ a tvrdosťou, vtedajší československý prezident E. Beneš v rozhovore 
s francúzskym veľvyslancom v Prahe M. Dejeanom na začiatku roka 1947: 
„po prvé: slovenský štát by nemohol byť ničím iným než územím, na ktorom 
by vyvíjali činnosť špionážne služby rôznych krajín, semeniskom intríg za
meraných proti susedným štátom a osobitne proti nám; po druhé, okrem 
iného a hlavne, nechceme mať medzi nami a ZSSR štát, ktorý by slúžil ako 
španielska stena“.19

Z takýchto a podobných vývodov vychádzali aj rôzne „varovania“ na ad
resu slovenskej „reakcie“ či „preventívne opatrenia“, ktoré mali zabezpečiť 
kontrolu nad vývojom na Slovensku a tým aj udržanie integrity západnej 
a východnej časti ČSR. Skutočnosť, že prichádzali ako z českej, tak i soviet
skej strany, mnohé naznačuje a napovedá.

Už koncom roka 1945, v súvislosti s pripravovaným odsunom Červenej 
armády z Československa, sa velenie jej vojsk dislokovaných v ČSR, Rakú
sku a Maďarsku zamýšľalo nad možnosťou ponechať na Slovensku naďalej
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viac ako 4000 vojakov. Mali plniť funkciu bezpečnostných oddielov, skupín 
na ochranu najdôležitejších dopravných uzlov a orgánov pre styk s čs.vojen- 
skou správou. Podľa oficiálnej informácie náčelníka štábu Strednej skupiny 
vojsk Červenej armády odoslanej 14. 12. 1945 na hlavný štáb čs. armády sa 
predpokladalo, že najviac jej príslušníkov bude ponechaných v Bratislave 
(1608), Komárne (1200), Nových Zámkoch (385), Novom Meste nad Váhom 
(297), Piešťanoch (273) a Seredi (200).20

Krátko pred prvými povojnovými parlamentnými voľbami v ČSR sa so
vietsky generálny štáb ďalej rozhodol uskutočniť presun časti vojsk Červenej 
armády z Rakúska a Maďarska do okupačnej zóny ZSSR v Nemecku, a to po 
cestných a železničných komunikáciách vedúcich cez západné Slovensko 
a južnú Moravu k severozápadnej hranici ČSR. Časovo boli presuny „náho
dou“ plánované na obdobie od 20. mája do 20. júna 1946, t. j. na dni vrcho
liacej predvolebnej kampane, termínu volieb (26. 5.) a vyhodnocovania vo
lebných výsledkov. Po protestoch čs.vlády sa napokon dosiahla dohoda o ich 
čiastočnom odložení a skrátení. Presun jednotiek cez západné Slovensko sa 
uskutočnil v dňoch 28. 5. - 8. 6. 1946. Po trase hraničný prechod Berg - Petr
žalka - Bratislava (Stalinovo námestie - Štefánikova ulica - Lamačská cesta 
- Patrónka) - Malacky - Lanžhot prešlo spolu 203 motocyklov, 85 osobných 
a 2203 nákladných automobilov, 56 autobusov, 135 pancierových vozov, 42 
diel a 7 cisterien21, čo predstavovalo približne hodnotu jednej streleckej di
vízie o počte okolo 9000 osôb. Vzhľadom na politickú klímu na Slovensku, 
umocnenú presvedčivým volebným víťazstvom Demokratickej strany, sa 
presun medzi obyvateľstvom považoval, a oprávnene, za demonštráciu sily 
v prospech komunistov a „varovný prst“ demokratickým silám.

Na svojom zasadnutí 31. mája 1946 prijala aj vláda ČSR uznesenie o dis
lokačných presunoch časti čs. armády, a to tak „aby byly ihned z Čech a Mo
ravy umístěny do příslušných částí Slovenska dvě nebo tři motorizované di
vize a aby naopak dvě nebo tři slovenské divize byly přemístěny do přísluš
ných částí zemí českých“.22 Bol to priamy dôsledok permanentných a práve 
v tomto čase gradujúcich snáh o spochybnenie politickej spoľahlivosti jed
notiek na teritóriu Slovenska, ktoré v súlade s Košickým vládnym progra
mom mali slovenský národný charakter, tzn. že boli zložené takmer výlučne 
z osôb slovenskej národnosti a používala sa v nich slovenská služobná a ve
liaca reč. Tieto „pochybnosti“ sa opierali o rôzne prejavy nespokojnosti vo
jakov s politickou a hospodárskou situáciou, u veliteľského zboru tiež so si
tuáciou v oblasti povyšovania a sociálneho zabezpečenia, ale predovšetkým
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o narastajúci vplyv Demokratickej strany medzi príslušníkmi jednotiek. 
V tomto zmysle sa napríklad na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 
29. mája 1946 varovne konštatovalo, že „časť armády, ktorá je na Sloven
sku, môže byť kedykolvek oporou reakčného separatizmu“.23

Podľa uvedeného vládneho uznesenia sa v prvej etape výmeny jednotiek 
mala uskutočniť vzájomná redislokácia 9. pešej divízie zo západného Slo
venska a 6. pešej divízie z južnej Moravy. Presun ich útvarov sa začal 7. 6. 
1946. Českí vojaci prichádzali na Slovensko s „poučením“, že okrem upev
ňovania vzťahov medzi českým a slovenským národom je ich hlavnou úlo
hou „urobiť tu poriadok“ a zabezpečiť územnú integritu Slovenska s českými 
krajmi. Na Slovensku však vyvolala redislokácia veľké pobúrenie a vlnu 
protestov. V snahe upokojiť situáciu, ale aj s ohľadom na organizačné prob
lémy, ktoré premiestnenie jednotiek doprevádzali, vláda ČSR už 9. augusta 
vyhlásila redislokáciu uvedených divízií za dočasnú a stanovila, aby se ich 
útvary do 20. 9. 1946 vrátili do pôvodných posádok.24

Vyhodnotenie trojmesačnej výmeny západoslovenskej a juhomoravskej 
divízie plne potvrdilo jej bezpečnostné aspekty ako aj politické ciele, medzi 
ktorými dominovalo hľadisko možného odstúpenia od zásady existencie slo
venských národných jednotiek. Celkom otvorene to vyjadril veliteľ 6. divízie 
brig. gen. František Kouřil, ked v hlásení uviedol, že divízia „splnila poslá
ní, které jí bylo dáno hl. štábem čs. branné moci při vyslání na Slovensko: 
nedošlo к rušivým politickým třenicím, politické napětí, vystupňované do 
značné výše, povolilo a pokleslo... události na Slovensku a právě činy 
příslušníků armády v době, než byla 6. divize vyslána na Slovensko, ukáza
ly, že není možný dualizmus v armádě, t. j. míti jednotky složené jen z osob 
slovenské národnosti“.25

Situáciu vo vojenských jednotkách na Slovensku ostro sledovali spravo
dajské orgány ministerstva vnútra a predovšetkým orgány vojenského obran
ného spravodajstva (OBZ). Osobitnú pozornosť pritom venovali príslušní
kom veliteľského zboru. Zhromažďovali rôzne materiály a informácie o dôs
tojníkoch a rotmajstroch, ktorí v čase vojny pôsobili v armáde Slovenskej 
republiky, a to s dôrazom na ich činnosť na východnom fronte, v priebehu 
Slovenského národného povstania a v tzv. Haššíkovej armáde. S pomocou 
svojich agentov a informátorov v jednotkách i medzi civilným obyvateľ
stvom „kontrolovali“ politické postoje a správanie sa týchto, ako aj iných vo
jenských osôb, a hodnotili ich národnú a štátnu spoľahlivosť. Hlásenia orgá
nov OBZ o situácii vo veliteľskom zbore jednotiek dislokovaných na Slo-

362



ZÁKLADNÍ DETERMINANTY A PROBLÉMY VOIENSKEJ BEZPEČNOSTI SLOVENSKA PO SKONČENÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

venskuju v svojom súhrne opisovali ako jednoznačne negatívnu a zo štátno- 
bezpečnostného hľadiska značne rizikovú.26

V tejto súvislosti pražská centrála OBZ spracovávala aj rôzne katastro
fické scenáre ďalšieho „nebezpečného šírenia reakčných tendencií“ v tejto 
časti ČSR a osobitne v tunajších vojenských jednotkách. Náčelník hlavnej 
správy OBZ pplk. Bedřich Reicin dokonca nariadil, aby sa na Slovensku vy
budovala spravodajská agentúrna sieť rovnaká ako na území cudzieho štátu, 
t. j. vrátane spojok a tzv. mŕtvych schránok. Aktivovaná mala byť v prípade, 
ak by vývoj vyústil až do odtrhnutia sa Slovenska od českých krajín.27

Rozpad protifašistickej koalície, vznik studenej vojny, úsilie ZSSR o vše
stranné upevnenie a zabezpečenie sféry svojho vplyvu v Európe a mocenské 
zmeny v štátoch jeho nárazníkového pásma vnášali do povojnového modelu 
vojenskobezpečnostnej konštrukcie Slovenska nové kontinuálne i diskonti- 
nuálne prvky.

Už v čase prípravy mierových zmlúv s bývalými satelitmi fašistického 
Nemecka sovietska politika veľmi razantne demonštrovala svoj „nárok“ na 
dominantné ovládnutie priestoru medzi ČSR a Juhosláviou a záujem na kon
solidácii československo-maďarských vzťahov. V súlade s jej tézou, že 
„v Maďarsku bola nastolená demokratická vláda a s útočností Maďarska pro
to není nutno dále vážně počítat“28 musela aj ČSR zmeniť hodnotenie maďar
skej „hrozby“. Československá delegácia na mierových rokovaniach postup
ne korigovala svoje požiadavky a napokon vyhlásila, že „Československo 
žádá bezpečnost na svých maďarských hranicích pouze proto, aby se mohlo 
soustředit všemi silami proti případnému útoku z Německa... Maďarské ag
rese se Československo neobává“.29 Ešte otvorenejšie bola zmena vojensko
bezpečnostnej situácie na južnej hranici Slovenska vyjadrená pri preroková
vaní mierovej zmluvy s Maďarskom v zahraničnom výbore Ústavodárneho 
národného zhromaždenia ČSR v septembri 1947. Poslanec Š. Bašťovanský 
ako spravodajca výboru pri hodnotení vojenských aspektov zmluvy konšta
toval: „Celkový počet armády ponechaný Maďarsku - 70 000 - je síce vyšší 
oproti Trianónu, ale vzhľadom na celkom inú politickú situáciu neznamená 
ohrozenie bezpečnosti našej republiky.“30

Prakticky v rovnakom čase boli na priamy pokyn J. V. Stalina „zakonzer
vované“ československo-poľské územné spory, čo umožnilo v marci 1947 
podpísať očakávanú spojeneckú zmluvu medzi oboma štátmi. Jej ustanove
nia sa vo vojenskej oblasti začali prakticky okamžite realizovať. Už 14. 4. 
1947 zaslal poľský minister národnej obrany M. Zymierski generálovi L.
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Svobodovi list so žiadosťou, aby v súvislosti s pripravovanou akciou „Wis- 
la“, t. j. vysídlením obyvateľstva ukrajinskej národnosti z juhovýchodných 
oblastí Poľska na bývalé nemecké územie, zabezpečila československá ar
máda „blokádu“ východnej časti štátnej hranice medzi ČSR a Poľskom.31 
O mesiac neskôr sa potom v Prahe začali rokovania československej a poľ
skej vládnej delegácie, ktorých výsledkom bol okrem iného návrh na nad
viazanie spolupráce hlavných štábov armád oboch krajín s dôrazom na naj
dôležitejšie otázky vyplývajúce z vojenského spojenectva.32

Zinscenovaným odhalením „protištátneho sprisahania“ na Slovensku na 
jeseň 1947 sa súčasne vyriešila otázka jeho „nedemokratického“ smerova
nia, pričom „nebezpečenstvo“ vytvorenia spomínanej „španielskej steny“ 
medzi Prahou a Moskvou s konečnou platnosťou odvrátil vznik monopolu 
komunistickej moci v ČSR vo februári 1948. Komunistické režimy nastole
né v tomto čase vo všetkých krajinách „satelizujúcich“, respektíve „satelizo- 
vaných“ k ZSSR, okrem toho umožnili veľmi rýchlo dobudovať spojenecký 
zmluvný systém tejto veľmoci v strednej a juhovýchodnej Európe. Vojen- 
skopolitické prepájanie nárazníkových štátov ZSSR zavŕšila zmluva o pria
teľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSR a Maďarskom uzatvore
ná v apríli 1949.

Pre Slovensko zmluva znamenala definitívne popretie vojenskobezpeč- 
nostných záujmov odvodených od jeho geografickej polohy a doterajších 
geopolitických vzťahov. Posunula slovenské teritórium de facto do vnútroze
mia vytváraného východného bloku, v ktorom sa vojenskobezpečnostné 
záujmy jednotlivých štátov unifikovali na obranu pred „imperialistickou“ 
hrozbou. S výnimkou časti hranice s Rakúskom, ktorá bola z rakúskej strany 
„zabezpečovaná“ okupačnou zónou ZSSR, boli všetky ostatné úseky čs. štát
nej hranice na Slovensku z vojenského hľadiska už hodnotené ako spoľahli
vé. Riešenie otázky vojenskej bezpečnosti Slovenska sa prenieslo na západ
né hranice ČSR a ďalších satelitov Sovietskeho zväzu v strednej Európe, na 
líniu dotyku s ich spoločným „ideovým a triednym“ nepriateľom.
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Činnosť československej delegácie 
na konferencii v San Franciscu v roku 
1945 pri založení Organizácie 
Spojených Národov

Slavomír MICHÁLEK

Konferencia Spojených národov, uvádzaná neskôr v historických doku
mentoch pod skratkou UNCIO (United Nations Conference on International 
Organization - Konferencia Spojených národov o medzinárodnej organizá
cii) začala 25. apríla 1945. Predchádzalo jej však (od 20. augusta 1944) troj
stranné americko-sovietsko-britské rokovanie vo washingtonskej štvrti 
Dumbarton Oaks, v ktorom od konca septembra vymenila Čína Sovietsky 
zväz. Spoločne tu položili základy novej medzinárodnej organizácie kolek
tívnej bezpečnosti.V atmosfére eufórie nazvala americká tlač San Francisco 
metropolou budúcnosti ľudstva, aby tak obrazne vyzdvihla historický 
význam poslania konferencie, ktorá mala ustanoviť novú organizáciu. Miest
na mestská rada poskytla delegátom budovu War Memorial Opera House 
a budovu War MemorialVeteran's Auditorium, obe v centre mesta. Slávnost
ný akt otvorenia konferencie sa konal v budove opery za účasti 283 delegá
tov zo 46 krajín, okolo 600 ich poradcov, 1200 čestných hostí a 1500 novi
nárov. Po otvorení konferencie ministrom zahraničných vecí USA Edwar- 
dom Stettiniusom mal prejav prezident Harry Truman, hovoriaci telefonicky 
priamo z Bieleho domu. Vzdal hold pamiatke Roosevelta a vyzval všetkých 
účastníkov, aby sa naučili žiť spoločne v mieri.1

Aký podiel, resp. prínos zohrali na tejto konferencii zástupcovia česko
slovenského štátu? Prvá spoločná schôdzka československej delegácie sa 
uskutočnila 5 dní pred otvorením konferencie. Minister zahraničia Jan Ma
saryk, ktorý prišiel priamo z Moskvy, načrtol delegácii spôsob, akým by ma
la postupovať v rokovaniach. Nemal špeciálne presné inštrukcie od vlády, ale 
v podstate išlo o to byť všade, hlásiť sa o slovo iba v prípade obhajoby čes
koslovenských záujmov a až potom, keď sa situácia a nálada v danej komisii 
alebo výbore vyjasní. Nazval to „to be seen but not to be heard“. Zdôraznil
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nevyhnutnosť čo najužšej spolupráce so Sovietskym zväzom, ale tiež odpo
ručil zachovať slušnosť a vrelý vzťah k Američanom a Britom. Za svojho zá
stupcu menoval veľvyslanca Vladimíra Hurbana. Funkciou tajomníka dele
gácie poveril Jána Papánka.2

Československú delegáciu okrem menovaných tvorili ešte ako delegáti 
Ivan Krno, Josef Hanč, Vladimír Vochoč a Václav Beneš. Dopĺňali ju traja 
poradcovia (Antonín Obrdlík, Ernest Šturc, Mikuláš Mára), generálny sekre
tár Bohuš Beneš a kancelárske sily Ružena Sedláčková, Ružena Kovalíková 
a Genevieve Gehres.3

V deň otvorenia konferenciesa konalo druhé zasadnutie delegácie. Do
hodli sa na obsadeníjednotlivých komisií a výborov, ako aj na tom, že kon
takty sosovietskou delegáciou budemať na starosti J. Hanč, a s americkou V. 
Hurban, s francúzskou I. Krno a s anglickou J. Masaryk. J. Papánek bol 
poverený vnútorným vedením delegácie a spravodajstvom.4

Samotná konferencia mala niekoľko etáp. V prvej, do 2. mája na ôsmich 
plenárnych zasadnutiach vystupovali vedúci jednotlivých delegácií s politic
kými deklaráciami. Za československú stranu vo všeobecnej rozprave hovo
ril minister J. Masaryk. V súvislosti s československým stanoviskom predlo
žil „Pripomienky československej vlády k návrhom veľmocí z Dumbarton 
Oaks“. Pripomenul tiež československo-sovietsku spojeneckú zmluvu z de
cembra 1943 a potvrdil (ako ostatní) potrebu utvoriť efektívnu medzinárod
nú organizáciu garantujúcu mier. Súčasne s plenárnym zasadnutím prebieha
li i zasadania riadiaceho výboru, kde sa riešili procedurálne a organizačné 
otázky. Riadiaci výbor schválilo plenárne zasadnutie 30. apríla. Schválilo 
tiež ďalšie výbory: výkonný, koordinačný a mandátový. Ako pracovné orgá
ny boli schválené 4 komisie rozdelené na 12 pracovných výborov, špeciali
zujúcich sa na konkrétne otázky. Prvá komisia sa zaoberala vypracovaním 
preambuly Charty, cieľmi a základnými princípmi organizácie, otázkami 
členstva, organizáciou Sekretariátu a revíziou Charty. Druhej komisii bola 
vyhradená problematika Valného zhromaždenia, vrátane ekonomickej a so
ciálnej spolupráce. Tretia komisia mala na starosti okruh otázok, ktoré súvi
seli s činnosťou Bezpečnostnej rady. Štvrtá sa venovala právnym aspektom 
a problematike Medzinárodného súdneho dvora.5 Na začiatku konferencie 
však došlo k nepríjemného incidentu, ktorý sa týkal účasti Poľska. Ako prvý 
s touto otázkou na zasadnutí vedúcich delegácií vystúpil na sovietsky podnet 
československý minister zahraničných vecí. Sovietsky minister zahraničia 
Vjačeslav Molotov jeho vystúpenie verejne podporil s tým, že by mali byť na
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konferenciu prizvaní zástupcovia poľskej dočasnej vlády, tzv. Lublinského 
výboru. V rámci búrlivej diskusie, keď Anthony Eden a Edward Stettinius 
presadzovali poľskú exilovú londýnsku vládu, nútil V. Molotov J. Masaryka, 
aby podporil jeho návrh. Ján Papánek na situáciu spomínal: „Pobočník Mo
lotova Alexej Pavlov odovzdal Masarykovi lístok, podľa ktorého ak nevystú
pi s podporou sovietskeho stanoviska, bude to Molotov pokladať za poruše
nie dohody medzi Masarykom a ním. Trikrát urgoval Masaryka až ten napo
kon vystúpil. No sovietsky návrh bol aj tak zamietnutý a otázka Poľska zo
stala otvorená. Až 24. júna oznámil Stettinius, že bol dohodnutý kompromis, 
podľa ktorého sa Poľsko pokladá za zakladajúceho člena novej organizácie.“6 
Vo výboroch začala konferencia pracovať od 2. mája. Oproti pôvodným 
predpokladom toto obdobie trvalo až do 22. júna.

2. mája schôdzovala aj československá delegácia. Podľa záznamu z tohto 
rokovania minister Masaryk zdôrazňoval hlavnú direktívu o najužšom styku 
so sovietskymi zástupcami. Nabádal tiež k vyhnutiu sa akejkoľvek kontro
verzii v dôležitých otázkach. Informoval o svojich súkromných rozhovoroch 
s americkými úradníkmi (Nelsonom Rockefellerom, Averellom Harriman- 
nom, Jamesom C. Dunnom), ktorí vyjadrili obavu pred vytvorením ame
rického bloku proti európskemu bloku počas rokovania.7 Zo Slovákov 
v československej delegácii sa na konferenci v San Franciscu prezentovali 
Vladimír Hurban, Ján Papánek, Ivan Krno a Ernest Šturc.

