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ŠTÚDIE

ŠTÚDIE

ČESKOSLOVENSKÁ BRANNÁ MOC 
NA JUŽNOM ZEMPLÍNE DO JÚLA 1919 

VÁCLAV IHNÁT
   

IHNÁT, V.: Czechoslovak Armed Forces in Southern Zemplín before July 1919. Vojenská 
história, 1, 27, 2023, pp 7-32, Bratislava.
The aim of the published study is to map out the first months of the Czechoslovak troops in 
the Zemplín territory until the signing of the cease-fire with Hungary, i.e. the first stage of the 
army’s construction. The paper deals with the military units in southern Zemplín, their combat 
deployment and the territorial development of the borders. It is divided in three chapters. The 
first part