Československý veľvyslanec vo Washingtone Vladimír Hurban sa zúčast
nil konferencie v San Franciscu ako „druhý muž“ československej delegácie. 
Bol menovaný zástupcom Jana Masaryka, ministra zahraničných vecí. Bol 
jeho alternátom vo všetkých štyroch komisiách konferencie a v riadiacom 
výbore. Práce technických výborov, ktoré riešili parciálne otázky budúcej 
organizácie mieru sa nezúčastňoval ani ako delegát, ani ako poradca. Jeho 
hlavnou úlohou bolo byť tam, kde nemohol byť práve Masaryk a udržiavať 
osobné kontakty a spojenie s členmi americkej delegácie. Ako ostatní, ab
solvoval niekoľko prednášok a besied, no začiatkom júna zo San Francisca 
odcestoval. Vo Washingtone totiž v tom čase riešili československú požia
davku o poskytnutie 300-miliónového dolárového úveru na rekonštrukciu 
štátu a jeho ekonomiky. Žiadosť o úver bola zamietnutá, nakoľko americká 
administratíva odmietala už v tomto ranom povojnovom období poskytnúť 
štátom v sovietskej záujmovej sfére rozsiahle a dlhodobé finančné úvery. Pre 
Hurbanovu neprítomnosť sa členovia československej delegácie na záver 
konferencie v San Franciscu dohodli, že Chartu podpíše len šéf delegácie
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Jan Masaryk, lebo inak by práve Hurbanov podpis chýbal.
Nie podslatne, avšak zaujímavo, v súvislosti s Hurbanom a jeho účasťou 

v San Franciscu, pôsobí aj jedna spoločenská udalosť. Starosta mesta San 
Francisco Henry J. Maiser poctil československú delegáciu tým, že požiadal 
Olgu Hurbanovú, manželku Vlada Hurbana, aby pokrstila novú americkú za
oceánsku loď „S. S. Berry Victory“. Slávnostného krstu a spustenia lode na 
vodu sa zúčastnili okrem oboch Hurbanovcov aj minister Masaryk a Betka 
Papánková.8

Okrem uvedenej funkcie tajomníka delegácie a spravodajcu ministerstva 
zahraničných vecí vystupoval bývalý československý konzul v Pittsburgu 
a počas vojny šéf spravodajskej Československej informačnej služby v USA 
dr. Ján Papánek ako delegát v troch pracovných výboroch: II/2, II/3 a v ko
ordinačnom. Výbor II/2 sa zaoberal politickou a bezpečnostnou funkciou 
Valného zhromaždenia. Podľa návrhu z Dumbarton Oaks mala byť hlavným 
orgánom povereným udržiavať mier a bezpečnosť Bezpečnostná rada. Úsilím 
väčšiny delegátov menších štátov vo výbore bolo túto zásadu zmeniť. Išlo 
o to, aby pripravovaná nová medzinárodná organizácia bola zdemokratizo- 
vaná, aby sa právomoc Valného zhromaždenia rozšírila, prípadne, aby mu 
bola Bezpečnostná rada podriadená. Do textu Charty mali byť vsunuté aj 
určité všeobecné zásady, podľa ktorých by sa pri riešení medzinárodných 
otázok postupovalo. Zvolávatelia konferencie (USA, Veľká Británia, Soviet
sky zväz a Čína) si boli vedomí toho, že pôvodné návrhy z Dumbarton Oaks 
pod nátlakom menších štátov neobstoja, a preto hneď pri otvorení konferen
cie navrhli dodatky, ktoré mali najkrikľavejšie nedostatky odstrániť. To však 
nestačilo. Diskusia na 26 schôdzach výboru II/2 bola ostrá s bojovným hla
sovaním, keď sa návrhy rozdielom jedného hlasu prijímali alebo odmietali. 
Za rozšírenie právomoci Valného zhromaždenia sa exponovala najmä Austrá
lia, ktorú podporovalo Belgicko a Nový Zéland. V tomto smere sa angažo
vali aj Mexiko, Bolívia, Kolumbia a Kuba. Ján Papánek zasiahol do rokova
nia niekoľkokrát, vcelku však v intenciách veľmocí, resp. podľa Masarykovej 
direktívy v zhode so ZSSR. Iba v otázke revízie zmlúv dôrazne zasiahol pro
ti tomu, aby sa spomínala v texte Charty. Argumentoval tým, že Českoslo
venská republika patrila do roku 1938 k tým štátom, ktoré plne dodržiavali 
svoje medzinárodné záväzky. Napriek tomu bola predmetom stálych útokov 
svojich susedov. Svedčili o tom podklady v článku „19“ Spoločnosti náro
dov, ktorý v určitej miere utváral podmienky na mierovú revíziu zmlúv, teda 
aj teritoriálnych zmien.9 Podobné ustanovenie v Charte ešte skôr ako sa uza-
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vrú mierové zmluvy, by pre Nemecko, Japonsko, či iných mohlo znamenať 
možnosť vyhnúť sa svojím budúcim záväzkom. „Ľudia skoro zabudnú na 
zverstvá“, uvádzal v správe z rokovania tohto výboru „a nespravodlivosti po
páchané týmito národmi proti ľudstvu tak, ako na ne zabudli po minulej voj
ne. Z tohto dôvodu každá taká možnosť musí byť pre budúcnosť odstráne
ná.“10 Zdôraznil československý postoj proti akémukoľvek ustanoveniu 
v Charte, ktoré by sa revízie zmlúv týkalo. Ohlasované všeobecné ustanove
nia sú dosť široké na riešenie akejkoľvek situácie v budúcnosti a nie je po
trebné schvaľovať zvláštny proces verbal, ktorým by sa na možnosť revízie 
zmlúv upozorňovalo. Po dlhej diskusii sa táto otázka z rokovania výboru 
stiahla. Právomoc Valného zhromaždenia sa podstatne rozšírila, hoci sa ho 
nepodarilo nadradiť Bezpečnostnej rade. Podľa schválených návrhov mohlo 
rokovať o každej otázke spadajúcej pod Chartu s výnimkou vecí prerokúva
ných Bezpečnostnou radou, kým toto pojednávanie trvá. Môže rokovať o zá
sadách spolupráce a o dodržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. 
Dáva podnet a návrhy k štúdiu medzinárodných politických otázok a podpo
ruje vývoj medzinárodného práva, ako aj jeho kodifikáciu. Rovnako je kom
petentné aj v otázkach hospodárskych, sociálnych a zdravotných a ľudských 
práv. Jeho kompetencia sa vzťahuje na Hospodársku a sociálnu radu, ako aj 
na Poverenícku radu. Zúčastňuje sa volby orgánov Spojených národov a kon
troluje ich činnosť a rozpočet."

Problematika pokojného riešenia sporov bola predmetom výboru II/3. Aj 
tu vystupovali najaktívnejšie Austrália a Belgicko. Zásada, že Bezpečnost
ná rada je poverená primárnou zodpovednosťou za udržiavanie medzi
národného mieru a bezpečnosti sa v konečných návrhoch výboru zachovala. 
Podľa nich sa majú strany pokúsiť o riešenie predovšetkým cestou rôznych 
procedúr alebo ad hoc. Ako príklady sa uvádzajú: rokovanie, šetrenie, arbi
tráž, súdne riešenie či regionálne dohody. Bezpečnostná rada mala dbať naj
mä na to, aby strany tento záväzok naozaj aplikovali. Mala ďalej právo ke
dykoľvek vyšetrovať, či dlhšie trvanie sporu neohrozuje medzinárodný mier 
a bezpečnosť. Ak by uvedené zvláštne procedúry neviedli k výsledku, strany 
sú povinné vec predložiť rade. Rada tak môže zasahovať aj do podstaty spo
ru, ale jej rozhodnutia majú len charakter odporúčania a nie sú pre strany 
právne záväzné. Činnosť rady sa môže vzťahovať nielen na spory, ale aj na si
tuácie, ktoréby k nim mohli eventuálne viesť. V otázke hlasovania výbor 
schválil pravidlá, že je potrebných 7 hlasov, vrátane všetkých hlasov stálych 
členov Bezpečnostnej rady, ktorí majú právo veta.12 Záverečné rokovania

371



SLAVOMÍR MICHÁLEK

výboru ohľadne veta veľmocí odďaľovali a konali sa až na konci konferencie. 
Ján Papánek sa ich už nezúčastnil, nakoľko sa plne koncentroval na prácu 
v koordinačnom výbore. Zastupoval ho JUDr. Ivan Krno.

Koordinačný výbor bol vytvorený vlastne ako podvýbor výkonného vý
boru, ktorý pozostával zo zástupcov 14 krajín a do ktorého bolo Česko
slovensko zvolené hneď po otvorení konferencie. Predsedom výboru bol Leo 
Pasvolsky, zvláštny zástupca Štátneho departmentu, ktorého už pred rokmi 
poveril bývalý štátny tajomník Cordell Hull, aby ako šéf Štátneho depart
mentu pre povojnové plánovanie robil prípravné práce tejto konferencie. 
Formálne sa výbor zišiel 9. mája. Prácu začal až 19. mája a ukončil ju 23. jú
na. Jeho úlohou bolo usporiadať a zredigovať materiál novej Charty, ktorý 
mu predkladali technické výbory tak, aby nadobudol formu právneho doku
mentu. Celkovo zasadal 38-krát. Na prvých schôdzach bol pripravený rámec 
Charty a potom sa do článkov a kapitol redigovali uznesenia technických vý
borov. Vzhľadom na to, že v technických výboroch v niektorých otázkach 
chýbala dohoda do poslednej chvíle, musel koordinačný výbor v posledných 
týždňoch pracovať dňom i nocou, aby bol text do stanoveného obdobia ukon
čenia konferencie pripravený. Hlavné slovo pri konečnej redakcii textu mali 
zástupcovia veľmocí, ktorí redigovali text už v Dumbarton Oaks. Za Spoje
né štáty sa prípravného textu Charty v Dumbarton Oaks zúčastnili Leo Pa
svolsky, za Veľkú Britániu Gladwyn Jebb a za Sovietsky zväz profesor Ser
gej A. Golunskij. Problém, s ktorým sa koordinačný výbor stále stretal bolo, 
že mal vytvoriť konečný materiál z podkladov, na ktorých pracovalo spome
nutých 12 technických výborov. Každý výbor si strážil svoju autonómiu 
a obhajoval svoje uznesenia. Preto v elaborátoch postúpených koordinačné
mu výboru boli mnohé zbytočné podrobnosti, ktoré sa dali ťažko odstrániť. 
Keďže každý technický výbor poslal ucelené dielo svojho úseku práce, bolo 
nevyhnutné tieto materiály rozčleniť a potom ich vložiť do širšieho rámca 
Charty.13 Nový dokument obsahoval 19 kapitol a 111 článkov.

Celková činnosť Jána Papánka v koordinačnom výbore, ako aj jeho zá
stupcu Ernesta Šturca, mala z viacerých aspektov veľký význam. Českoslo
vensko patrilo medzi tých málo štátov, ktoré mali presné záznamy o inter
pretácii jednotlivých uznesení Charty a štáty zúčastnené v tomto výbore ma
li zasadať aj vo výkonnom výbore Prípravnej komisie organizácie v Londý
ne. Bývalý československý vyslanec pri haagskom Arbitrážnom súde a Me
dzinárodnom súdnom dvore a štátny tajomník ministra zahraničia Františka 
Chvalkovského od novembra 1938 do marca 1939 JUDr. Ivan Krno bol me-
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novaný za delegáta do výborov 1/1 a IV/3. Ako alternát figuroval v dalších 
štyroch výboroch. Navyše, spolu s Vladimírom Hurbanom bol alternátom 
Jana Masaryka v prvej komisii.

Prvý výbor prvej komisie /1/1/ mal na starosti otázky spojené so všeobec
nými ustanoveniami, t. j. ciele a zásady organizácie. Výbor stanovil, že pri 
pokojnom riešní sporov musí dbať OSN na zásady spravodlivosti a medzi
národného práva. Jednotliví členovia musia spory riešiť tak, aby nebol ohro
zený medzinárodný mier a bezpečnosť. Výbor tiež zdôrazňoval teritoriálnu 
integritu i politickú nezávislosť a dodržiavanie zmluvných záväzkov. Medzi 
najvýznamnejšie dokumenty výboru treba pokladať prijatie princípov seba- 
určovacieho práva národov, ako aj princíp ľudských práva základných slobôd 
bez rasových, jazykových a náboženských rozdielov.14

Druhý výbor, v ktorom J. Krno pracoval, štvrtý výbor tretej komisie 
/IV/З/, sa zaoberal otázkou regionálnych zmlúv. Zasadal tu spoločne s vyni
kajúcimi politikmi a diplomatmi, napr. s americkým republikánskym senáto
rom Arthurom Vandenbergom, Britom Alexandrom Cadoganom a Fran
cúzom Paul-Boncourom. Výsledkom práce výboru boli ustanovenia, ktoré 
potvrdili platnosť existujúcich regionálnych zmlúv, ktoré boli v súlade s cieľ
mi a zásadami novej organizácie mieru. Bezpečnostná rada ich mala využiť 
na mierové riešenie medzištátnych sporov členských štátov. Prijatie zásady 
platnosti regionálych zmlúv pre Československo znamenalo to, že zmluva so 
ZSSR z 12. decembra 1943 platila v plnom rozsahu. Na základe tzv. kolek
tívnej sebeobrany tak mohol ZSSR Československu pomôcť vojensky v prí
pade nemeckého útoku i bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN.15

Ako alternát vstúpil dr. Krno do priamych rokovaní na konci konferencie 
vo výbore II/3, v ktorom zastupoval dr. Papánka. Uvedený výbor riešil otáz
ky pokojného riešenia sporov a otázku veta v Bezpečnostnej rade. Na zákla
de vnútornej dohody čsl. delegácie vystupoval štvrtý Slovák na konferencii 
v San Franciscu, bývalý pracovník Papánkovej ČIS a finančný a menový ex
pert, Ernest Šturc ako delegát v prvom výbore druhej komisie /1/2/, ako al
ternát Antonína Obrdlíka vo výbore II/l, Václava Beneša vo výbore IV/2, Já
na Papánka s Ivanom Krnom vo výbore II/3 a mal na starosti propagačnú 
činnosť delegácie.

Úlohou prvého výboru druhej komisie /1/2/ bolo vypracovať ustanovenia 
o zložení Valného zhromaždenia a širšie zásady rokovacieho poriadku tohto 
orgánu. Na rokovací stôl uvedeného výboru bolo predostretých 58 po
změňovacích návrhov. Medzi najzaujímavejšie patrili:
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1. otázka počtu delegátov Valného zhromaždenia - od jedného až po koľ
ko kto chce, pričom prijatá bola formula, že žiaden člen nemôže mať vo VZ 
viac ako päť členov.

2. otázka postupu pri prijatí nových členov organizácie - keď pozmeňo- 
vacie návrhy predostreli najmä Egypt, Brazília, Guatemala, Austrália, Para- 
guaj, Uruguaj, Venezuela a Ekvádor. Ich návrhy smerovali k univerzálnosti 
členstva pre všetkých (Brazília), cez obmedzenie právomoci rozhodnúť o no
vom členovi Bezpečnostnou radou, ako o tom hovorili návrhy zvolávateľov 
konferencie z Dumbarton Oaks (Egypt) až po sťaženie členstva pre štáty, 
ktoré od roku 1939 priamo či nepriamo podporovali štáty Osi (Austrália). 
Nakoniec na podnet zvolávateľov konferencie bol vytvorený podvýbor (aj E. 
Šturc bol jeho členom), ktorý stanovil členstvo pre tie nové mierumilovné 
štáty, ktoré sú ochotné a schopné plniť a prijať záväzky obsiahnuté v Charte. 
O novom členstve má rozhodnúť VZ na základe odporúčania BR.

3. otázka voľby nového generálneho tajomníka organizácie. Na podnet 
menších štátov táto úloha mala pripadnúť VZ, hoci v pôvodných návrhoch 
mala túto úlohu vykonať BR. Dokumentovalo to snahu účastníckych štátov, 
s výnimkou zvolávateľov konferencie, obmedziť autoritu a domináciu BR, čo 
jednoznačne ukazovali návrhy z Dumbarton Oaks. Vzniknutý rozpor riešil 
nakoniec riadiaci výbor konferencie, ktorýv uvedenej otázke ponechal veľ
mociam, resp. „stálej päťke“ Bezpečnostnej rady právo veta.

4. ďalší komplex otázok, ktoré prišli na agendu tohto výboru, bola otázka 
voľby podpredsedov konferencie, členov Hospodárskej a sociálnej rady, Me
dzinárodného súdneho dvora, rozpočtu organizácie a rokovací poriadok, kto
ré priniesli dlhé rozpravy. Okrem uvedených bodov sa riešila vo výbore aj 
otázka hlasovacieho práva členov vo VZ a v tomto bode bola prijatá jedno
hlasne zásada z Dumbarton Oaks, kedy každý členský štát má vo VZ jeden 
hlas.16

Problematické v práci tohto výboru bolo to, že jeho členovia neboli zvo
lení na základe odbornosti a kvalifikácie, ale podľa krajín. Výboru predsedal 
minister zahraničných vecí Turecka Hassan Saka, ktorý ovládal len francúz
štinu a pri prekladoch do angličtiny sa vytváralo veľa nedorozumení, omylov 
a nepresných interpretácií. Spravodajcom výboru bol komisár zahraničných 
vecí Bieloruskej SSR Kuzma Kisselev, ktorý však do rokovaní vôbec neza
sahoval. Ako v ostatných výboroch, aj v tomto, hlasoval československý de
legát podľa inštrukcií v súlade so stanoviskom ZSSR a československé pri
pomienky predostreté konferencií v tomto výbore nevyvolali žiadne po-
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známky. Čo sa týka činnosti Ernesta Šturca v oblasti propagácie práce dele
gácie a Československa ako takého, treba podotknúť, že mala veľký význam 
a prínos. Udržiaval styk s tlačovými zástupcami Veľkej Británie, Číny, Fran
cúzska a Kanady. Zabezpečoval styky členov delegácie s americkými orga
nizáciami, krajanmi a médiami, najmä tlačou a rozhlasom. Každý z členov 
delegácie informoval o otázkach pracovných výborov, ako aj všeobecne. Er
nest Šturc v rozhlase prezentoval pri začatí konferencie československé do
plnky k návrhom z Dumbarton Oaks, neskôr pre chicagskú stanicu WSFL 
vysvetľoval otázky povojnového poľnohospodárstva v ČSR. 15. mája preho
voril na večeri, poriadanej priateľmi republikánskeho Španielska, v hoteli 
San Francis pred 1000 účastníkmi spolu s bývalým španielskym ministrom 
zahraničných vecí Alvarezom del Vayom a podtajomníkom ministra zahra
ničných vecí Juhoslávie Stojanom Gavrilovičom. Ďalšiu prednášku absolvo
val 6. júna pred 2500 delegátmi amerických kultúrnych inštitúcií na tému 
„Úloha malých národov v snahe zachovať mier.“ Najviac času mu však za
beral styk so zástupcami svetových tlačových agentúr, napr. so Sigrid Arnez 
Associated Press, Ralphom Heinzenom United Press, Carlom Waagonerom 
z International News Service, ďalej zástupcom z Reuter, French Press Bure
au a novinármi, napríklad Edgarom A. Mowrerom z New York Post, Walte- 
rom Lippmanom z Chicago Sun, Nedom Russelom z New York Herald Tri
bune a dalšími.17

Ako altemát v práci v spomenutých výboroch Ernest Šturc aktívne ne
participoval, avšak jeho funkcia poradcu vychádzala najmä z jeho pôvod
ného pracovného postu v ČIS, keď mal na starosti styk s americkými infor
mačnými agentúrami OSS a OWI a viedol tzv. americké oddelenie úradu 
a riadil jeho propagačnú činnosť pre anglicky hovoriace obyvateľstvo USA. 
V júli 1944 zastupoval československé záujmy na konferencii o finančných 
a menových otázkach v Bretton Woods, na ktorej prácu nadväzovala v nie
ktorých otázkach práve sanfranciská konferencia.18

Niekoľko poznámok v rámci všeobecného zhrnutia. Za generálneho ta
jomníka organizácie bol už na druhom zasadnutí konferencie zvolený Alger 
Hiss, ktorý bol dovtedy dočasným generálnym tajomníkom. Medzi delegát
mi sa tiež hovorilo o budúcom sídle inštitúcie. Do úvahy pripadali Ženeva, 
Viedeň, Brusel, Paríž a Praha. Stálym sídlom sa stal napokon New York.

Akt podpisu Charty v záverečný deň konferencie 26. júna 1945 prebehol 
v slávnostnej atmosfére. Právnu účinnosť nadobudol základný dokument 
OSN o štyri mesiace neskôr, 24. októbra 1945, keď predstavitelia 30 štátov

375



SLAVOMÍR MICHÁLEK

uložili ratifikačné listiny Charty v úrade vlády USA. Československo odov
zdalo ratifikačné listiny americkej vláde 19. októbra 1945.19

Miesto konferencie v San Franciscu v dejinách diplomacie je nezastupi
telné, najmä v otázkach zachovania bezpečnosti a zachovania svetového 
mieru. Opodstatnenosť takejto organizácie potvrdil nasledovný vývoj a kriti
kom jej efektívnosti treba pripomenúť fakt a okolnosti, za akých vznikala. 
Bola výsledkom tvrdých kompromisov, ale aj nádejí a proklamovanej ocho
ty na spoluprácu na celom svete. Československá delegácia na konferencii 
stála v jednom šíku s hlasovaním i konaním sovietskej delegácie, presne po
dľa inštrukcií, ktoré do San Francisca priniesol J. Masaryk od E. Beneša 
z Moskvy. Celkovo konferencia potvrdila starý fakt, že československá dip
lomacia na samostatnú a nezávislú zahraničnú politiku priestor nemala a že 
sa pohybovala v rámci mantinelov určených veľmocami či susedmi, samo
zrejme v rôznych časových dimenziách. Poznanie tejto skutočnosti však dá
valo priestor, resp. „obmedzené pole pôsobnosti“, ktoré vo vhodných medzi
národných podmienkach mohlo vyvolávať dojem či predstavy o vlastnej čes
koslovenskej dôležitosti. Akokoľvek chápané a z rôznych strán prezentova
né, treba si uvedomiť, že Československo hralo na pôde svetovej šachovnice 
len úlohu pešiaka. Toto konštatovanie ale už nesúvisí s hodnotením významu 
konferencie v San Franciscu alebo s prínosom samotnej svetovej organizá
cie. Je skôr východiskovým podnetom pre triezve úvahy o tom, ako reálne 
k problematike československej zahraničnej politiky pristupovať a ako ju vy
svetľovať.

POZNÁMKY:

1 K všeobecným rokovaniam v San Franciscu, ako ajk prípravným rokovaniam v Dumbarton Oaks bližšie pozri:
- Yeor book of tbe United Nations, special edition UN Fiftieth Anniversary. New York 1995.
• Dean, V. M.: The four cornerstones of peace. Hew York 1946.
■The United States and the United Nations. New York 1960.
■ A decode of American Foreign Policy, basic documentsl941-1949. Washington DC 1985.
■ Mezinárodni konference, dokumenty 1943-1945. Praho 1985.
■ SUJA, S.: Svědectví nemých dubů. Praho 1985.

2 Scorsdale, lan Papanek Collection. Záznam o schôdzic'eskoslovenskej delegácie v San Franciscu zo dna 20. oprT 
Ы945.

3 Archív Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky (AMZV ČR), fond GSM 1945-1954, kr. č. 84.
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Pramene na World Wide Web 
o druhej svetovej vojne 
a povojnovom období

Paal Sigurd HILDE

Internet a najmä World Wide Web sa čoraz viac používajú na poskytnutie 
a výmenu informácií. Aj keď komerčné záujmy už posunuli pôvodný užíva
teľský zámer internet a World Wide Web (skrátene WWW) sa stávajú aj pre 
vedeckých pracovníkov čoraz dôležitejšími. Bohužiaľ, najmä pre obmedze
né finančné možnosti, stredná Európa a Slovensko v týchto technológiách 
ešte nedosiahli potrebnú úroveň.

Cieľom tohto príspevku je oboznámiť čitateľa so základnými pojmami 
a termínmi internetu a WWW, výhodami a nevýhodami používania WWW 
pre historický výskum, a s niektorými príkladmi z prameňov, ktoré sú prí
stupné na World Wide Web.

Časť prvá: Úvod - Základné pojmy

Čo je to internet?

Internet môžeme charakterizovať ako globálnu sieť všetkých spojených 
sietí, ktorá funguje ako infraštruktúra na výmenu informácií. Štruktúra inter
netu (pozri obr. 1), kde obrovské množstvo veľkých počitačov (serverov) sú 
spojené viacerými spojkami, nadväzuje na pôvodnú formu internetu, ktorý 
vznikol v období studenej vojny. Po tom, čo Sovietsky zväz úspešne vyslal 
Sputnik na orbitálnu dráhu, prezident D. Eisenhower vydal rozkaz, aby ame
rické ministerstvo obrany založilo výskumný ústav špičkových vedcov 
s cieľom, aby aj Spojené štáty dokázali vyrobiť satelit. Ústav dostal meno Ad
vanced Research Project Agency (ARPA). Po osemnáctich mesiacoch vedci 
v ARPA uspeli v pôvodnej úlohe. V roku 1961 ARPA dostala ďalšiu úlohu: 
vymyslieť nový komunikačný systém, ktorý mal byť nezraniteľný. Boli ús
pešní (viac-menej) aj pri riešení tejto úlohy. Nová komunikačná sieť dostala 
názov ARPANET. Podstata nápadu spočívala v tom, že časti systému mali
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byť spojené tak, aby systém mohol prežiť aj keby boli viaceré jeho súčasti 
vyradené z činnosti útokom nepriateľa. Internet funguje podobne, aj keď sa
mozrejme snaha o nízku zraniteľnosť z vojenského pohľadu už nie je to naj
dôležitejšie.

Na začiatku boli na ARPANET pripojené len americké vládne ústavy 
a niekoľko univerzít. Postupne aj iné organizácie, ako veľké výskumné stre
disko Centre European pour la Recherche Nucleaire (CERN) vo Švajčiarsku 
vyvinuli svoje vlastné siete podľa vzoru ARPANETu, ktoré boli spojené 
s existujúcimi sieťami v Amerike. O internete, ako ho poznáme dnes, sa za
čalo hovoriť na začiatku 80. rokov, keď bol vyvinutý systém internetových 
adries - tzv. internetové protokoly TCP/IP. Dnešný internet je prístupný pre 
všetkých užívateľov: vedeckých, vládnych, komerčných a súkromných. Žiad
na organizácia nie je zodpovedná za jeho fungovanie, ale viaceré majú nad 
ním dohľad.

Sám o sebe je internet len infraštuktúra - podobne ako cesta. „Áut“, kto
ré jazdia na týchto cestách, je viac. Doleje uvedený zoznam takýchto „áut“. 
Najviac známe a používané sú email a World Wide Web. Tento článok sa za
oberá len používaním Webu.

Priame prostriedky Navigačné prostriedky

Electronic Mail (email) Archie
File Transfer Protocol (FTP) Finger
Telnet/Remote Login Gopher

Network News (Newsgroups)
Wide Area Information Servers (WAIS) 
World Wide Web (WWW)

Co je World Wide Web (WWW)?

Webová „revolúcia“ začala v roku 1990 v CERN vo Švajčiarsku. Tam za
mestnaný výskumný vedec Tim Bemers-Lee bol hlavným organizátorom na 
vyvinutie počítačového programu, ktorý pomocou špeciáleho počítačového 
jazyka, Hyper Text Markup Language (HTML), umožní ľahký prístup k in
formáciám na internete. Také počítačové programy majú názov browsery. 
Prvý multimediálný browser, t. j. browser, ktorý mohol nielen ukázať text, 
ale aj obrazy, zvuky a video, sa volal Mosaic, napísal ho Mare Andreesen
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a rozšíril sa zadarmo na internete od januára 1993. Dnes existujú viaceré 
browsery, ale najviac používané sú Netscape a Internet Explorer.

URL, Uniform Resource Locator, je adresa, pomocou ktorej browser náj
de žiadanú webovú stránku. Taká URL-adresa má tri hlavné časti (pozri prí
klad). Jej prvá časť ukáže spôsob spojenia sa s webovými stránkami, takzva
ný protokol. Keď je browser pripojený na webové stránky napísané v HTML, 
používa protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Druhá časť adresy 
vytvorí názov domainu. Zjednodušene povedané domain označuje, kto vlast
ní webové stránky. Uvedený príklad, ’www.mod.gov.sk’, je domain, ktorý 
obsahuje webové stránky Ministerstva obrany SR. Tento domain obsahuje 
viaceré stránky, ktoré všetky začínajú svoju adresu názvom domainu. Väčši
na webových adries začína „www“, čo ale nie je nevyhnutné.

Príklad URL
HTTP : // WWW.MOD.GOV . SK
protokol domain typ domainu

Posledná časť URL-adresy ukáže typ domainu. Typ môže prezradiť typ 
organizácie, ktorá vlastní webové stránky, alebo (keď organizácia nie je me
dzinárodná) kde sa nachádza server, na ktorom je domain uložený. Systém je 
celkom logický, ’.sk’ znamená, že server sa nachádza na Slovensku, ’.cz’, že 
server je v Českej republike. Medzinárodné nevládne organizácie môžu po
užívať na konci adresy ’.org’. Medzinárodné vládne organizácie používajú 
’.inť. Organizácie v USA sú označené takto: vládne a iné štátne organizácie 
’.gov’, vojenské ’.miľ, vzdelavácie organizácie ’.edu’ a komerčné ’.com’. 
(Aj medzinárodné firmy mimo USA používajú ’.com’.)

Tu sú niektoré príklady (v príkladoch tohto článku nie je uvádzaný pro- 
kotol - všetky sú prístupné používaním HTTP):

V USA: www.harvard.edu,www.army.mil,www.cia.gov
Medzinárodné: www.un.org,www.europa.eu.int,www.microsoft.com
V Maďarsku: www.meh.hu
V Nórsku: www.stortinget.no

PAAL SIGURD HILDE
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Časť druhá: Používanie WWW na historický výskum

Výhody a nevýhody

World Wide Web umožňuje prístup k obrovskému množstvu informácií. 
Vo Webe sa dajú nájsť odborné (a neodborné) články, takisto časopisy a celé 
knihy. Sú tam archívne dokumenty, zvukové a videozáznamy. Postupne tak
mer každá medzinárodná organizácia, každá univerzita, každá medzinárod
ná firma, vlády všetkých väčších krajín majú svoje webové stránky. Kým 
v roku 1995 bolo okolo 6 600 000 webových domainov, v roku 2000 tento 
počet asi prevýši 80 000 000. Informácia na WWW je prístupná 24 hodín 
denne, celý rok, z celého sveta. Stačí mať k dispozícii počítač s modemom 
a telefón. Taký jednoduchý prístup umožňuje užívateľovi ušetriť na nákupe 
kníh, čas strávený v knižniciach, cestovanie atď.

Archívny výskum zatiaľ nie je možné nahradiť vyhľadávaním na World 
Wide Web. Ešte bude asi dlho trvať, než celé kolekcie veľkých archívov bu
dú elektronicky prístupné. Používanie Webu však môže byť cenné ako po
mocný prameň na výskum. Na Webe však nájsť dôležitú informáciu, ktorá 
nie je ľahko prístupná (napr. tu na Slovensku). Ako príklad možno uviesť do
kumenty OSN, vrátane všetkých rezolúcií Bezpečnostnej rady od roku 1946, 
ktoré sú prístupné na http://www.un.org/documents/.

Vážnejším problémom je spoľahlivosť prameňov na Webe. Najviac sa ten
to problém týka stránok súkromných osôb. Často nie je uvedené odkiaľ au
tor stránky čerpal svoje informácie, a niekedy je informácia nekorektná ale
bo tendečná. Preto, keď nepoznáte inštitúciu, ktorá dala informáciu na inter
nete, treba byť veľmi opatrný.

Dosť často sa stáva, že Webové stránky sa stanú neprístupnými. Ak je ne
prístupnosť dočasná, problém nie taký veľký, ale keď sú strany celkom od
stránené z Webu môžu vzniknúť problémy, napr. pri citovaní strany. Odpo
rúčam uložiť - stiahnuť (download) - alebo prinajmenšom vytlačiť dôležité 
stránky. Na sťahovanie webových strán je dobré používať tzv. „offline“ bro- 
wsery, ako napríklad Webstripper, ktorý je zadarmo prístupný na adrese: 
www.solentsoftware.com/webstripper.

PRAMENE NA WORID WIDE WEB O DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE A POVOJNOVOM OBDOBÍ
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Citovanie strán a dokumentov na WWW

Pri citovaní webových strán treba používať úplnú adresu vrátane protoko
lu, webovú adresu (domain a typ) a názov stránky. Okrem toho, treba sledo
vať vybraný štýl. Ak vedec preferuje podčiarknutie názvov kníh a časopisov, 
ktoré používa v štúdii, tak treba podčiarknuť aj webovú adresu. Ak preferuje 
kurzívu, citácia by vyzerala takto:

Podľa Ada Browna, ked Boaganove vojská vstúpili do mesta, to už bolo 
vyplienené Alabanmi.1 John Smith však tvrdí, že malá skupina Alabanov eš
te do marca bojovala.2 Toto nové...

Časť tretia: Druhá svetová vojna a povojnové obdobie na WWW

Táto časť ukáže niekoľko príkladov z prameňov, ktoré sú prístupné na 
WWW.

Prvý príklad je stránka, ktorá obsahuje zoznam odkazov. Týchto strán je 
veľa a môžu byť veľmi užitočné. Bežný problém takých strán ale je, že nie sú 
dopĺňané a udržiavané, v dôsledku čoho linky už nefungujú. Webová strán
ka kanadskej vojenskej školy Canadian Forces College obsahuje viaceré ta
ké zoznamy na tému vojenských dejín. Jej adresa je: cfcsc.dnd.ca/links/mil- 
hist/wwiihtm (je to aj príklad stránky, ktorá nemá www v svojej adrese). 
V zozname je aj jeden odkaz na stránku, ktorá obsahuje informáciu o druhej 
svetovej vojne a Slovensku.

Druhý príklad je kolekcia dokumentov, ktoré boli sprístupnené v rámci 
projeku Avalon na Yale Law School (Právnická fakulta Yale univerzity). 
Stránky na www.yale.edu/lawweb/avalon obsahujú viac než 300 medziná
rodných dôhod, diplomatických a právnych dokumentov z roku 1156 až 
1998. Je tam aj veľa dokumentov, ktoré sa tykajú Slovenska a Česko-Slo- 
venska. Je tam napríklad kolekcia dokumentov o Mníchovskej dohode, vrá
tane zápisnice zo stretnutí medzinárodnej komisie (adresa: www.yale. edu 
/lawweb/avalon/imt/document/munmenu.htm). British War Bluebook (Brit
ská modrá kniha vojny) obsahuje dokumenty tykajúce sa britskej reakcie na 
udalosti v Česko-Slovensku v marci 1939. (adresa: www.yale.edu/lawweb 
/avalon/wwii/bluebook/blbkmenu.htm). Dokumenty z Medzinárodného vo
jenského tribunálu v Norimbergu (International Military Tribunal for Ger-
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many) obsahujú výpovede nemeckých predstaviteľov aj o situácii na Sloven
sku.

Tretí príklad sú webové stránky známe ako Cold War International Histo
ry Project (CWIHP). (Adresa: cwihp.si.edu) CWIHP začal v roku 1991 vo 
Woodrow Wilson International Center for Scholars vo Washingtone s pod
porou nadácie John and Catherine MacArthur. Jeho webové stránky umo
žňujú prístup k CWIHP bulletinu, veľa tzn. 'working papers' a archívnych 
dokumentov. Working papers sú kratšie štúdie sústredené na archívne doku
menty a bežne obsahujú aj anglický preklad dokumentu. Jeden príklad je 
štúdia Dr. Andrzeja Paczkowskiho „Poľská účasť na víťazstve“ „Pražského 
prevratu“ vo februári 1948“. (adresaxwihp.si.edu/ cwihplib.nsf/ 16c6b2fc8 
3775317852564a400054b28/62c4c8dd609edled8525677c0063cd92? Open 
Document - až také zložité adresy nie sú bežné).

Štvrtý príklad je Projekt Whistlestop. (Adresa: www.whistlestop.org/ ar- 
chive.htm) Tento projekt založila knižnica Harry S. Truman Presidential 
Library v spolupráci s viacerými školskými dištriktmi v USA. Stránky obsa
hujú informáciu o živote a práci prezidenta. Harry Spencera Trumana. Aj 
kedje projekt určený žiakom a študentom, dokumenty, ktoré sú prístupné, sú 
zaujímavé aj pre vedcov. Prístupné sú (šesť) kolekcie: „Rohodnutie používať 
atómovú bombu“, „Uzanie Izraelu“, „Marshalov Plán“, „Trumanská doktrí
na“, „Desegregácia armady“, „Volebná kampaň 1948“, „Kórejská vojna“, 
„Letecké zásobovanie Berlína“ a „NATO“. Každá kolekcia obsahuje viaceré 
naskenované dokumenty.

Posledný príklad je zbierka dokumentov nazvaná National Security Ar
chive, ktorá je umiestnená v knižnici George Washington University vo 
Washingtone. Archív založila v roku 1985 skupina novinárov a vedcov, kto
rí získali dokumenty prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k infor
máciám (FOIA). National Security Archive nie je len pravdepodobne naj
väčší archív odtajnených dokumentov na svete, ale celý archív je prístupný 
na WWW. (adresa: www.gwu.edu/~nsarchiv/). Zadarmo je prístupných za
tiaľ len asi 30 takzvaných elektronických briefingových kníh na témy „Euró
pa a studená vojna“, „Latinská Amerika a politika USA“, „Dejiny jadrových 
zbraní“, „Čína a USA“, „US spravodajstvo“ a „Irán a USA“. Tieto elektro
nické briefmgové knihy obsahujú niekoľko naskenovaných dokumentov. Je-
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den příklad je 72-stranový dokument „U.S. National Security Council, Net 
Evaluation Subcommittee, „The Management and Termination of War With 
the Soviet Union,“ 15 November 1963“ (Menežment a ukončenie vojny so 
Sovietskym zväzom) (adresa: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB 
/NSAEBB3l/index.html). Celý archív, ktorý obsahuje asi 35 000 dokumen
tov, celkovo 200 000 strán je prístupný len za poplatok, (adresa: nsarchi- 
ves.chadwyk.com).

POZNÁMKY:

PAAL SIGURD HILDE

1 Ado Brownovó: Boaganskó Vojna (Bratislava: Delta, 1997), p. 56.
2 Ján Slovák: 'Nový pohľad no Boogonskú vojnu', Taltonská univerzito 

Historické štúdie č. 2, 1998, na http://www.ut.sk/~slovak/boagon.htm.

http://viWW.internetvolly.com/intvoll.htiTi
http://www.isc.org/ds/hosts.gif
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Konstituovaní exilových centrál 
v poválečném období

Václav VONDRÁŠEK

Studie navazuje na autorovo vystoupení na mezinárodní konferenci к 55. 
výročí SNP, která se konala v Banské Bystrici v červnu 1999.1 Je věnována 
problematice konstituování exilových centrál a přináší i málo známé skuteč
nosti o jejich angažovanosti v rámci středoevropského federálního klubu, 
který sdružoval politický exil ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Vliv 
exilových skupin byl v domácím slovenském prostředí malý a zůstával ome
zen pouze na jednotlivce či malé skupiny obyvatelstva. Na druhé straně však 
komunistická strana aktivit exilu účelově využila a zneužila v rámci taktic
kého postupu namířeného proti demokratické straně po parlamentních vol
bách v květnu 1946.

Za určující sílu a koordinátora protičeskoslovenských aktivit lze považo
vat Slovenský akční výbor v zahraničí (dále SAV - pozn. autora), založený 
bez formální procedury někdy v březnu 1946 v čele s Ferdinandem Ďurčan- 
ským, který kolem sebe dokázal soustředit nejradikálnější osobnosti sloven
ského politického exilu. Funkci tajemníka SAVu zastával Štefan Polakovič 
používající pseudonym „Dr. Ján Drobný“. V rámci organizace se dále anga
žoval Rudolf Dilong, Ján Ďurčanský, Ján Okáľ, Stanislav Mečiar, Alois Ma
cek, Jozef Joštiak, Arvéd Grébert, A. Bregan v Holandsku, Igor Bazovský 
s bratrem Oktávom ve Velké Britanii a další osoby.2 Tento orgán se pokoušel 
přitom na mezinárodním fóru vystupovat jako „oficiální reprezentant“ záko
nodárné a výkonné moci Slovenské republiky, jejíž právní existenci se Fer
dinand Ďurčanský snažil různými způsoby zdůvodňovat a prosazovat.

V tomto období se významně angažoval i další z představitelů exilu, bý
valý vedoucí zpravodajského oddělení hlavního velitelství Hlinkový mláde
že Ladislav Jankovič. Vzhledem к tomu, že skupina Jozefa Vicena nesplnila 
původní očekávání, přijal rozhodnutí o zrušení Slovenské tajné ochrany 
a o vytvoření nové organizace mající název Slovenský revoluční odboj (dále 
SRO - pozn. autora). Ustavující zasedání se přitom konalo na přelomu let 
1945/46 v Raurese na teritoriu okupovaného Rakouska,3 kde bylo přijato 
rozhodnutí o začlenění Slovenského revolučního odboje do Antibolševické-
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ho bloku národu, který v americkém okupačním pásmu v Německu vytvořil 
politický exil z dalších zemí střední a jihovýchodní Evropy. Sjednocujícím 
tmelem tohoto exilu, složeného hlavně ze Srbů, Chorvatů, Poláků, Maďarů 
a Ukrajinců, byla především nenávist ke komunismu a existujícím pováleč
ným režimům v jednotlivých zemích.4 Hlavní poslání Slovenského revoluč
ního odboje (dále SRO - pozn. autora) spočívalo zejména v získávání a za
bezpečování přepravy materiálu zpravodajského charakteru a rovněž v orga
nizování ilegálních přechodů přes československou státní hranici.5 Politické 
jádro SRO reprezentoval Ladislav Jankovič, Jozef Paučo, Alojz Krajčovič, 
František Paňko a další osoby. Udržovalo kontakty s příslušníky exilu na 
okupovaném rakouském území, napojenými na tajné služby západních vel
mocí operujícími na okupovaném rakouském teritoriu.

Například při velitelství americké okupační armády ve Vídni působila, 
podle poznatků československých zpravodajských orgánů, řídící ústředna 
CIC, jíž podléhali krajové ústředny ve Vídni, Linci, Salzburgu, které řídily 
činnost okresních úřadoven ve Steyeru, Braunau, Vochabrucku, Ennsu, 
Gmundenu a další.6

Pokud se jedná o aktivity Jozefa Vicena je potřebné připomenout, že jme
novaný byl posluchačem strojního inženýrství v Bratislavě a do roku 1945 se 
exponoval v Hlinkově mládeži. Přednášel ve zpravodajských kurzech pro 
vybrané příslušníky HM organizovaných vedoucím zpravodajského odděle
ní Ladislavem Jankovičem při hlavním velitelství HM v Bratislavě. Před pří
chodem Rudé armády emigroval se slovenskou vládou do Rakouska, vzápě
tí se vrátil na Slovensko a se skupinkou stejně smýšlejících osob organizoval 
protistátní činnost. Ta byla odhalena v polovině roku 1946 a před zatčením 
opustil Slovensko a ilegálně odešel nazpět do Rakouska. V srpnu 1946, spo
lu s Jozefem Mikulou navázal kontakty s manželkou tajemníka bývalého 
prezidenta Jozefa Tisa Izabelou Murínovou, která pracovala jako tlumočnice 
na tamější úřadovně CIC ve Steyeru. Přes ní se stal spolupracovníkem CIC. 
Jeho nejbližšími spolupracovníky v tomto období byl především římskoka
tolický kněz Karol Šumichrast a Lubomír Gleiman, kteří uprchli ze Sloven
ska po skončení války.7

Na okupovaném rakouském území byla postupně vybudována zpravodaj
ská ilegální síť vyvíjející aktivní činnost proti ČSR. Za klíčovou osobu lze 
považovat pátera Vojtěcha Daniše, mnicha kláštera Bratří Utěšitelů ve Vídni 
III, Renweg 63.8 V letech války zastával funkci kulturního referenta sloven
ského vyslanectví ve Vídni. Pohyboval se v civilním oblečení a udržoval
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kontakly s bývalým slovenským vyslancem Rudolfem Vávrou, klerý se zdr
žoval v oblasti Horního Rakouska. Jeho přesnou adresu pobytu se zpravo
dajským orgánům nepodařilo zjistit. Představený vídeňského kláštera páter 
Labre byl osobně přesvědčen, že do protičeskoslovenské činnosti je zapojen 
i páter Viktor, občanským jménem Rudolf Kačerjak. O činnosti uvedených 
páterů informoval prostřednictvím soukromého dopisu svého představeného 
v Praze řádového generála Litominského, který nařídil, aby jmenovaní hod
nostáři opustili Vídeň a odjeli na Slovensko. Uvedené nařízení však nebylo 
akceptováno a páter Viktor, který mimo jiným byl i Danišovou ochrankou, 
pravidelně jedenkrát týdně v řádovém oděvu dopravoval poštu do bratislav
ského kláštera a kláštera v Marianke. Povolení к překročení státních hranic 
obdržel vždy od úřadu československého zmocněnce v Rakousku, přičemž 
na vídeňském zastupitelství ČSR nikdy o propustku nežádal. Příslušníci 
kláštera udržovali kontaktní spojení se Slovenskem prostřednictvím návštěv 
filiálky kláštera v Bratislavě. Mezi klíčové spojky na okupovaném rakous
kém území náležel bývalý profesor gymnáziá v Bratislavě Ján Loydl, dále 
páter Válko, známý pod přezdívkou „létající páter Valček“, který se vydával 
za přítele bývalého vyslance Slovenské republiky ve Vídni Rudolfa Vávry 
a bydlel na Luxemburger strasse 26 v desátém vídeňském obvodě. Měl při
tom к dispozici dva automobily a jejich prostřednictvím převážel osoby 
a zprávy do Vídeňského Nového Města, Insbrucku a Salzburgu. Dále se jed
nalo o bývalého profesora Útratu, který se skrýval za adresou Mária Útrata, 
Igla, Stettner-hof, bei Insbruck a bývalého náčelníka štábu Haššíkovy armá
dy Jozefa Parčana, který udržoval kontakty s bývalým podplukovníkem slo
venské armády Lokšíkem. Počátkem června 1945 byli oba na návštěvě ve 
Vídni a tři dny se zdržovali v klášteře Bratrů Utěšitelů, kde vedli důvěrná 
jednání.9

Zpravodajské orgány zároveň disponovaly agenturními zprávami o exis
tenci slovenské ilegální organizace ve Vídni mající krycí název VESNA (Ve
litelství slovenských nacionalistů). Její jádro měly tvořit především poslu
chači bývalé Vojenské akademie v Bratislavě, kteří byli na konci války, na 
základě rozkazu MNO v Bratislavě, evakuováni do Hannoveru. Po likvidaci 
německé armády většina bývalých akademiků byla odeslána do Vídně, kde 
údajně studovala na vysokých školách.10 Vedoucí skupiny údajně obdržel 
větší finanční prostředky od amerických Slováků prostřednictvím americ
kých úřadů v Rakousku. Ty byly zčásti uloženy u Vojtěcha Daniše a částeč
ně využity к financování protičeskoslovenských aktivit. Skupina měla kon-
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takty se Žilinou, Budapeští, Rožňavou a údajne byl na ní napojen i bývalý 
náčelník štábu Haššíkova MNO Jozef Parčan." Ze spolupráce představitelů 
SRO s tajnými službami na okupovaném rakouském území, jak konstatuje 
Imrich Kružliak, se „ ... rodily první možnosti legální exilové aktivity pod 
ochranou vítězných okupačních mocností“.12 Výbor SRO, podle důvěrných 
zpráv získaných československou rozvědkou, se vnitřně členil na čtyři oddě
lení. Úkolem prvního, spadajícího pod přímé řízení Ladislava Jankoviče, by
lo řešení politických otázek a navazování kontaktů s obdobnými exilovými 
skupinami ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Další oddělení, které 
vedl Jozef Paučo, mělo na starosti především propagaci hnutí. Tretí odděle
ní řešilo vojenskou a zpravodajskou problematiku a jeho vedoucí Alexandr 
Matúš si z vlastní zpravodajské kartotéky vybral vhodné osoby na území 
Slovenska - celkem 11 lidí - s nimiž hodlal prostřednictvím kurýrní sítě a ob
lastních vedoucích navázat kontakt a získat je pro spolupráci. Poslední čtvr
té oddělení se věnovalo hospodářským a finančním otázkám. Teritorium Slo
venska bylo rozděleno na východní a západní oblast, z nichž každá měla 
svého vedoucího. Do funkce vedoucího západní oblasti, zahrnující západní 
a střední Slovensko, byl přitom vytipován Jozef Vicen.13

Překlenutí stávajících ideových rozporů mezi skupinami politického exi
lu umožnila společná důvěrná schůzka vedoucích představitelů na jaře 1946 
v Mernbachu,14 na níž byla uzavřena dohoda, že Slovenský revoluční odboj 
bude dodržovat směrnice Slovenského akčního výboru a v podstatě se stane 
výkonnou složkou exilových organizací zabezpečujících především spojení 
se Slovenskem. Ladislav Jankovič na plenárním zasedání SRO v červnu 
1946 byl zvolen za tajemníka organizace a na dalším zasedání v období vá
nočních svátků na konci téhož roku v Insbrucku se stal organizačním refe
rentem vrcholného orgánu SRO. V tomto období se však začaly vyostřovat 
rozpory mezi vedením SRO a Ďurčanského SAVem v Římě.15 Specifické po
stavení měla skupina slovenského exilu soustředěná kolem bývalého Tisová 
vyslance ve Vatikánu Karola Sidora, který zůstal v Římě, distancoval se od 
Ďurčanského aktivit a navázal kontakty především se Slováky v Americe. Je
ho nejblížším spolupracovníkem byl přitom bývalý vyslanec Slovenské re
publiky ve Švýcarsku Jozef Kirschbaum.16

V neposlední řadě je potřebné zmínit se i o činnosti Petra Prídavka. Jeho 
životní osudy byly velmi zajímavé a proto jim věnujme pozornost. Jmenova
ný po mnichovském diktátu a těsně před vypuknutím druhé světové války, 
nejprve zastával funkci tiskového šéfa v Tisově autonomní vládě. Po vzniku
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slovenského státu emigroval do Francie a spolupracoval s Milanem Hodžou 
a Štefanem Osuským. Při příležitosti 21. výročí přijetí Martinské deklarace 
zdůraznil v Československém boji (vydávaném ve Francii - pozn. autora), že 
slovenští autonomisté vždy upřímně oslavovali výročí schválení uvedeného 
dokumentu. Peter Prídavok zaujal kritický postoj к uměle vytvořenému slo
venskému státu a podotkl, že Češi a Slováci dnes společně bojují v zahrani
čí za svobodnou Československou republiku.17

Státní zastupitelství v Bratislavě v listopadu 1939 zavedlo trestní stíhání 
proti Milanu Hodžovi, Štefanu Osuskému, Jánovi Paulínymu-Tóthovi a Pet
rovi Přídavkoví. Důvodem byla jejich účast v zahraničním odboji namíře
ném proti Německu a nepřímo i proti slovenskému státu, vzhledem ke 
smlouvě z 23. března 1939, na jejímž základě německá říše převzala ochra
nu Slovenské republiky.18 Na základě rozsudku Krajského soudu v Bratisla
vě z 20. února 1940 byl Peter Prídavok odsouzen к 18 letům vězení. Zároveň 
mu byl zkonfiskován veškerý majetek.19 V rámci odvolacího řízení na hlav
ním pojednávání 30. srpna 1941 byl rozsudek potvrzen a pouze u Milana 
Hodži byl trest doživotního vězení snížen na 15 let odnětí svobody.

Peter Prídavok se v roce 1941 stal členem Československé národní rady 
založené z iniciativy Milana Hodži, která měla být jakousi protiváhou Čes
koslovenského národního výboru. Po pádu Francie členové Československé 
národní rady odjeli do Velké Británie, kde byli krátkou dobu internováni a po 
svém propuštění pokračovali v akcích namířených proti Edvardu Benešovi 
a londýnské vládě. Peter Prídavok byl označen za „německého agenta“ 
v různých internačních táborech strávil osm měsíců.20 Z jeho iniciativy byla 
v roce 1942 založena Slovenská národní jednota a v průběhu roku 1943 vy
tvořen Přípravný výbor sdružení pronásledovaných a poškozených neústav
ní zahraniční vládou, který 1. března 1943 vydal Provolání к občanům ČSR. 
Počátkem roku 1944 byly z českých a slovenských osobností, stojících 
v opozici vůči Edvardovi Benešovi ustaveny dvě samostatné skupiny. Před
sedou České národní jednoty se stal generál Lev Prchala, tajemníkem Vladi
mír Ležák, místopředsedou a pokladníkem Karel Locher. Předsedou nově 
vytvořené Slovenské národní rady v Londýně (dále SNRL - pozn. autora) se 
zase stal Peter Prídavok a tajemníkem Karol Vychodil. Přes formální rozdě
lení byla činnost obou skupin synchronizována a každá z nich v rámci svého 
taktického postupu v podstatě používala obdobné argumenty a agitační pro
středky, zejména mezi příslušníky československé zahraniční armády.

Peter Prídavok, který náležel к polonofilskému křídlu autonomistů a udr-
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žoval kontakty s polskými katolickými kruhy, ve svém novém politickém 
programu zavrhoval Československou republiku v jakékoliv formě a navrho
val vytvoření Unie západoevropských Slovanů s Polskem jako vedoucím stá
tem. Uvedený státní útvar, do něhož vedle Polska měly být začleněny české 
země, Slovensko, Velká Ukrajina, pobaltské státy a Maďarsko, měl přitom 
tvořit jakousi pevnou neprodyšnou hráz proti německému expanzionizmu ze 
Západu a bolševismu z východu. SNRL к rozšiřování a popularizaci svého 
programu přitom aktivně využíval poměrně rozsáhlou síť svých četných spo
lupracovníků v USA, mezi něž především náleželi vedoucí funkcionáři Slo
venské ligy v USA, dále redaktoři emigrantských periodik Jednota, Slovák 
v Americe i exilové organizace dalších evropských národů, zastávajících od
mítavé nepřátelské stanovisko к Sovětskému svazu a Československu. Peter 
Prídavok počátkem roku 1945 byl zvolen předsedou Central European Fede
ral Club, sdružujícího zástupce exilu různých středoevropských států vyzná
vajících program evropské federace.21 Nejpočetnější zastoupení v uvedené 
organizaci měli přitom Poláci.22 Na jaře 1945 bylo zkoncipováno Provolání 
Středoevropského federálního klubu a zasláno nejrůznějším britským úřa
dům a institucím, politikům i soukromým osobám. V dokumentu se konsta
tovalo, že zástupci středoevropských národů se obrací na všechny lidi dobré 
vůle, proklamují potřebu důsledného uskutečnění Atlantické charty a poža
dují, aby všechny státy nacházející se mezi Sovětským svazem a Německem 
byly přechodně spravovány vojenskými správami velmocí po dobu jejich po
litické a hospodářské konsolidace. V této souvislosti protestují proti závěrům 
Jaltské konference a vznášejí požadavky pomoci ve prospěch válkou posti
ženého obyvatelstva zemí střední Evropy. Dokument podepsal Peter Prída
vok ve funkci předsedy klubu a jako čestný tajemník Stefan Pomian (podle 
poznatků zpravodajských orgánů se pravděpodobně jednalo o důstojníka 
polské domácí armády, který přišel do Londýna v roce 1944 - pozn. autora), 
dále Lev Prchala a Karel Locher za českou stranu a za polskou stranu Jozef 
Godlewski a Tadeusz Sulimirski.23 Peter Prídavok v jarních měsících roku 
1945, v duchu výše uvedených záměrů, zpracoval obsáhlé memorandum, 
které zaslal britskému Foreign Office a velvyslanectvím Sovětského svazu, 
Francie a USA ve Velké Británii. Obsah memoranda zároveň otiskl i krajně 
pravicový britský týdeník Patriot, V uvedeném dokumentu protestoval ze
jména proti vytvoření 1. vlády Národní fronty Čechů a Slováků a navrhoval 
západním mocnostem vytvoření jakési mezispojenecké vojenské správy na 
Slovensku s odůvodněním, že poválečná československá vláda byla ustave-
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na bez svobodně vyjádřeného souhlasu slovenského lidu. Argumentoval lim, 
že Československá republika jako taková přestala právně existovat vytvoře
ním samostatného slovenského státu 14. března 1939.24 V memorandu poda
ném 14. března 1945 vládám USA, Francie a Velké Britanie, byly nastoleny 
následující požadavky: „ 1. aby území Slovenska po vytlačení Němců bylo 
postaveno pod prozatímní správu spojenecké administrativy: 2. aby politic
ká reprezentace nastolená Benešem a vedená V. Šrobárem byla rozpuštěna, 
protože nepředstavuje autoritu slovenského národa: 3. aby byla zastavena 
mobilizace Slováků do čs. armády, ale aby Slováci bojovali jako samostatné 
slovenské jednotky pod vlastní zástavou: 4. aby se pečlivě udělaly přípravy 
pro svobodné volby pod dohledem spojenecké komise: 5. aby Slováky na 
mírové konferenci reprezentovali legitimně zvolení slovenští delegáti: 6. aby 
všechny problémy související s hranicemi Slovenska byly řešeny na mírové 
konferenci: 7. aby uskutečňování sociálních a politických reforem bylo v ru
kou ústavně zvolených reprezentantů slovenského lidu: 8. aby trestání váleč
ných provinilců dělaly slovenské soudy a s procesy se začalo pouze tehdy, 
když již utichnou válkou vybičované vášně: 9. aby cizí příslušníci neměli 
právo zasahovat do politických záležitostí Slovenska: 10. aby co nejdříve by
ly obnoveny diplomatické styky mezi Slovenskou republikou a těmi státy, 
které jí již byly uznaly.“25 Peter Prídavok očekával, že programovou platfor
mu SNRL přijmou za svoji američtí Slováci, kteří vyvinou tlak na své vlády. 
Jejich přístupem byl zklamán až na Kanadskou slovenskou ligu, která se ke 
spolupráci přihlásila začátkem května 1945.26

Peter Prídavok v poválečném období úzce spolupracoval se skupinou bý
valého generála československé armády Lva Prchaly a právě prostřednic
tvím zmíněného Central European Federal Club společně uskutečnili celou 
řadu nejrůznějších protičeskoslovenských akcí, majících víceméně propa
gandistický charakter. Z Prchalovy iniciativy byla 14. dubna 1945 Česká ná
rodní jednota přejmenována na Český národní výbor. V jeho provolání, ad
resovaném britskému ministerstvu zahraničních věcí, se kategoricky odmítal 
pokus vnutit slovenskému národu pomocí loutkové vlády prezidenta Beneše 
komunistickou diktaturu a zdůrazňovala se potřeba vytvoření federace ev
ropských národů, jejíž základ by tvořila federální unie Cechů, Slováků a Po
láků. „Český národní výbor jest nezávislou českou politickou organizací, 
která odmítá komunistickou diktaturu, navrhuje organizování zemí Koruny 
české po vzoru švýcarského kantonálního systému a trvá na požadavku čtyř 
svobod, vyslovených Atlantickou chartou.“27 Provolání Prchalovy skupiny
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bylo zveřejněno v týdeníku Patriot, který byl původně tiskovým orgánem ná
boženských společností opírajících se o anglikánskou církev a sledujících 
křesťansko-liberální orientaci. Nový hlavní redaktor týdeníku Bary Bats se 
však obklopil, podle zpráv československých zpravodajských orgánů, skupi
nou spolupracovníků doporučených bývalým polským senátorem radikálem 
Kattelbackem, kteří dali týdeníku jednoznačné protisovětské zaměření.28 Pr
chalova skupina к propagování svých názorů přitom dále využívala bulletin 
The Czech Press Service, který poskytl prostor i pro publikování představi
telům Slovenské národní rady v Londýně. Vydavatelem bulletinu, rozesíla
ného britským veřejným činitelům, byl přitom Vladimír Ležák-Borin. Vzá
jemná spolupráce obou protičeskoslovenských skupin měla nejrůznější po
dobu. Pobočka politického zpravodajství ministerstva vnitra v Londýně 
v hlášení z 27. listopadu 1945 informovala o snahách vyslat společnou dele
gaci do USA. Problém však spočíval ve složení delegace. Bylo zřejmé, že Pe
ter Prídavok nebude moci jet, Vladimír Ležák-Borin odmítal vycestovat 
a stejný postoj zaujal i Karel Vychodil. Hlavním cílem cesty, vedle jednání 
s představiteli Slovenské ligy a Kanadské slovenské ligy, bylo zřejmě získání 
peněžních prostředků pro financování protičeskoslovenské činnosti.29 Nako
nec Peter Prídavok v první polovině roku 1946 zprostředkoval pro Prchalovu 
skupinu finanční výpomoc z prostředků Slovenské ligy Štefana Romana.30

К zaktivizování činnosti obou skupin došlo na počátku roku 1946, kdy 
Lev Prchala a Peter Prídavok zaslali memoranda předsedovi konference Or
ganizace spojených národů, belgickému ministru zahraničních věcí Spaako- 
vi. Peter Prídavok v Prohlášení Slovenské národní rady tvrdil, že Slováci by
li znásilněni a požadoval, aby na pořad jednání konference OSN byla doda
tečně zařazena i „otevřená slovenská otázka“.31

Slovenský politický exil, jak jsme již zdůraznili v předcházející části, se 
angažoval ve Středoevropském federálním klubu, který sdružoval emigraci 
ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Uvedená organizace, jejímž předse
dou se v druhé polovině roku 1945 stal Estonec E. J. Jacobson,32 podle po
znatků československého vyslanectví v Římě, měla své pobočky - kluby 
„Třetí Evropy“ (Intermare) - v Itálii, Velké Británii a USA. Postižení jejich 
činnosti je složité vzhledem к absenci ucelených materiálů, které by mapo
valy jejich aktivity. Navíc systém jejich práce byl založen na přísné konspi- 
raci. Zůstáváme proto omezeni pouze na zprávy z diplomatickýcha dalších 
zpravodajských zdrojů, získávaných především prostřednictvím sítě place
ných informátorů, které nemusí vždy plně odrážet realitu.33
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Základním cílem organizace bylo vylvoření poválečné slředoevropské 
federace (případně konfederace) s Polskem jako slátem vedoucím. Uvedený 
úlvar měl zahrnoval z leritoriálního hlediska Polsko, Lilvu, Slovensko, Ma
ďarsko a Chorvatsko. Uvažovalo se i o Rakousku, ale proti jeho začlenění 
byli především představitelé polského exilu, kterým šlo o vyloučení jakéko
liv užší spolupráce mezi Maďarskem a Rakouskem, jež by mohla v budouc
nu narušit předpokládanou polskou hegemonii. Neuvažovalo se o českých 
zemích. Intermare vydávala bulletiny a různé deklarace, z nichž některé by
ly předloženy v červnu 1946 konferenci ministrů zahraničních věcí v Paříži. 
Spolupracovníky londýnského klubu byli Peter Prídavok a bývalý českoslo
venský generál Lev Prchala. Členem výboru římského klubu se stal Stefan 
Polakovič, kterého později vystřídal Ferdinand Ďurčanský. Na základě kriti
ky jugoslávské vlády u britských míst, ale zejména v souvislosti s transferem 
Andersovy armády z Itálie a poklesu exilové propagandy, činnost římské 
pobočky měla klesající tendenci.

Československé vyslanectví v Římě se pokoušelo mapovat činnost řím
ského klubu prostřednictvím placených informátorů. К uvedeným aktivitám 
byly potřebné značné finanční prostředky. Vyslanec Viliam Paulíny-Tóth ve 
zprávě odeslané ministerstvu zahraničních věcí v Praze uvedl, že prosí 
„ ... o instrukce, zda vyslanectví má vůbec dále sledovat t.j. prakticky či zda 
má dále investovat vlastní peníze do informátorů, když otázka dotací na dů
věrná vydání nebyla dosud vyřešena a informátoři „prodají“ informace pou
ze za hotové. A toto zůstává jedinou cestou, jak nasvědčuje neinformovanost 
polské ambasády a jugoslávské delegace v této věci“.34

Zastupitelský úřad ČSR v Římě konzultoval získané informace s pol
ským a jugoslávským velvyslancem, od nichž se nedozvěděl nic nového. Vy
slanectví prostřednictvím informátorů mělo к dispozici některé materiály, 
např. The Intermarium Bulletin č. 4., který získalo v říjnu 1946. Uvedený 
sborník obsahoval rovněž útočné články namířené proti Československé re
publice, za jejichž autorstvím stála Ďurčanského emigrantská centrála. Čin
nost Intermare byla podle zpráv informátora dlouhodobě financována Polá
ky v Americe. Ti v letních měsících prvního poválečného roku vytvořili ve 
Washingtonu American Federation of Nations Central and Eastern Europe, 
jako ústředí a finanční zdroj pro evropské filiálky v Římě, Londýně a Paříži.

Z obsahu získané dokumentace vyplývalo, že jednotící ideou exilu ze ze
mí střední a jihovýchodní Evropy bylo především nebezpečí bolševismu, 
které argumentačně platilo na určité politické kruhy v zemích západní Evro-
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py i v USA. Vyslanectví ČSR se pokoušelo získat na polské ambasádě po
drobnější informace související s vydáváním bulletinu a dalších materiálů. 
Z průběhu konzultací s polským legačním radou Vyšinským a tajemníkem 
Pružinským vyplynulo, že polská strana o uvedených materiálech věděla ve
lice málo. Vydavatelé bulletinu, podle názorů polských diplomatů, budou 
prý ale ve své činnosti dále pokračovat a to po odchodu Andersovy armády 
z Itálie, protože v Londýně by jim to britské úřady sotva povolily. Naproti 
tomu spojenecké úřady v Římě byly vstřícné vůči polským, ukrajinským 
a dalším emigracím ze zemí střední a jihovýchodní Evropy.35

Ve dnech 24-25. června 1946 se konala v Edinburgu konference politic
kého exilu ze zemí střední a jihovýchodní Evropy, jejímiž hlavními organi
zátory byla Skotská liga pro evropskou svobodu a Středoevropský federální 
klub v Londýně. Přednesené projevy jednotlivých delegátů byly vydány 
v říjnu téhož roku v brožuře „Oppressed Europe speaks“ (v překladu „Utla
čená Evropa mluví“ - pozn. autora). Její úvod napsal známý polonofil 
a předseda Skotské ligy pro evropskou svobodu John Stewart, který po roz
boru vnitropolitických poměrů v zemích střední a jihovýchodní Evropy zaú
točil proti SSSR.36 Vlastní jednání konference zahájil George Waters, býva
lý šéfredaktor skotského konzervativního listu The Scotsman, který vyzval 
delegáty, aby pravdivě vylíčily panující poměry ve svých zemích. Jako prv
ní vystoupil bývalý ministr polské exilové vlády v Londýně a stávající před
seda Středoevropského federálního klubu v Londýně August Zaleski. Po 
něm následovalo dalších deset řečníků, mezi nimi jako třetí v pořadí předse
da České národní rady v Londýně Lev Prchala a jako sedmý v pořadí před
seda Slovenské národní rady v Londýně Peter Prídavok. Jejich vystoupení 
byla namířena proti československé státnosti a obsahovala hrubé výpady 
proti prezidentu Edvardu Benešovi.

Peter Prídavok podrobil tvrdé kritice politiku západních velmocí. Zdů
raznil, že „úplně ignorujíce nejen Atlantickou chartu, nýbrž i jiné slavnostní 
sliby, nesčetněkrát opakované při různých příležitostech, odpovědní státníci 
Velké Britanie, Spojených států, nedbajíce přání slovenského národa, slíbili 
Slovensko Benešovi. Na základě zrady Atlantické charty, jíž se dopustili zá
padní spojenci a za pomoci Sovětského svazu, jehož armády vtrhly na Slo
vensko, p. Beneš vnutil Slovákům proti jejich vůli nové, daleko horší Čes
koslovensko“.37 Prezident ČSR byl obviněn ze zavedení vlády teroru a hru
bého násilí na Slovensku, z toho, že desetitisíce Slováků byly deportovány 
do Ruska ha daleko větší počet jich úpí v koncentrácích „osvobozeného Slo-
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venska“. Navíc tisíce Slováků platí svým životem, protože se nechtějí stát 
„Čechoslováky“. Veškeré protesty a memoranda, zaslaná slovenským exilem 
vládám západních velmocí a Spojeným národům vyzněla naprázdno. V této 
souvislosti znovu nastolil požadavek svobodného plebiscitu na Slovensku 
pod mezinárodní kontrolou. Zároveň zaujal odmítavé stanovisko к nedáv
ným volbám do Ústavodárného národního shromáždění. Prohlásil, že neu
znávají platnost voleb aranžovaných cizinou a dosažených Benešovým reži
mem 26. května. Volební výsledky nevyjadřují vůli a politické přesvědčení 
slovenského národa. V další části vystoupení definoval postoj vůči Čechům, 
který lze vyjádřit „ ... slovy Johanky z Areu, když sejí za procesu v Rouenu 
ptal jeden z jejích mučitelů, miluje -li Bůh Angličany. „Ovšem, Bůh miluje 
Angličany - avšak v Anglii.“ A tak my také máme rádi Čechy - ovšem s tím 
předpokladem, že zůstanou ve své vlastní zemi a že se nebudou vměšovati 
do našich záležitostí“.38 Z jednání konference byly zaslány pozdravné tele
gramy předsedovi římské pobočky Středoevropského federálního klubu Mi
hu Krekovi, předsedovi SAV v Římě Ferdinandu Ďurčanskému a dalším exi
lovým skupinám. Přijatá rezoluce, mající protisovětský ráz, obviňovala zá
padní mocnosti, že nechtějí zabránit sovětizaci celé střední Evropy a jejímu 
odtržení od západu.

Sjednocující ideou středisek poválečného exilu, i přes mnohé názorové 
problémy, zejména mezi Ferdinandem Ďurčanským a Karolem Sidorem, by
lo především popírání právní existence Československé republiky, jejích 
ústavních orgánů a činitelů, proklamace teze o kontinuitě slovenského státu, 
nepřerušené právní existenci jeho vlády a právní závaznosti jejích opatření. 
Za jednu z prvních významnějších akcí Slovenského akčního výboru lze po
važovat vypracování několika memorand, rozeslaných ministrům zahranič
ních věcí všech států a zahraničním delegacím - účastníkům pařížské mírové 
konference. V uvedených dokumentech byly vlády jednotlivých zemí kate
goricky vyzvány, aby uzavřely se Slovenskou republikou, zastupovanou Slo
venským akčním výborem, mírovou smlouvu a současně byl propagován po
žadavek provedení všeobecného plebiscitu na Slovensku pod mezinárodní 
kontrolou.39

V ohlase Slovenského akčního výboru к příslušníkům slovenské politic
ké emigrace, (zveřejněným záměrně v den voleb do Ústavodárného národní
ho shromáždění - pozn. autora), se proklamovala zejména nutnost jednotné
ho cílevědomého postupu všech sil, které mají životní interes na rozbití Čes
koslovenské republiky. „Za tím účelem ustavil se Slovenský akční výbor
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sdružující ve svém lůně všechny slovenské činorodé síly na evropském kon
tinentě na čele s orgánem vykonávajícím ve smyslu § 37 odst. 2. Ústavy slo
venské republiky vládní moc a stojící na čele domácího a zahraničního od
boje proti cizí okupační moci.“39

Na uvedeném dokumentu, vedle podpisu Ferdinanda Ďurčanského, při
tom figuroval podpis Jána Drobného. Jednalo se o pseudonym, za nímž se 
skrýval generální tajemník SAV Štefan Polakovič.

Ďurčanského centrála, která se označovala za exilovou vládu Slovenské 
republiky, zároveň zpracovala a 24. června 1946 vydala v Paříži Všeobecné 
směrnice pro domácí činnost v rámci slovenského revolučního odboje, které 
fakticky představovaly ucelenou programovou platformu protistátních sil. 
Uvedený dokument vymezoval základní cíle hnutí, což řečeno dobovou ter
minologií znamenalo „likvidaci českého a sovětského imperialismu“. Zdů
razňoval, že zatímco český imperialismus zničí Slováci sami, likvidace so
větského musí být záležitostí celého civilizovaného světa.41 Kalkulovalo se 
přitom s dalším zhoršováním mezinárodně politické situace „ ... se stupňo
váním diplomatického nedorozumění, ale zejména s vojenským konfliktem 
mezi Východem a Západem. Nejsou pochybnosti, že válka bude, nejistá je 
pouze doba, kdy se tak stane. V tomto konfliktu Česko-Slovensko bude spo
jencem SSSR a Slovenská republika, která nepřestala doposud právně exi
stovat a formálně je doposud ve válce se SSSR, bude spojencem Západu“.42

Všeobecné směrnice dále podrobně řešily organizační otázky, věnovaly 
pozornost efektivní propagandistické a agitační činnosti se zaměřením na 
propagandu plebiscitu. Proklamovala se potřeba zasílat dopisy cizím státním 
příslušníkům s důrazem na vyslance, konzuly, redaktory bulvárních periodik 
a další osoby. Za jeden z účinných psychologických prostředků se přitom 
pokládalo informování široké veřejnosti o činnosti exilové vlády Slovenské 
republiky a stávajících rozporech mezi Východem a Západem. Zároveň byl 
položen mimořádný důraz na vedení zápasu proti politickému protivníkovi, 
přičemž používaných prostředků к ovlivňování a zastrašování obyvatelstva 
a funkcionářů poválečného režimu měla být pokud možno co nejpestřejší. 
V souvislosti s přípravou protistátních akcí byl dále položen důraz na to, aby 
odpůrci poválečného režimu získali a současně si postupně upevňovali své 
pozice ve státním aparátě, hospodářských orgánech, sociálních a kulturních 
institucích i v ozbrojených složkách, to znamená nově budované armádě 
a Národní bezpečnosti. Předpokládalo se organizování akcí „občanské nepo
slušnosti“, směřujících к ochromení veškerého života na teritoriu Slovenska
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v případě organizování nezbylných mobilizačních opatření ze strany česko
slovenského státu, vytváření „domácí slovenské armády“ z jednotlivců, kte
ří by před plněním svých občanských povinností (např. nástup při mobiliza
ci - pozn. autora) utekli do hor. Na Západě se zase předpokládalo vytvoření 
„zahraniční slovenské armády“ z jednotlivců, kteří by v případě nebezpečí 
válečného konfliktu emigrovali. Vojenským poradcem Ferdinanda Ďurčan- 
ského v exilu byl přitom bývalý náčelník štábu Haššíkova ministerstva ná
rodní obrany podplukovník generálního štábu Jozef Parčan.

Ve směrnicích Slovenského akčního výboru se rovněž podrobně vymezo
valy povinnosti orgánů, které by se uchopily politické moci. Kalkulovalo se 
s tím, že jestliže se prezident bývalého slovenského státu Jozef Tiso dostane 
na svobodu, bude považován za hlavu Slovenské republiky do doby, dokud 
zástupci slovenského lidu, zvolení všeobecným rovným přímým a tajným 
hlasováním, nerozhodnou jinak. Jozef Tiso měl být přitom nadřízeným všem 
orgánům Slovenského revolučního odboje, včetně exilové vlády Slovenské 
republiky. Předpokládalo se přitom, že к demisi a vytvoření nové definitivní 
vlády dojde až po příjezdu vlády z exilu na území Slovenska. Byly dokonce 
zpracovány jmenovací dekrety pro členy Slovenského národního shromáž
dění a Ústřední rady Slovenské republiky. Uvedené orgány měly na Sloven
sku vykonávat veškerou vládní a výkonnou moc do doby, dokud na terito
rium Slovenska nepřenese své působiště exilová vláda. Například v jednom 
z těchto dekretů se uvádělo, že „Vaším právem a povinností je zúčastnit se 
schůze Slovenského národního shromáždění zvoleného Ústřední radou Slo
venské republiky v prvních chvílích rozpadu česko-sovětského režimu a de
klarovat vůli slovenského národa po samostatném životě v lůně Slovenské 
republiky“.43 Uvedené dokumenty byly přitom dopraveny na území Sloven
ska prostřednictvím kurýrní sítě.
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majorem Matúšem o pohybech československých zprovodojských orgánů v Rakousku o občanech Československé re
publiky, kteří v rámci plnění svých normálních pracovních povinností legálně přecházeli státní hranice.

6 Archiv ministerstvo vnitra Praho (dále AMV), íj. 300-200-7.
Českoslovenští zprovodajci se s nižšími organizačními články CIC no rakouském území nesetkali.

7 Ve Steyeru spolupracovali s orgánem CIC majorem Line. Po jeho odchodu se Jozef Vícen přemístil do Braunou, kde se 
kontoktovol s Arpádem Braunekerem o stol se spolupracovníkem poručíka Streikera. Jozef Vicen společně s Arpádem 
Brounekerem vybudovali v Braunou zpravodajskou centrálu, která se orientovola no sběr informací z Československo 
prostřednictvím slovenských exulantů o jejích přátel na Slovensku. Nejbližším Vicenovým spolupracovníkem v tomto 
období byl Jozef Mikulo, Lubomír Gleiman, Koral Murgoš, dr. Denk, Ján Slivka a Koral Šumichrost. Jozef Vicen se 
v dubnu 1947 zúčastnil porady v Linci, na niž se jednalo o spolupráci CIC se slovenským poválečným exilem. 
(Tomtéž.)

8 AMV Praho, fj. 302-149-10.
9 Tamtéž.
10 Vedoucím VESNY měl být veterinář od Žiliny Topolský. Aktivně s ním spolupracoval páter Vojtěch Doníš, dále bývalý ar

chivář městské knihovny v Bratislavě Ambrovicz o některé dolší osoby.
11 AMV Praho, č.j. 302-565-19.
12 KRUŽUAK, L: Strediská slovenského exilu v Nemecku. In: Slovenský povojnový exil, s. 208.302-565-14.
13 AMV Praho, fj. 302-565-14.
14 VHA Praha, PKM, čj. 12552/1947.
15 Praho, AMV fj. 302-565-15.
16 Slovenský národný archív Brotislovo (dále SNA), Hlovné štátne zastupiteľstvo (dále HŠZ) 1947, čj. IV/841 /1947, kr. 

267. 17SNA Brotislovo, PS (dále Povereníctvo spravodlivosti) trestní 1945, č. j. 3353/1945, kr. f. 447.
18 Tomtéž.
19 Tamtéž.
20 SUCHÝ, J. E.: 0 dejinách o činnosti slovenského exilu v Konade. In: Slovenský povojnový exil, s. 223-224.
21 VHA Praho, MNO, ST (dále Státní tajemník) 1946, č. j. 93/1946, kr. č. 46.

Prchalovo skupino, která mělo zastoupení v londýnském klubu v letáku Český politický program zdůrazňovala, že fes-
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koslovenskó republika z vnitřního hlediska je federálním státem, ze zahraničně politického však sovětským protekto
rátem. „Dějiny všech zemí střední Evropy v posledních 250 letech dokázaly, že každý středoevropský národ, utisko
vaný jiným středoevropským národem, stal se dříve či později nástrojem německého nebo ruského imperialismu... 
aby bylo zabráněno pakování se těchto dějinných událostí, trváme na tom, aby celé území střední Evropy bylo orga
nizováno jako společenství středoevropských národů." (VHA Praha,VKPR (dále Vojenská kancelář prezidenta republi
ky) 1946, řj. 125/1946, kr.č.4.)
Jejich zájmy zastupoval senátor Jozef Godlewski, člen polského sněmu a londýnské Polské národní rady Stanislav Joz- 
wiak, profesor poznaňské univerzity a člen polského sněmu Adam Zóltowski, profesor krakovské univerzity Tadeaš 
Sulimirski, Ignác Widanski a některé další osoby. S klubem dále spolupracoval rakouský zástupce baron Leopold Pod- 
grády, maďarský zástupce student László P. Beszédes, Estonec E. J. Jacobson, Lotyše předsedo Lotyšské společnosti 
v Londýně Julius Venters, Litevce kněz C. A. Matulaitis. Ukrajinské zájmy reprezentovali členové Ukrajinsklého krouž
ku v Londýně Nikita Bura o Volodimir Solovij. České zájmy zastupoval, jak jsme již zdůraznili, Lev Prchala, Karel Lo- 
cher a Vladimír Ležák-Borin. Peter Prídavok v době svého předsednictví usilovní o reorganizaci klubu a vytvoření no
vého výkonného výboru sdružujícího zástupce všech národností. Peter Prídavok spolu se Lvem Prcholou se pokoušeli 
vytvářet dojem, že organizace disponuje dostatkem finančních prostředků, na rozdíl od předcházejícího období, kdy 
podporu v rozhodující míře zajišťovali Poláci žijící v Londýně. Svědčily o tom nejrůznější tiskoviny vydávané v tisíco
vých nákladech, přičemž možnosti získávání papíru na jejich vytištění byly značně omezeny.Veškerý papír pto tisko
viny byl v tomto období ve Velké Britanii přísně obhospodařován. (AMV Praha, ř. j.11646.) V této souvislosti se nabí
zí otázka, které zahraniční kruhy podporovali aktivity Středoevropského federálního klubu.
AMV Praha, č. j.11646.
Pravicový týdeník Weekly Review 19. dubna 1945 přinesl informaci o obsahu uvedeného dokumentu se závěrem, že 
se jedná o „hlos východní Evropy," volající к západní Evropě o pomoc při udržení evropských hodnot pro celý konti
nent jako celek.
VHA Praha, MNO, 2. odd. hl. šf„ č. j. 1180/1946, kr. č. 35.
GRÁCOVÁ, G.: Dve koncepcie boja za slovenskú štátnosť. In: Slovenský povojnový exil, s. 80.
Tamtéž.
VHA Praha, MNO, 2. odd. hl. št„ č. 10365/1945, kr. f. 39.
Tamtéž.
AMV Praha, č. j. 11646.
VHA Praha, VKPR, č. j. 125/1946, kr.č.4.
Tamtéž.
AMV Praha, č. j. 11646.
Na konci roku 1945 zájem o členství v londýnském klubu projevovali rumunští exulanti a někteří Jugoslávci. 
(Tomtéž.)
Organizace dostávalo finanční a morálni podporu ze Švýcarska, Belgie o Švédska. Funkci předsedy po 2. světové vál
ce zastával bývalý jugoslávský královský ministr a velvyslanec v Římě Krek. Za druhé světové války byl členem po
radního sboru и spojeneckého středoevropského velitelství zastupujícího královskou jugoslávskou armádu o ve své
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vlastí byl odsouzen no 20 let vězení. Generálním tajemníkem byl další Slovinec Žebof, který byl joko zrádce odsou
zen k trestu smrti. Jugoslávská vláda velice ostře protestovalo и britské vlády proti tomu, že toleruje činnost organi
zace. Britové měli dále kritické výtky ke generálovi Andersoví, neboť důstojník jebo armády princ Poniotowski o bý
valý státní tajemník polské exilové vlády v Londýně Jonikovský, stáli v čele římského klubu Intermare, který byl usta
ven v jarních měsících 1945. Poniatowski měl kancelář v Římě no Via dei Taurini 24. (AMV Praho, č. 323-13-9.)

34 AMZV Praha, ZÚ Řím, č. 196223/1945-1946.
35 Tomtéž.
36 AMV Praha, č.j. 304-215-2.
37 Tamtéž.
38 Tamtéž.
39 VHA Proha, PKM ,f. 12362/1947.
40 VHA Proha, PKM, č. 12552/1947.
41 VHA Praha, PKM, č. 12362/1947
42 Tamtéž.
43 Tamtéž.
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Počiatky činnosti Únie slovenských 
kombatantov v exile

Miloslav PÚČIK

Časť politickej emigrácie tvorená niekoľkými vlnami exulantov, ktorá ne- 
spohodlnela a nerezignovala, sa obvykle usilovala rôznymi prostriedkami 
o rozklad, rozbitie a pád tej štátnej moci, ktorá ju vytvorila. Spoločnými rizi
kovými faktormi aktívnej časti politickej emigrácie boli neisté vyhliadky ich 
činnosti, vzdialenosť cieľov, ale aj ich vzájomné rozbroje a hádky.

Zložky politickej emigrácie sa pokúšali „robiť politiku“, ktorá od nich 
vyžadovala kompromisy, ústupky, intrigy a taktiky, a tak sa pôvodné ciele 
a zámery často dostávali do konfliktu s politickou praxou.

Medzi aktívne zložky politickej emigrácie patrila aj Únia slovenských 
kombatantov (ÚSK - pozn. M. P.), ktorú založil 15. septembra 1945 v Kir- 
chbergu Štefan Haššík svojím výnosom č. 1/MNO.

Bývalý minister obrany Š. Haššík spolu s plk. gšt. Jozefom Parčanom 
(náčelník hlavného štábu MNO - pozn. M. P.) založili ÚSK ako „... vojenskú 
organizáciu pre všetkých občanov od 18 do 60 rokov...“ 1 Štefan Haššík vo 
vyhlásení uvádza, že pre členov ÚSK - vojakov Slovenskej republiky zostal 
platný „... naj směrodatnější rozkaz... “ zo dňa 27. apríla 1945, ktorý podpí
sal Jozef Tiso v rakúskom Kremsmúnstri.2

Jeden z hlavných organizátorov vzniku ÚSK J. Parčan vyzýval, aby Slo
váci - bývalí vojaci mimo hraníc povojnovej ČSR „... bez váhania obnovili 
svoju prísahu...“, pretože ich mala spájať viera víťazného návratu do vlasti.3 
Svoj odchod do exilu spolu so Š. Haššíkom obhajoval tým, že to urobili z dô
vodu lásky k svojej vlasti.

Únia slovenských kombatantov vznikla ako vojenská organizácia s vy
hraneným protikomunistickým, a zvlášť, protičeským postojom. Štefan Haš
šík doslova vo svojom liste J. Parčanovi písal: „... veľmi zlú službu preuka
zuje svojmu národu... ten, kto v národe pestuje kult českej švejkoviny...“4 
Š. Haššík, ktorý bol členmi ÚSK uznávaný ako jediný konštitučný reprezen
tant Slovenskej republiky a minister národnej obrany neraz v ostrom tóne 
v duchu s názormi J. Tisa písal o nebezpečenstve „... smrtiacej fikcie 
československej národnej jednoty, ktorá nám za pomoci medzinárodného

401



MILOSLÁV PÚČIK

boľševizmu, hrozí prehltnulím, aby bol zveladený český národ.,.“5
Haššíkom založená vojenská organizácia v exile sa napriek svojmu náz

vu neorientovala len na Slovákov, ktorí emigrovali po druhej svetovej vojne. 
Vo výzve z roku 1953 opätovne spolu s J. Parčanom apelovali na „... všet
kých Slovákov, Nemcov, Maďarov a Rusínov zo Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi v exile...“6, aby sa stali členmi ÚSK. Vo vlastnoručne napísanej a pod
písanej prísahe slovenského bojovníka a príslušníka ozbrojených a pomoc
ných zborov, ktorú skladal každý člen ÚSK prisahal vernosť a poslušnosť 
....prezidentovi a vláde Slovenskej republiky...“

Činnosť ÚSK bola v období od septembra 1945 až do konca roku 1951 
v podstate len formálna. Uvedenú skutočnosť možno vysvetliť nezáujmom 
vládnucej Demokratickej strany v USA výraznejšie podporovať rôzne exilo
vé organizácie, ktorých členská základňa bola formovaná zo štátov tvoria
cich tzv. východný blok.

V období pred prezidentskými voľbami v USA sa do pozorností republi
kánov dostali aj exulanti. Zlom v činnosti ÚSK nastal až na prelome rokov 
1952/1953. Prezident Eisenhower a politici vládnucej republikánskej strany 
hovorili o nezmieriteľnosti s nástupom komunizmu a podrobení národov, 
v niektorých štátoch Európy. V tomto období sa často hovorilo aj o ich oslo
bodení. Koncom roku 1954 sa však slovník menil a stal sa opatrný. Totálny 
krach „politiky oslobodenia“ nastal na jeseň 1956. Činnosť ÚSK sa dostala 
postupne do útlmu.

Koncom 50. rokov Š. Haššík uvažoval, že až 75% zo 100 miliónov príslu
šníkov tzv. východného bloku „... je tajne proti dnešnému režimu. To je živá 
rezerva výzbroja, ktorú treba zapísať ako plus k branným prípravám Západu 
a odpísať ju Východu...“7 V období počiatkov činností ÚSK Š. Haššík v lis
tovej komunikácii s J. Parčanom často písal o svojom sklamaní z postojov 
politických špičiek Západu voči ÚSK. Veril, že toto neľahké obdobie ne
činnosti slovenských kombatantov v exile nebude trvať navždy. Až po uzna
ní ÚSK oficiálnymi politickými kruhmi niektorých západných štátov Haššík 
prijal funkciu Protektora ÚSK a „najvyššieho veliteľa Slovenskej brannej 
moci v exile“.8

Štefan Haššík svojím výnosom zo dňa 12. októbra 1953 doplnil Výnos 
MNO č. 1 (15. septembra 1945 - pozn. M. P.), ktoré sa týkali riešenia orga
nizačnej otázky výstavby ÚSK a jej činnosti. Bolo vytvorené Prezídium 
ÚSK ako riadiaci a reprezentačný orgán ÚSK. Tvorili ho: predseda (plk. gšt. 
Jozef ParČan, Chile), podpredseda (plk. Otto Klement, USA), delegát ÚSK
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v Paríži (gen. mjr. Andrej Zakó, Francúzsko), Lajomník (kpt. Ján Vrablec, 
Kanada), hlavný kurát (prof. Augustín Štefko, Chile), intendant (npor. An
drej Baník, Kanada).9 V novembri 1954 bolo prezídium doplnené o tieto 
funkcie: sudca (kpt. Ladislav Ziman, Argentína), šéfredaktor Domobrany 
(kpt. Ján Doránsky, Kanada), spravodajský referent (kpt. Vladimír Tomko, 
Kanada), referent vojenskej propagandy (por. Rudolf Baďo, USA).10

V súvislosti s odbornou prípravou členov ÚSK, ktorá prebiehala formou 
testov, bol vytvorený poradný zbor prezídia ÚSK." Poradný zbor tvorili: 
kpt. Ladislav Franko (Taliansko), kpt. Anton Mazán (Kanada), kpt. Eduard 
Pyšný (Argentína), npor. Cyril Ondruš (Kanada), kpt. Ján Mešťančík (Kana
da), por. Ján Šmálik (Argentína) a por. Ladislav Silaj (Kanada).

Funkcionárov ÚSK menoval Š. Haššík. Podliehali iba jeho rozkazom 
a v jeho zastúpení predsedovi ÚSK plk. gšt. J. Parčanovi (neskôr ho S. 
Haššík povýšil do hodnosti generála - pozn. M. P.). Pravidelne koncom me
siaca členovia prezídia predkladali písomnú správu predsedovi ÚSK a za po
radný zbor jeho náčelník. V súvislosti s vytváraním kontaktov, organizova
ním náborov na vstup do ÚSK a propagovaním jej činnosti vo vybraných 
štátoch, boli vytvorené funkcie exponovaných dôstojníkov v Nemecku 
(pplk. Walter Domes so zameraním na Nemcov zo Slovenska a Podkarpat
skej Rusi - pozn. M. R), Argentíne (kpt. Vladimír Ozábal), USA (kpt. Michal 
Lukáč), Kanade (kpt. Pavel Kuchár a por. Ján Mechtler), Chile (npor. Fran
tišek Lichnovský), Dominikánskej republike (por. Martin Entrichel), Talian
sku (npor. Koloman Murgaš) a v Švédsku (por. Jozef Pettko).12

Členovia prezídia ÚSK a jeho funkcionári tvorili v podstate uzatvorený 
kruh, pracujúci doslova konšpiratívne. Podľa rozkazov protektora ÚSK 
„... nik nesmie preniknúť do tohto telesa a každý pokus treba ihneď oznámiť 
Predsedovi, alebo Protektorovi...“13 Štefan Haššík predpokladal, že paralel
ne s rozvíjaním aktívnej činnosti ÚSK sa budú stupňovať provokácie agen
tov, a tak nariadil vytvoriť „... prísne dôverný a uzatvorený systém...“ a sú
časne dodržiavanie „... zásady dôvernosti v súkromnom styku s vlastnými 
ľuďmi...“14

V polovici 50. rokov z dôvodu rozšírenia členskej základne ÚSK, propa
gácie jej činnosti a získavania finančných prostriedkov, prezídium ÚSK roz
hodlo o vytvorení Ohniska priateľov slovenských kombatantov.15 Náborová 
akcia bola zahájená L mája 1954. Prihlášky na vstup do Ohniska mali prijí
mať nielen členovia Prezídia ÚSK, funkcionári a organizovaní kombatanti, 
ale aj sympatizanti ÚSK. Členstvo v Ohnisku bolo ponúknuté aj ženám vo
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veku od 16 rokov a nebolo obmedzené občianstvom.
Členstvo v Ohnisku bolo písomne potvrdzované predsedom ÚSK plk. 

gšt. J. Parčanom. Ohnisko, ktoré združovalo minimálne 12 členov malo v če
le voleného stařešinu, ktorého menoval protektor ÚSK Štefan Haššík.16

Koncom prvej tretiny 50. rokov sa skončili niekoľkoročné diskusie a spo
ry súvisiace s priznávaním hodností, definovaním stavovských skupín ÚSK, 
povyšovaním atd. Štefan Haššík podpísal 1. mája 195417 Výnos, ktorým u- 
presnil československé vojenské hodnosti po 1. septembri 1944. Po ukonče
ní diskusií v rámci ÚSK Haššík rozhodol, že členom ÚSK po zložení prísa
hy vernosti Slovenskej republike budú uznané len posledné dosiahnuté hod
nosti počas existencie vojnovej Slovenskej republiky. Neuznali sa teda hod
nosti dosiahnuté v armáde predvojnovej ČSR. Pre príslušníkov žandárstva, 
polície a pohraničnej stráže - členov ÚSK sa vzťahovali rovnaké pravidlá ako 
pre vojakov. Do budúcnosti navrhol plk. gšt. J. Parčan vytvoriť len jeden or
gán „štátnej bezpečnosti“ - policajný.18

V rámci diskusie medzi členmi ÚSK sa viedli veľké spory v súvislosti 
s vypracovaním prvého „Semantizmu slovenskej brannej moci“. Po jeho 
schválení boli utlmené rozpory vzťahujúce sa k stavovskej skupine dôstoj
níckych zástupcov. Do tejto kategórie Š. Haššík rozhodol zaradiť 6 hodnost
ných tried: strážmajster, nadstrážmajster, štáb strážmajster, čatmajster, rot
majster a bojmajster.19

Paralelne s vnútornými rozpormi si ÚSK hľadala svoje miesto medzi exi
lovými organizáciami. Tento proces trval až do začiatku poslednej tretiny 50. 
rokov a možno ho označiť ako pomerne zdĺhavý, problémový a konfliktný.

V závere roku 1953 sa podarilo predstaviteľom ÚSK vydať prvé číslo 
Domobrany. V tlačovom orgáne ÚSK Domobrane, ktorý redakčne pripravo
val referent propagandy kpt. Ján Doránsky (odvolaný Š. Haššíkom Výnosom 
č. 5/1 - 1954 z 20. apríla 1954 - pozn. autora) sa objavovali články a úvahy 
najmä Š. Haššíka, J. Parčana, A. Baníka, ale aj jej šéfredaktora o hľadaní 
kontaktov na oficiálne vládne kruhy západných mocností, predstaviteľov 
slovenského a poľského exilu. Prioritu malo budovanie kontaktov na vládu 
USA, Kanady, Nemecka, Španielska, Talianska a Argentíny.20 Tieto aktivity 
koordinoval J. Parčan.

V polovici roku 1954 sa podarilo predstaviteľom ÚSK zaistiť podporu ka
nadského Ministerstva informácií na vydávanie Domobrany s nákladom 
4000 výtlačkov. Paradoxne však vyznieva fakt, že kanadská vláda v tej dobe 
ešte nelegalizovala činnosť ÚSK na pôde Kanady.21 Ján Doránsky uvedenú
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skutočnosť vysvetľoval v liste A. Baníkovi slovami: my nemôžeme Kana
de diktovať kedy majú začať inakšie hovoriť. To je politický oportunizmus 
krajiny, to je jej duch a musíme byť opatrní, aby z konfrontovania s našimi 
túžbami nevyšly na povrch veci, ktoré by nám mohli raz byť na škodu...“22 
Predseda ÚSK J. Parčan kalkuloval so zhoršovaním vzťahov medzi Vý
chodom a Západom, z čoho by mala prospech ÚSK, uvedomoval si dô
ležitosť strategickej pozície USA vo svetovom vývoji čo vysvetľoval vo svo
jich pokynoch šéfredaktorovi Domobany: „... je nesporné, že hlavným no
siteľom budúceho boja bude USA a preto musíme všetkými silami sa dostať 
k Američanom...“23

Predstavitelia ÚSK sa snažili hľadať vhodné kontakty na politické a vlád
nuce kruhy v USA. Napriek veľkej propagande venovanej Š. Haššíkovi 
a ÚSK, ktorá bola zorganizovaná v závere roku 1953 a na jar 195424, sa ne
dostavil tak túžobne očakávaný politický efekt. Jozef Parčan tlmočil J. Do- 
ránskemu tiež sklamanie Haššíka z politického neúspechu v USA. V decem
bri 1953 uvažovali nad Lančaričovou ponukou vybudovať kontakty smerom 
k vysoko postavenému funkcionárovi ministerstva obrany USA Johnovi Sle
zákovi (v tej dobe námestníkovi ministra obrany USA - pozn. M. P.), ktorý 
bol pôvodom Slovák.25 Š. Haššík veril v úspech politického lobingu Johna 
Slezaka. Na oficiálne vládne kruhy vo Washingtone zaslali v máji 1954 
120 fotografií Š. Haššíka s jeho životopisom.26

V súvislosti s vyššie uvedenými aktivitami J. Parčan uviedol, že na tom 
mal evidentný záujem Š. Haššík, a J. Doránskemu tieto taktické kroky vysvet
ľoval slovami: „... niekto nás tam musí uviesť. Naši nepriatelia nám chcú na
hovoriť protiamerický postoj. Teda veľký pozor. Teraz je úloha aj plán a na 
Vás záleží prevedenie. Škoda, že na pôde USA nemáme vhodné osoby...“27

Predstavitelia USK sa snažili hľadať podporu u krajinských spolkov. Na
priek aktivitám Š. Haššíka sa nepodarilo dosiahnuť očakávanú pomoc z ich 
strany. Andrej Baník tlmočil do redakcie Domobrany stanovisko Š. Haššíka 
takto: „... naše starokrajanské spolky sú už prejedené našimi rebéliami 
a mnohé nechcú ani počuť o nejakej podpore, lebo ďalej vidia len podvod 
a ničomnosti...“28

Aktivity predstaviteľov USK vyvrcholili v máji 1954, t. j. pred začatím 
Národnej konferencie predstaviteľov slovenských krajanských spolkov 
v USA a Kanade. Účastníkom zaslali pozdravný list Š. Haššíka spolu so 700 
letákmi propagujúcimi ÚSK.29 Ani po týchto propagačných akciách sa 
väčšinou odmietavé postoje jednotlivých krajanských spolkov z USA
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a Kanada voči ÚSK nezmenili. Sklamanie vo vedení ÚSK zavládlo po neús
pešných pokusoch získať od predstaviteľov krajanských spolkov finančnú 
podporu na činnosť ÚSK, pretože rozpočet podľa A. Baníka dosahoval pri
bližne 4000 USD. Tieto peniaze „... sa musia za každú cenu opatriť...“30 a in
tendant ÚSK A. Baník sa preto pokúšal zapojiť do tejto akcie aj cirkevných 
predstaviteľov v exile. Ako písal v dopise J. Doránskemu po dohode s Hašší- 
kom bola zmenená taktika voči potenciálnym darcom finančných prostried
kov v tom, že za „opatrovníka“ peňazí bol určený rev. Michal Shuba.31 Táto 
taktika priniesla čiastočný úspech.

Pomerne zložitá pozícia ÚSK z hľadiska jej akceptovania vládnymi kruh
mi západných mocností sa komplikovala osobnými vzťahmi funkcionárov 
ÚSK s predstaviteľmi českých a slovenských exilových organizácií a zdru
žení. V podstate až do marca 1957 ich charakterizovali predovšetkým ostré 
vzájomné konflikty a nevraživosť.

Najväčšie napätie vládlo vo vzájomných vzťahoch medzi SNR v zahra
ničí (SNR v Z - pozn. M. P.) a ÚSK. Nevraživosť vládla najmä medzi Pau- 
čom a Haššíkom. Zárodok ich vzájomného konfliktu bol datovaný ešte do 
roku 1944. Podľa informácií Haššíka sa Paučo v tej dobe ukrýval na Záhorí 
a odmietal „... narukovať a Haššík písal (A. Baníkovi - pozn. M. R), že ne
chcel z veci robiť causu doma a nechal ho i bez zákroku žandárov...“32 Pauča 
táto trauma sprevádzala v exile a ostro vystupoval v rámci SNR v Z proti 
ÚSK. Š. Haššík sa snažil tieto konflikty tlmiť a riešil ich s pomocou E. Bôh- 
ma, S. Blaška, L. Kandra a Kirschbauma. Ďalšie konflikty sa objavili potom, 
ako niektorí predstavitelia SNR v Z rokovali s členmi ÚSK a snažili sa ich 
presvedčiť, aby vstúpili do vojenskej komisie SNR v Z. Štefan Haššík prijal 
opatrenia, ktoré zakazovali činnosť členov ÚSK v iných organizáciách 
a združeniach v exile. Aktívnym zástancom integrácie ÚSK s vojenskou ko
misiou SNR v Z bol Ján Doránsky ktorý sa tak dostal do sporu s J. Parčanom 
a Š. Haššíkom. Vyvrcholením tohto sporu bolo vzdanie sa J. Doránskeho 
svojej funkcie v ÚSK a vstup do SNR v Z.

Vážnou konkurenciou ÚSK bolo založenie Slovenskej légie.33 Jej predse
da Jakubec (používal aj meno Vesný - pozn. M. P.) po príchode z Anglicka 
v roku 1954 kontaktoval podpredsedu SNR v Z Pavla Kuchára a predsedu 
7. zboru Kanadskej slovenskej ligy Jána Vága v Torontě a prostredníctvom 
nich rokoval s niektorými členmi ÚSK. Prezídium ÚSK získalo informácie 
o vstupe niektorých členov ÚSK do Slovenskej légie. Funkcionári ÚSK 
hodnotili činnosť Slovenskej légie ako „zradcovskú“, zameranú proti záuj-
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mom Slovákov v zahraničí. Argumentovali podmienkami členstva v Sloven
skej légii, podľa ktorých mohli do nej vstúpiť aj príslušníci zahraničného bo
ja a účastníci SNP čo považovalo Prezídium ÚSK za neprijateľné a ko
munistickú zradu...“ Členov Slovenskej légie označili za provokatérov a do
konca aj za špiónov ZSSR,34 s úmyslom oslabiť a rozbiť ÚSK.35

Po rokoch vnútorných rozporov v rámci ÚSK, ale aj medzi exilovými or
ganizáciami a združeniami došlo na jar 1957 k výraznému pokusu o ich pre
klenutie a zjednotenie predstaviteľov slovenského exilu.

V dňoch 30.-31. januára 1957 v Miláne v priebehu rokovaní medzi Štefa
nom Haššíkom a Ferdinandom Ďurčanským došlo k vzájomnej dohode 
o spoločnom politickom postupe. Z tohto stretnutia bol vydaný Ohlas.36

Ohlas spracovaný splnomocnencom Š. Haššíka pre zjednocovacie otázky 
Vladimírom Tomkom odvysielali takmer všetky rozhlasové stanice podporu
júce slovenskú politickú emigráciu. Ferdinand Ďurčanský a Štefan Haššík sa 
zaviazali „... 1. oslobodiť Slovensko z pod sovietsko-komunistickej tyranie 
a českej vojenskej okupácie... 2. zavedenie demokratického právneho poriad
ku... 3. pod dozorom Spojených národov... prevedenie slobodných a demokra
tických volieb do slovenského snemu, ktorý nech bez zásahu a nátlaku cudzích 
mocností rozhodne o osudoch i vnútornom usporiadaní slovenského štátu...“37

Signatári Ferdinand Ďurčanský a Štefan Haššík boli presvedčení, že sa 
im podarí zjednotiť slovenský politický exil a že sa k nim „... pripoja všetci 
verní synovia slovenského národa, ktorým záleží na jeho oslobodení...“38 
Realita ďalšieho vývoja nielen v podmienkach exilu, ale aj v povojnovom 
Československu bola odlišná.
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Postoje časti predstaviteľov skupiny 
Biela légia k povojnovému 
postaveniu Slovenska

Miroslav VILHAN

Azda nikdy v dejinách Slovenska sa nezrodilo toľko koncepcií o osude 
budúceho postavenia Slovenska, ako po skončení druhej svetovej vojny. Na 
úvod by bolo dobré pripomenúť si v tejto súvislosti niekoľko známych sku
točností. Mám pritom na pamäti v podstate známe varianty štátoprávnych 
predstáv jednotlivých činiteľov.1

Pokúsim sa ich heslovité vymenovať, keďže už boli spomínané pri inej 
súvislosti: jeden z variantov bol obsiahnutý v pôvodnom hesle slovenských 
komunistov „Za sovietske Slovensko“ buď ako súčasť Sovietskeho zväzu 
alebo stredoeurópskej federácie, ďalej to bola Benešova koncepcia obnove
nia predmníchovskej republiky i jeho dočasné koketovanie s českosloven- 
sko-poľskou konfederáciou, Sidorove predstavy o Slovensku ako súčasti ka
tolíckej federácie, projekt stredoeurópskej federácie Milana Hodžu, obnove
nie stavu, ktorý vznikol po 6. októbri 1938, čiže autonómia Slovenska v rám
ci ČSR (niektoré občianske odbojové skupiny), československá federácia 
presadzovaná najprv slovenskými komunistami a neskôr celou novou slo
venskou politickou reprezentáciou a zachovanie slovenskej samostatnosti, 
o čo sa usilovali vedúci činitelia Slovenskej republiky. Pritom treba zdôraz
niť aj to, že niektoré projekty mali navyše svoje vlastné modality.2

V novodobých slovenských dejinách doteraz takmer nespracované mies
to zaujíma problematika tzv. „Bielej légie“. Komplexné zrekonštruovanie 
a vyhodnotenie činnosti tejto operatívnej skupiny na Slovensku ešte čaká na 
svoje spracovanie, no nie je nezaujímavé spomenúť postoje a aktivity nie
ktorých predstaviteľov „Bielej légie“ k budúcnosti a povojnovému postave
niu Slovenska a jeho vývoja. Skôr než si odpovieme na túto otázku, je po
trebné venovať sa okolnostiam, ktoré ovplyvnili aktivity jej predstaviteľov.

V doterajšom bádaní o Bielej légii dosť podstatné a nie nezaujímavé 
miesto zaujíma práve Konfederácia politických väzňov na Slovensku 
(KPVS). Jej odbor pre historický výskum, archívnu dokumentáciu a pu-
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blikačnú činnosť vydal v roku 1995 svedectvo Jozefa Vicena, jedného 
z hlavných činiteľov tejto skupiny pod názvom „Po stopách Bielej légie 
v protikomunistickom odboji“. V tom istom roku vyšli tlačou taktiež „Do
kumenty o Bielej légii“, ktoré redigovala tá istá organizácia. V ich predsta
vách síce malo ísť o „hnutie svojpomoci obyvateľstva proti komunistickému 
štátnemu teroru“, ale na základe doterajšieho výskumu sa ukazuje, že ak tá
to skupina mala isté ambície a ciele, musela byť organizovaná, a tým zároveň 
musela mať aj nejaký program.3 Ak máme zmapovať aspoň základné rysy tej
to skupiny, musíme si najprv odpovedať na otázku, ako vznikla. Z mate
riálov, ktoré vydala Konfederácia politických väzňov na Slovensku je zrej
mé, že musela reflektovať aj iné organizácie, ktoré v tom období vyvíjali čin
nosť. Podľa tohto scenára hlavnou príčinou neúspechu ostatných organizácií 
a združení bola ich nejednotnosť a rivalita, ktorá zákulisné vládla v ich kon
špiračnej činnosti, ako to mimochodom dobre dokumentuje aj dobové tvrde
nie: ... „Dnešný stav protikomunistickej rezistencie dáva skôr obraz arény, 
kde sa ľudia bijú o vládu a moc po víťazstve, pritom ale zabúdajú, že víťaz
stvo treba najprv vybojovať“.4 Podľa aktivistov Bielej légie existovalo niekoľ
ko členení protikomunistických rezistencií, ktoré sa orientovali na operácie 
v priestore Československa, ale podľa ich mienky nemali v danej dobe až ta
kú veľkú podporu. Bez toho, aby sme ich tu uviedli, nemôžme pochopiť ich 
konkrétne ciele a potreby a porovnať ich s programom Bielej légie. Boli to 
najmä: 1. Rada Slobodného Československa, ktorá podľa predstaviteľov Bie
lej légie (najmä Vicena a Cintavého) obhajovala v presne špecifikovanej do
bovej situácii teritoriálne a štrukturálne zachovanie Československej repub
liky, takej, aká bola pred rokom 1938. Vo svojich radoch združovala politi
kov povojnových nekomunistických strán Československa (vrátane sociálnej 
demokracie, hoci tá sa včlenila do KSČ). Politici, hoci boj o politickú prestíž 
v štáte s komunistami prehrali, sa opierali prevažne o dosiahnuté výsledky 
vo voľbách v roku 1946. Títo už podľa predstaviteľov légie nemali v novo- 
vzniknutej konkrétnej situácii podporu ľudu, lebo po februárových udalos
tiach v roku 1948 stratili dôveru väčšiny obyvateľov. Sídlo tejto organizácie 
bolo svojho času v New Yorku. Ich „pročeskoslovenská“ orientácia citeľne 
otriasla dôverou obyvateľov Slovenska.5

2. Česká Národná rada v Londýne bola ďalšou organizáciou väčšieho roz
sahu, ktorá vtedy pôsobila pod vedením generála Prchalu. Privlastňovala si 
morálne právo hovoriť v mene českého národa. Toto svoje stanovisko odô
vodňovala tým, že vačšina garnitúry povojnových politikov Československa
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sa zdiskreditovala politikou „kompromisov“ s komunistami, a preto opráv
nene stratili svoj morálny kredit. Vedúci organizácie, generál Prchala, bol eš
te počas vojny v ostrom rozpore s vtedajšou českou emigrantskou vládou, 
práve preto, že nepripúšťal politické kompromisy s politikmi „prosovietskej“ 
orientácie. Bol za prestavbu Československej republiky na demokratický 
štátny útvar, ale nemal dostatok prostriedkov, ako tieto aktivity presadiť.6

3. Slovenský oslobodzovací výbor patril k ďalšej organizácii „protikomu
nistického“ charakteru, ktorý sídlil v Buenos Aires v Argentíne. Viedol ho 
bývalý minister zahraničných vecí Slovenského štátu dr. Ferdinand Ďurčan- 
ský. Ten nekompromisne presadzoval obnovenie samostatného Slovenského 
štátu a vytrvalo bojoval za dôslednú rehabilitáciu procesu s dr. Jozefom Ti
som, ktorý bol v roku 1947 odsúdený na trest smrti. Dr. Ďurčanský, bol tiež 
odsúdený na trest smrti, hoci v neprítomnosti. Podľa doterajších výsledkov 
výskumu možno s najväčšou pravdepodobnosťou dokázať, že táto organizá
cia mala najväčšiu oporu a sympatie operačných skupín Bielej légie na Slo
vensku a zároveň sa tešila pomerne veľkej podpore obyvateľstva.7

4. Slovenská národná rada v zahraničí zohrala tiež dôležité miesto v slo
venských povojnových dejinách. Jej predsedom bol Karol Sidor, bývalý mi
nister a neskorší veľvyslanec Slovenského štátu vo Vatikáne, kde získal po
merne veľkú priazeň cirkevných a laických aktivistov. Mal veľké sympatie 
obyvateľstva na Slovensku, najmä medzi veriacim ľudom.8

Popri týchto organizáciách mohli by sme hovoriť ešte aj o ďalších, avšak 
tie nemali až takú podporu obyvateľstva. Niektoré boli budované na základe 
prísne hierarchizovanej straníckej príslušnosti, iné zasa ako záujmové zdru
ženia a spolky.9

Ak máme komplexne a objektívne zhodnotiť aktivity a ciele Bielej légie 
na Slovensku, je takmer nemožné si vytvoriť širšiu predstavu o nej bez toho, 
aby sme nepoznali jej genézu. Potom si zrejme budeme vedieť odpovedať aj 
na otázku, aké konečné ciele v oblasti štátoprávneho usporiadania a postave
nia Slovenska zaujímala. Môžeme sa pri tom oprieť o dokumentované akti
vity niektorých jej predstaviteľov. Biela légia totiž zaujíma v novodobej his
tórii Slovenska dosť dôležité miesto, pretože išlo o ilegálnu skupinu, 
významnú medzi inštitúciami, ktoré boli priamo napojené na ľudácky exil. 
Je to o to dôležitejšie, pretože podľa doterajších výskumov bola najviac in
filtrovaná agentami bezpečnosti na území Slovenska. Biela légia disponova
la masmediálnymi prostriedkami a vlastnila rozhlasový vysielač fungujúci 
s krátkou prestávkou od mája 1950 do roku 1952. Bielu légiu riadili Jozef
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Vicen a Šumichrast z Rakúska. Na Slovensko vyslala svojho kuriéra Ernes
ta Strečanského a zo Slovenska do Rakúska Petra Pavloviča. Na Slovensku 
operovalo v tejto súvislosti viacero skupín s označením „Biela légia“. 
Z piešťanskej skupiny Bielej légie bola v roku 1952 zatknutá 17-členná sku
pina, z ktorej tri osoby boli odsúdené na doživotie a ostatní na tresty od 2 do 
25 rokov. Za organizáciu Bielej légie bola označená aj skupina v Čiernom 
Balogu. O činnosti tejto operatívnej skupiny nám doposiaľ nie je nič známe. 
V roku 1957 bezpečnosť tajne uniesla zo zahraničia na Slovensko Jozefa Vi- 
cena a pravdepodobne ho získala pre spoluprácu.10

Predstavitelia „Bielej légie“ v pozdravnom liste, z Viedne zo dňa 16. má
ja 1950, ktorý bol adresovaný Kongresu Slovenskej ligy v Amerike, charak
terizovali ciele „Bielej légie“ nasledovne:

Biela légia je hnutie svojpomoci obyvateľstva proti komunistickému štát
nemu teroru. Jej ciele sú:

1. Na princípe svojpomoci obyvateľstva znížiť obete komunistického štát
neho teroru na najnižšiu dosažiteľnú mieru.

2. Protikomunistické vrstvy obyvateľstva udržiavať v duchu odporu a za
braňovať prenikaniu nebezpečnej depresie a rezignácie.

3. V radoch protikomunistov otupiť stranícke a do veľkej miery aj nacio
nálne rozpory a všetky protikomunistické prvky zjednotiť a spoločne postu
povať proti spoločnému nepriateľovi.

4. Vynútiť si slobodu politického prejavu a slobodné voľby v komunistic
kých krajinách, kde je to komunistickými režimami zabránené.

Biela légia je hnutím, ktoré pracuje výlučne na územiach okupovaných 
komunistami, bez inosmernej zahraničnej aktivity. Vznikla na Slovensku, 
ale neobmedzuje sa len na Slovensko. Podľa dnešného stavu je slovenský 
príklad nasledovaný už aj v Čechách a na Morave a dalej v Maďarsku a v Ru
munsku. Vo svojom programe zahŕňa najaktuálnejšie otázky súčasného živo
ta v krajinách za železnou oponou."

V týchto tézach sa nachádzalo niekoľko zaujímavých, ale o to viac spor
ných tvrdení. Na jednej strane sa Biela légia prezentovala ako hnutie bez 
inosmernej aktivity, na strane druhej ale sympatizovala s hnutiami odporu po 
celom svete a nedá sa vylúčiť, že mimoriadne príťažlivým sa pre ňu stávalo 
hnutie dr. Ferdinanda Ďurčanského, ako som už naznačil vo vyššie uvede
ných skutočnostiach.

V Československu až do konca októbra 1948 platil zákon na ochranu re
publiky č. 50/23 Zb., podľa ktorého sa pokus a príprava na násilnú, t. j. mi-
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moparlamentnú zmenu hraníc, alebo demokratického, alebo republikánske
ho zriadenia, alebo „vojdenie do styku s cudzími činiteľmi za týmto účelom“ 
trestal ako zločin velezrady. Prečo to treba všetko spomínať? Práve preto, že 
podľa tohto receptu sa prejednávala v roku 1950 pred vojenským senátom 
Štátneho súdu odd. Bratislava najzávažnejšia trestná vec, protištátna orga
nizácia, neskoršie známa ako „Biela légia“, kde bolo súdených vyše 60 ob
vinených, z toho mnoho dôstojníkov.12 Táto skupina sa pritom označovala 
ako „protikomunisticky orientovaná“, no o čistom protikomunistickom po
stoji a odboji možno na Slovensku hovoriť len tam, kde sa ho zúčastnili oso
by tzv. „československý“ orientované, bývalí sociálni demokrati, členovia 
bývalej DS, národniari a i., ktorí chceli zachovať štát - ČSR (či už jednotný 
alebo vo federatívnej forme - podľa programu tzv. „Vianočnej dohody“ z r. 
1943). Na druhej strane však boli veľmi dobre pripravené a organizované 
skupiny z radov bývalej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), Hlin
kovej gardy (HG) a Hlinkovej mládeže (HM), ktoré v spojení so zahraničnou 
(emigrantskou) garnitúrou (utečencami koncom vojny v roku 1945) bojova
li za samostatný Slovenský štát, t. j. za odtrhnutie tohoto štátneho útvaru od 
ČSR, pričom vyhlasovali, že Česi a hlavne Beneš, sú zodpovední za „komu
nistický režim“ v Česko-Slovensku a preto ich odboj proti komunistickému 
režimu bol na prvom mieste bojom proti československej forme štátnosti.13

Tu sa pomaly dostávame k meritu veci. Výskumom je potrebné overiť či 
„Biela légia“ bola iba hnutím (tak ako to propaguje KPVS) alebo to bola or
ganizácia, ktorej cieľom bolo nielen kritizovať politický systém na Sloven
sku, a to najmä v súvislosti s postupným rozmachom aktivizujúcej sa ľudác
kej emigrácie, ale aj to, či išlo o riadenú organizáciu infiltrovanú agentmi 
ŠtB na Slovensku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť nielen úspešnosť protiko
munistického boja na Slovensku, ale aj rehabilitáciu slovenskej formy štát
nosti z rokov 1939-1945. Z toho by potom vyplývalo, že svoje „protikomu
nistické“ presvedčenie spájala so svojimi skutočnými zámermi, ktoré mali 
vyššie spomenutý cieľ.

Jeden z hlavných aktérov operatívnej skupiny Biela légia charakterizoval 
svoju činnosť nasledovne: „Vo svojej najnovšej práci... dotýkam sa udalostí, 
ktorých som bol priamym svedkom, ale nepokúšam sa vykresliť ucelený his
torický obraz epochy. Chcem len korigovať predstavy, ktoré sa v dlhom po
vojnovom období až pričasto retušovali v neprospech skutočnej podoby slo
venských vlastencov... Neuvažoval som o tom, že by som napísal autobio
grafiu. Pravdepodobne by mohla byť vnímaná ako chválenkárstvo. Koniec
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koncov v predmetnej knihe píšem o sebe iba ako o jednom z ťažko postiho
vanej generácie, ku ktorej patrím. Na príklade svojho osudu, opierajúc sa 
o svoje skúsenosti, svedčím o osude tisícok rovesníkov - či už sa narodili 
o päť či desať rokov skôr alebo neskôr ako ja. Našou spoločnou charakteris
tikou bolo, že sme boli priam zamilovaní do svojho národa, a nemienili sme 
vydať ho napospas grobianstvu, ktoré do našich končín vstúpilo s chaosom 
povstania z jesene 1944 a pomáhalo petrifikovať povojnové, Sovietmi zave
dené politické poriadky...“14

Jozef Vicen sa nakontaktoval s niektorými „protikomunistický“ oriento
vanými osobami ešte v júli 1948, keď další jeho spolupracovník Albert Púčik 
priviedol do Viedne zo Slovenska Antona Tunegu, o ktorom Vicen prehlaso
val, že síce o ňom už niečo počul, ale nebol si istý tým, či sa s ním aj osob
ne stretol.15 Len čo sa nakontaktovali na nich, dohodli sa na názve operatív
nej skupiny Biela légia. V programovej náplni tejto operatívnej skupiny bo
lo aj vyvíjanie takej činnosti, ktorá smerovala k oboznamovaniu obyvateľ
stva s ich aktivitami, k čomu poslúžila neskôr aj rozhlasová stanica Biela lé
gia.16 Skutočnosťou však zostáva, že štátne orgány o Jozefovi Vicenovi, kto
rý opustil Slovensko už v roku 1946, zhromažďovali veľké množstvo mate
riálu ešte pred jeho odchodom. Vo Viedni sa nakontaktoval na isté vytipova
né skupiny osôb, s ktorými bolo možné vyvíjať konšpiratívnu činnosť. Za je
ho činnosť mu vtedy hrozilo trestné stíhanie a postih na najvyššej hranici 
trestnej sadzby. V tejto súvislosti je potrebné uviesť niektoré skutočnosti 
o ňom, pretože tie sú kľúčom k pochopeniu aktivít „Bielej légie“ na Sloven
sku a jej boja za slovenskú formu štátnosti.

Jozef Vicen sa narodil 14. 12. 1921 a pochádza z rodiny príslušníka bý
valých slovenských ozbrojených bezpečnostných síl. Vyštudoval gymná
zium a absolvoval 9 semestrov vysokej školy technickej. V období existen
cie Slovenského štátu bol členom Hlinkovej mládeže a prešiel jej tzv. „vod
covskou školou“, čo zrejme značne ovplyvnilo jeho politické myslenie a do
viedlo ho k presvedčeniu, že je potrebné viesť boj proti niektorým skupinám 
osôb.17 Štátnobezpečnostné zložky sa začali podrobne zaoberať jeho činno
sťou. Dňa 30. 9. 1958 predložili v Prahe jeho spis prezidentovi republiky na 
posúdenie.18 Ten je aj kľúčom k pochopeniu aktivít „Bielej légie“ a umožňu
je odpovedať na otázku, či Vicen a spol. vyvíjali tzv. „protištátnu“ činnosť 
alebo nie. V správe sa uvádza, že orgány ministerstva vnútra uskutočnili nie
ktoré patričné opatrenia, na základe ktorých bol Jozef Vicen už dlhšiu dobu
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sledovaný. O začatí trestného stíhania proti jeho osobe bolo už skôr rozhod
nuté.19 V správe sa ďalej uvádza aj to, že nepriateľská činnosť Jozefa Vicena 
sa datuje už od roku 1944, keď ako popredný funkcionár HM a absolvent 
Vyššej vodcovskej školy sa stal členom štábu spravodajskej služby, ktorá bo
la zložená prevažne z členov HM. Táto skupina mala za úlohu sledovať roz
mach partizánskej činnosti, zhromažďovať údaje o vytipovaných skupinách 
osôb, o pohybe povstaleckých jednotiek a o všetkých tých, ktorí mali s nimi 
spojenie. Získané správy sa potom odovzdávali kompetentným predstavi
teľom Slovenského štátu i nemeckým orgánom, ktoré pôsobili na Slovensku. 
Tie potom poslúžili pri represívnych opatreniach nemeckej branej moci pro
ti povstaleckým silám. Vicen ako člen spravodajského štábu pôsobil v Brati
slave. Ním riadená spravodajská skupina, ktorá bola primárne zameraná na 
udržanie Tisovho režimu, vyhľadávala inkriminované skupiny osôb, potom 
ich vypočúvala a zatýkala.20

V dobe, keď bolo i vedeniu Slovenského štátu jasné, že jednotky Červe
nej armády vstúpia na územie Slovenska, sa rozhodlo o vytvorení „Sloven
skej tajnej ochrany“(STO). Toto zoskupenie bolo zložené prevažne zo stú
pencov slovenskej formy štátnosti z rokov 1939-1945. Zhromažďovalo po
znatky o pohyboch jednotiek Červenej armády na území Slovenska a podá
valo o tom správy zainteresovaným predstaviteľom štátnej moci na Sloven
sku, ktorí sa už nachádzali v emigrácii. Len čo spojenecké vojská protifašis
tickej koalície obsadili Slovensko, STO už nemohla naplno vyvíjať svoju 
činnosť.21

V apríli 1945 Vicen utiekol do Rakúska, kde obnovil styky s predstavi
teľmi Slovenského štátu a Hlinkovej mládeže, no najmä s Ferdinandom Ďur- 
čanským, Dr. Jozefom Mikulom, Matúšom a ďalšími. Len čo zistili, že ne
majú so sebou relevantné dokumenty, Vicen navrhol, že je potrebné ich zís
kať späť, aby mohli vyvíjať konšpiratívnu činnosť. Požiadal preto o vyslanie 
asi desaťčlennej skupiny na územie Slovenska, ktorá mala tieto materiály 
získať. Na území už obnovenej Československej republiky bola časť členov 
jeho skupiny odhalená, zatknutá a odovzdaná bezpečnostným orgánom. 
V auguste 1945 bol Vicen zo zaistenia prepustený. Potom nadväzoval styky 
s predstaviteľmi ďalších organizácií.22

Približne v rovnakom čase v zime roku 1945 Vicen nadviazal styky aj so 
Štefanom Chalmovským, vedúcim skupiny, ktorá budovala ilegálnu Hlinko
vú ľudovú stranu a vydávala protištátny časopis „Slovák“. Vicen sa postupne 
oboznámil s činnosťou tejto skupiny a sám bol tiež nápomocný pri rozširo-
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vaní tohto časopisu. Až v decembri 1945 sa dozvedel, že Chalmovský bol za
tknutý a že pri vyšetrovaní uviedol aj meno Vicena ako svojho spolupracov
níka. Po tomto upozornení sa Vicen ukrýval na mnohých miestach na Slo
vensku, a to až do mája 1946. Neskôr sa dostal do Maďarska, odtiaľ cez Ra
kúsko utiekol do Ríma.23

V Ríme prišiel Vicen do styku s Dr. Ďurčanským a so Sidorom, vedúcimi 
činiteľmi slovenskej povojnovej emigrácie. Tí mu sprostredkovali styk s pred
staveným jezuitov Prešelenom, pre ktorého vypracovali správu o činnosti or
ganizácie „Rodina“, ktorej hlavou bol Kolakovič. Od Ďurčanského a jeho or
ganizácie „Slovenský akčný výbor“, ktorá sa vydávala za jedinú reprezen
tantku slovenských záujmov v zahraničí, dostal inštrukcie na vytvorenie ďal
šej ilegálnej organizácie „Slovenský akčný výbor“ (SAV) s pôsobnosťou na 
území Slovenska. Inštrukcie, ktoré mu osobne odovzdal Ďurčanský, mali ce
nu zlata, a preto sa Vicen rozhodol s nimi oboznámiť aj Karola Sidora, ktorý 
ich však spochybnil, keďže ich pokladal za zavádzajúce. Vicen preto z Ríma 
odišiel do Rakúska. Odtiaľ sa nevrátil späť na Slovensko, ale odcestoval do 
Nemecka, kde sa stretol s Dr. Jankovičom, ktorý viedol organizáciu nazvanú 
„Slovenský revolučný odboj“ (SRO). Tá vysielala do CSR utečencov s pro
tištátnymi letákmi a prostredníctvom nich mapovala situáciu v ČSR 
a udržiavala kontakt aj s inými organizáciami podobného zamerania v iných 
štátoch formujúceho sa socialistického bloku. S touto organizáciou Vicen 
spolupracoval asi 6 mesiacov.24

V septembri 1946 sa Vicen nakontaktoval na vedúceho pobočky CIC25 
v Štajeri. Začal pracovať pre túto organizáciu a odovzdával jej, podľa doho
dy, informácie o situácii v Československu, ktoré mali zväčša politický ráz 
a ktoré získaval od rôznych utečencov. Zo Štajera sa potom premiestnil do 
Branau v Rakúsku, kde opäť nadviazal spojenie s vedúcim pobočky CIC 
v tomto meste a pokračoval v spolupráci. Zrejme si pritom dobre uvedomo
val skutočnosť, že Američania sú nedostatočne informovaní o situácii v Čes
koslovensku, čo nasvedčujú aj jeho slová: ...“Zacestovali sme do homora- 
kúskeho mestečka Steyr a navštívili sme tam Američana, ktorý v tom čase 
mal hodnosť kapitána a volal sa Paul Lyons. Mal tlmočníčku, tá vedela po 
slovensky, on sám rozumel dobre po nemecky... Kapitán Lyons bol veľmi in
teligentný, bystrý chlap a ukázalo sa, že je zriedkavo presvedčený americký 
vlastenec... Druhým bodom rozpravy bola hrozba komunizmu. U nás doma, 
v Európe, na celom svete. Bol som prekvapený, že kapitána Lyonsa problém 
zaujímal a že ho považoval perspektívne za veľmi závažný aj pre USA. Po-

416



POSTOJE ČASTI PREOSTAVITECOV SKUPINY BIELA LÉGIA X POVOJNOVÉMU POSTAVENIU SLOVENSKA

rozprával som mu o rozporoch medzi demokraciou, aká sa u nás hlásala, 
a demokraciou, ktorá bola komunistickými trikmi rafinovane oktrojovaná... 
V závere rozpravy som kapitánovi Lyonsovi taktne naznačil, že som znepo
kojený, ak človek jeho postavenia je tak nedostatočne informovaný o soviet
skych a komunistických reáliách... pretože mám dôkazy, že na opačnej, teda 
sovietskej strane dôstojníci toho vedia podstatne viac o reáliách amerických, 
resp. týkajúcich sa Západu všeobecne“.26

Vicen hodnotil s odstupom času tento rozhovor vysoko, o čom svedčila aj 
jeho pripomienka, že v súvislosti s týmto rozhovorom sa podľa jeho názoru 
zmenil postoj niektorých štátov, čo sa prejavilo v omnoho lepšom chápaní 
problémov strednej Európy.27

V obžalovacom spise sa ďalej Vicenovi vytýkalo, že po februári 1948 po
kračoval v konšpiratívnej činnosti, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že vypra
coval pre Američanov návrh na vybudovanie spravodajskej siete, ktorú mali 
vytvárať utečenci z ČSR. To si vyžadovalo aj zabezpečenie finančných zdro
jov. Američania s týmto plánom súhlasili, lebo za ich finančnej podpory bo
la vytvorená vo Viedni organizácia „Project waco“, ktorá mala tvoriť akýsi 
predvoj „Bielej légie“. Vedúcim tejto skupiny bol Dr. Jozef Mikula, no ope
ratívne spadal pod kontrolu Vicena. Skupinu financovala americká spravo
dajská služba. Spočiatku 250 dolármi mesačne, neskôr, od januára 1949 už 
sumou 350 dolárov mesačne.28 Táto organizácia podliehala viedenskému 
ústrediu CIC. Jej úlohou bolo nielen mapovať situáciu v Československu, ale 
aj budovať jej spravodajskú sieť na Slovensku. V tejto súvislosti sa v zápis
nici politického byra ÚV KSČ, ktorého členmi boli aj vládni úradníci, spo
mínala aj tá skutočnosť, že na Vicena boli napojení aj Anton Tunega, Eduard 
Tesár a Albert Púčik.29 Keď boli títo jeho spolupracovníci odhalení, posielal 
z Rakúska na Slovensko ďalších členov. V spise sa uvádzajú mená: bratia 
Čermákovci, Baláž, Kuláš, Očenáš, Rovňák, Vrábel, Minárik, Pavlina a Hur- 
ban.30 V roku 1949 sa Vicen dohodol s Dr. Jozefom Mikulom na vybudova
ní protištátnej organizácie na Slovensku s cieľom vytvoriť samostatný Slo
venský štát.31

Jozef Vicen vypracoval podrobné inštrukcie za účelom vytvorenia takej
to organizácie, ktorá dostala, po dohode s jeho spolupracovníkmi, názov 
Biela légia. Na Slovensko vyslal osobu pod krycím menom „Minárik“ a po 
jej zatknutí v júni 1951, keď bolo súdených aj ďalších 50 členov tejto protiš
tátnej organizácie, odovzdal dôverné informácie na vybudovanie konšpira
tívnej siete tejto operatívnej skupiny osobe s krycím menom „Vrábel“.32
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V Rakúsku sa neskôr, po dohode so svojím spolupracovníkom Burgašom 
a Stowasserom, upřesnila aj činnosť „Bielej légie“ za hranicami Slovenska 
a za týmto účelom s podporou americkej CIC prevzali a koordinovali činnosť 
„Vysielača slobodného demokratického Slovenska“, ktorý tiež pomenovali 
„Biela légia“. Umiestnený bol v istom nemenovanom americkom objekte 
v Rakúsku a vyvíjal činnosť od apríla 1950 do júna 1951.”

Prostredníctvom Strečanského a Šumichrasta, na ktorého sa napojili, vy
sielač vyvíjal činnosť aj na Slovensku.34 Pre špionážnu činnosť v službách 
„Bielej légie“ získal Vicen aj rakúskych štátnych príslušníkov, občanov Haa- 
sa a Schiestla, ktorého za týmto účelom vyslal dvakrát do Maďarska a trikrát 
do Československa. Boli to osoby, ktorých úlohou bolo fotografovať rôzne 
vojenské objekty a letiská v štátoch socialistického bloku a získavať o nich 
dokumentačný materiál. Pozoruhodné bolo aj to, že na svoju stranu získal aj 
členov futbalového družstva Slovan Bratislava Benedikoviča, Beňu, Ing. 
Steinera, Tegelhofa, Fedrmajera a Matúška, ktorí boli vo Viedni na zájazde, 
ďalej Jozefa Řeháka z Prahy, ktorý bol na návšteve u príbuzných a zamest
nanca Československej plavby dunajskej Křivánka. Išlo o čs. štátnych príslu
šníkov, od ktorých získal Vicen bohatý dokumentačný a fotodokumentačný 
materiál. Keďže bol neskôr odhalený a zatknutý, ku všetkému sa priznal, čo 
štátne orgány zrejme brali do úvahy a pod hrozbou odsúdenia na trest 25 ro
kov odňatia slobody ho ŠtB „získala“ pre spoluprácu.35

Priznanie Vicena potvrdili svedeckými výpoveďami tieto osoby: Fran
tišek Mátel, Václav Vaško, Augustín Huba, Vladimír Jukl, Juraj Rajec, Pavel 
Cintavý, Ignác Danák, Ľudovít Gálik, Karel Vrábel, Jan Hurban, Josef Pav
lín, Ján Minárik, Jozef Krutý, Ernest Strečanský, Adolf Klíma. Je možné, že 
prostredníctvom niektorej z týchto osôb došlo k jeho zaisteniu.36

V súvislosti s Vicenovými aktivitami pôsobilo na Slovensku niekoľko 
skupín „Bielej légie“. Na západnom Slovensku bola známa skupina Ernesta 
Strečanského, v oblasti Čierneho Balogu a Prešova operovali skupiny Jána 
Rešetku, Bodnára a Michala Mihóka.37 Týchto ľudí sa podarilo odhaliť iba 
vďaka nasadeným spojkám, pretože mali napojenie priamo na Vicena v za
hraničí. Preto tieto skupiny boli infiltrované aj agentmi ŠtB.

Tak napr. na krajskú správu ministerstva vnútra v Prešove prišla dňa 24. 
7. 1959 správa o spôsobe likvidácie Bielej légie, ktorú adresoval npor. Volč- 
ko na príslušný orgán nasledujúcimi slovami: ...“V prešovskom kraji sme 
zachytili signál o organizovaní sa „BL“ (myslí sa tým Biela légia - pozn. 
M.V.) v okrese Vranov, kde občan Hanzel Vendelín túto okolnosť prezradil
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náčelníkovi okresného okrsku minislerslva vnútra s. Behúňovi. Na základe 
toho Hanzel bol zverbovaný na spoluprácu a mal krycie meno „HOMÉR“ ... 
Toho získal do organizácie Bielej légie istý ... Ontko... Na základe toho bol 
potom agent „HOMÉR“ vedený tak, aby sa ... zistilo, kto organizáciu riadi 
a celá ich činnosť.38 Tak došlo k odhaleniu činnosti Mihókových aktivít. 
K takejto forme rozpracovávania operatívnych skupín Bielej légie dochádza
lo aj na iných miestach Slovenska.

Akoby v ostrom protiklade k tomu pôsobili slová Jozefa Vicena, ktorý 
prehlásil pri príležitosti napísania svojich najnovších spomienok slová v tom 
zmysle, že chce uvedenými spomienkami iba korigovať predstavy, ktoré sa 
v dlhom povojnovom období až pričasto retušovali v neprospech skutočnej 
podoby slovenských vlastencov.39

Na záver treba skonštatovať, že pri hodnotení činnosti „Bielej légie“ jed
noznačne treba rozlišovať, čo je mýtus a čo realita. V súvislosti s vyššie uve
denými skutočnosťami neobstoja slová Vicena o „hnutí svojpomoci obyva
teľstva...“ a o forme pasívneho odporu proti režimu. Išlo o prísne riadenú or
ganizáciu, ktorá bola napojená nielen na ľudácke kruhy v zahraničí, ale aj na 
zahraničné spravodajské organizácie, a najmä na CIC. V tomto smere sa 
snažila vyvíjať aktivity za rehabilitáciu slovenskej formy štátnosti, čo v uve
denej dobe a v uvedenom čase bolo nereálne. To nepriamo dokazujú aj slo
vá jedného z hlavných aktérov tejto organizácie: ... “našu vlasteneckú orien
táciu sme vždy naznačili... Programové zásady Bielej légie podfarbovala 
zborová vlastenecká pieseň „Со čušíš, čušíš, Slováku mužný, pretri si oči“. 
Odvtedy sa táto vlastenecká pieseň dostala na index a dodnes sa neuvádza 
ani v rozhlase, ani v televízii“.40 A práve tu treba hľadať odpovede na otázky, 
ktoré evokuje názov tejto štúdie.
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Dr. Michal BARNOVSKÝ, DrSc. (1937), vedecký pracovník a vedúci 

Oddelenia najnovších dejín Historického ústavu SAV (ďalej len: HÚ SAV). 
Zaoberá sa politickými dejinami Slovenska po druhej svetovej vojne s hlav
ným zameraním na obdobie rokov 1945-1948. Je autorom viacerých mono
grafií a vedeckých štúdií a odborných článkov.

Dr. Jiří BÍLEK, CSc. (1948), vedecký pracovník Historického ústavu Ar
mády Českej republiky v Prahe. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa za
oberá československým a českým vojenstvom, predovšetkým výstavbou ar
mády v povojnovom desaťročí 1945-1955. Je autorom viacerých monografií 
a vedeckých štúdií.

Barbara BYSTRICKÁ, M. A. (1976), pracovníčka Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou 
2. ČSR, s hlavným dôrazom na postavenie Slovenska v nej, na výstavbu štát
neho aparátu, slovensko-české vzťahy a medzinárodno-politické súvislosti 
vývoja 2. ČSR.

Plk. Doc. Dr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. (1950), riaditeľ Vojenského his
torického ústavu (VHÚ) v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá 
dejinami vojenstva v období druhej svetovej vojny s dôrazom na vývoj slo
venskej armády a jej nasadenia na východnom fronte a českého a sloven
ského ozbrojeného antifašistického zápasu v zahraničí. Je autorom viacerých 
vedeckých a odborných štúdií a vysokoškolských skript.

Dr. Valerián BYSTRICKÝ, DrSc. (1936), riaditeľ HÚ SAV. Vo svojej ve
deckej práci sa venuje výskumu diplomatických a politických vzťahov na 
Balkáne v 30. rokoch 20. storočia a dejinám Slovenska v širšom stredo
európskom kontexte v období medzi svetovými vojnami. Je autorom viace
rých monografických výstupov a desiatok vedeckých štúdií a odborných 
článkov.

Dr. František CSÉFALVAY, CSc. (1953) vedecký pracovník Odboru vo- 
jensko-historických výskumov (OVHV) VHÚ v Bratislave. Venuje sa vý
skumu a spracovaniu problematiky domáceho ozbrojeného odboja na Slo
vensku v rokoch 1943-1945, najmä partizánskeho hnutia a slovensko-
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maďarským vzťahom v 30.-40. rokoch 20. storočia. Je autorom alebo spolu
autorom vedeckých štúdií, ktoré boli publikované v domácich a zahranič
ných časopisoch.

Kpt. Miloslav ČAPLOVIČ, M. A. (1971), je vedeckovýskumným pra
covníkom OVHV VHÚ. Venuje sa dejinám vojenstva a branných organizácií 
na Slovensku v medzivojnovom období. Je autorom viacerých štúdií a od
borných článkov. V rámci doktorandského štúdia na HÚ SAV analyzuje 
problematiku branných organizácií ČSR v medzivojnovom období.

Dr. Paal Sigurd HILDE (1970), doktorand Oxfordskej univerzity. Vyštu
doval St. Antony’s College v Oxforde so zameraním na politológiu a his
tóriu. Venuje sa novodobým českým, slovenským a európskym dejinám 
a politológii. Je autorom viacerých článkov a štúdií z moderných českých, 
slovenských a európskych dejín a politológie. Je spoluautorom niekoľkých 
monografií. V súčasnosti dokončuje doktorandskú prácu k problematike po
vojnového slovenského politického exilu.

Dr. Katarína HRADSKÁ, PhD. (1956), vedecká pracovníčka HÚ SAV. 
Vo svojej vedeckej práci sa venuje deportáciám Židov zo Slovenska do kon
centračných táborov a vplyvom Nemecka na riešenie židovskej otázky na 
Slovensku. Je autorkou monografie a viacerých odborných štúdií z tejto 
problematiky.

Dr. Edita IVANIČKOVÁ, CSc. (1948), vedecká pracovníčka Historic
kého ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami medzinárodných vzťa
hov počas druhej svetovej vojny, hlavne politikou Veľkej Británie vo vzťahu 
k Československu a strednej Európe.

Dr. Ivan KAMENEC, CSc. (1938), vedecký pracovník Historického ústa
vu SAV. Venuje sa výskumu moderných dejín Slovenska v 20. storočí s dô
razom na politické dejiny a dejiny kultúry. Najväčšia časť jeho publikačnej 
činnosti vo forme monografií a štúdií vychádza z analýz problematiky poli
tického systému a režimu Slovenského štátu, domáceho odboja a prena
sledovania Židov na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny.

Zoltán KATREBA, M. A. (1974), vedeckovýskumný pracovník OVHV 
VHÚ v Bratislave. Zaoberá sa problematikou činnosti slovenskej armády 
v ťažení na východnom fronte v roku 1941 a vojenskopolitickými opatrenia-
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mi Slovenskej republiky pred vstupom do vojny proti ZSSR.

Tomáš KLUBERT, M. A., PhD. ( 1972), bývalý vedeckovýskumný pra
covník OVHV VHÚ. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá dejinami dru
hej svetovej vojny a vojenskou technikou. Ťažisko jeho doterajšej práce je 
venované obrneným jednotkám slovenskej armády.

Plk. v. v. Dr. Prof. Pavol KOLLÁR, DrSc. (1934), odborný pracovník Od
delenia pre vydávanie osvedčení Ministerstva obrany. Pôsobil ako vysko- 
školský pedagóg. Je autorom mnohých odborných štúdií a vysokoškolských 
skript. V súčasnosti náplňou jeho práce je i posudzovanie účasti jednotlivých 
osôb v odboji proti fašizmu a v boji za oslobodenie krajiny, žiadajúcich o vy
danie osvedčenia o tejto účasti.

Dr. Slavomír MICHÁLEK, CSc. (1961), vedecký pracovník HÚ SAV. 
Venuje sa výskumu moderných dejín Slovenska. Zaoberá sa českosloven- 
sko-americkými vzťahmi, československou zahraničnou politikou v druhej 
polovici 20. storočia, osobnosťami z radov Slovákov, ktorí pôsobili v čs. dip
lomacii. Je autorom viacerých monografií a desiatok vedeckých štúdií.

Dr. Jan NĚMEČEK, CSc. (1963), odborný pracovník Historického ústa
vu Akademie věd ČR. Zaoberá sa dejinami československého zahraničného 
i domáceho odboja v rokoch druhej svetovej vojny.

JUDr. Oldřich PEJS (1951), český amatérsky historik, ktorý sa venuje 
problematike slovenských vojenských dejín s profesionálnou erudovanos- 
ťou. Vo svojej publikačnej činnosti sa zameriava najmä na obdobie druhej 
svetovej vojny.

Ondrej PODOLEC, M. A. (1975), vedeckovýskumný pracovník HÚ SAV. 
V doterajšej výskumnej činnosti sa venoval politickým perzekúciám na Slo
vensku v povojnovom období, v súčasnosti sa sústreďuje na problematiku 
Snemu Slovenskej krajiny (1938-1939) a Snemu Slovenskej republiky 
(1939-1945).

Pplk. Dr. Miloslav PÚČIK CSc. (1961), vedecký pracovník a riaditeľ 
Oddelenia novších vojenských dejín OVHV VHÚ. V roku 1991 ukončil in
ternú vedeckú ašpirantúru a obhájil kandidátsku dizertáciu k problematike 
výstavby armády ako mocenského orgánu štátu v prvej polovici 60. rokov.
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Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje novodobým českým a sloven
ským vojenským dejinám a bezpečnostnej problematike. Je autorom via
cerých vedeckých štúdií a monografií, ktoré boli publikované aj v zahraničí.

Pplk. Dr. István RAVASZ, PhD. (1958), dlhoročný muzeológ vo Vojen
skom historickom múzeu v Budapešti, v súčasnosti riaditeľ oddelenia sta
rostlivosti o vojenské hroby a vojenské tradície Vojenského historického 
ústavu a Múzea Ministerstva obrany. Vo svojej výskumnej práci sa zaoberá 
dejinami maďarského honvédstva počas druhej svetovej vojny. Je autorom 
monografie a viacerých vedeckých štúdií.

Jaroslava ROGUĽOVÁ, M. A. (1975), pracovníčka HÚ SAV. Zaoberá sa 
spoločensko-politickými pomermi medzivojnovej ČSR. Hlavný záujem sú
streďuje na politickú činnosť Slovenskej národnej strany v tomto období.

Pplk. Dr. Klaus SCHÔNHERR, M.A., vedecký pracovník Militärge- 
schichtliches Forschungsamt - u v Potsdame, v SRN. Prevažne sa venuje ob
dobiu novodobých nemeckých vojenských dejín, z ktorého publikoval viace
ro odborných článkov a vedeckých štúdií.

Igor SLEPCOV, M.A., (1945); vedecko-výskumný pracovník Vojenského 
múzea vo Svidníku. Zaoberá sa problematikou bojov vo Východných Kar
patoch v období prvej svetovej vojny a regionálnymi dejinami súvisiacimi 
s priebehmi bojov počas druhej svetovej vojny na východnom Slovensku.

Pplk. Doc. József János SZABÓ, CSc. (1953), docent Katedry vojen
ských dejín na Univerzite národnej obrany Mikuláša Zrínskeho v Budapešti 
(Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem). Vo vedeckej a pedagogickej čin
nosti sa zaoberá s obdobím prvej a druhej svetovej vojny. Je autorom via
cerých vedeckých štúdií v maďarských časopisoch.

Juraj ŠIMKO, M. A. (1973), odborný asistent Skupiny politológie a dejín 
Katedry spoločenských vied Vojenskej akadémie SNP v Liptovskom Mikulá
ši. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje aj novším dejinám.

Dr. Pavel SlMUNIČ, CSc. (1952), riaditeľ OVHV VHÚ v Bratislave. Vo 
svojej vedeckej činnosti sa užšie orientuje na vojenské dejiny v období druhej 
svetovej vojny s osobitným zameraním na problematiku vývoja slovenskej ar
mády v rokoch 1939-1941, a povstaleckej L čs. armády na Slovensku.
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Pplk. v. z. Dr. Jan ŠTAIGL, CSc. (1948), vedecko-výskumný pracovník 
OVHV VHÚ v Bratislave. Zaoberá sa otázkami vojensko-politického, geo- 
strategického a vojenskostrategického postavenia Slovenska, problematikou 
organizačného a dislokačného vývoja armády a ostatných ozbrojených síl na 
Slovensku. Svoje vedecké štúdie publikuje v slovenských i zahraničných od
borných historických časopisoch a zborníkoch.

PhDr. Antónia ŠTEFÁNIKOVA (1943), vedecko-výskumná pracovníčka 
HÚ SAV. Vo svojich výskumoch sa zameriava na hospodárske dejiny Česko
slovenska v medzinárodných súvislostiach s aspektom na hospodársky vývoj 
Slovenska a na vnútorné a vonkajšie vplyvy na regulovanie ekonomických 
procesov a zahranično - ekonomických vzťahov s krajinami strednej a juho
východnej Európy.

Kpt. Peter ŠUMICHRAST M. A. (1967), pracovník VHÚ v Bratislave. 
Vo svojej výskumnej práci sa zaoberá s vojenskou históriou so zameraním 
na letectvo v období druhej svetovej vojny. V rámci doktorandského štúdia 
na HÚ SAV sa spoluautorsky podieľal na spracovaní druhého zväzku analy
zujúceho problematiku slovenského letectva v rokoch 1942- 44. Je autorom 
niekoľkých článkov a štúdií, ktoré publikoval v odborných časopisoch.

Plk v. z. Dr. Oldřich VANĚK, CSc. (1944), odborný asistent Katedry spo
ločenských vied Fakulty pozemného vojska Vojenskej akadémie v Liptov
skom Mikuláši. Jeho užším pedagogickým a vedeckým zameraním sú vzťa
hy medzi vojenskými a partizánskymi formáciami v čase SNP, činnosť pro
tilietadlových jednotiek armády Slovenského štátu a vývoj vojsk protivzduš
nej obrany v čs. armáde po roku 1945. Je autorom viacerých štúdií v domá
cich odborných časopisoch.

Mgr. Miroslav VILHAN (1974), historik, odborný pracovník historic
kého oddelenia Múzea SNP v Banskej Bystrici. Vo svojej vedeckovýskum
nej činností sa zameriava na najnovšie slovenské dejiny po roku 1945, hlav
ne na osudy účastníkov SNP a exponentov slovenského štátu po roku 1945. 
Je autorom niekoľkých štúdií a článkov, ktoré publikoval v domácich odbor
ných časopisoch a zborníkoch.

Plk. v. z. doc. Dr. Václav VONDRÁŠEK, CSc. (1946), historik najnovších 
dejín na Vojenskej akadémii Brno. Po skončení vysokoškolských štúdií pôso
bil ako interný vedecký ašpirant neskôr ako odborný asistent a docent. Od ro-
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ku 1986 až do súčasnosti pôsbí ako vyskoškolský pedagóg na VA Brno. Na
písal niekoľko desiatok vedeckých štúdií, z ktorých časť publikoval aj v za
hraničí. Je autorom viacerých vysokoškolských skript a monografií.

Marína ZAVACKÁ M. A. (1972), historička najnovších dejín HÚ SAV. 
Zaoberá sa svetovými dejinami 20. storočia so zameraním na dejiny nacis
tickej a komunistickej propagandy.

Dr. Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, CSc. (1957), vedecká pracovníčka 
Historického ústavu Armády Českej republiky. Vo svojej výskumnej činnos
ti sa zameriava na problematiku česko-slovenských vzťahov v rokoch 1938- 
1945, na vývin čs. antifašistického odboja doma i v zahraničí, na otázky 
zdravotníckeho zabezpečenia počas SNP a pod.
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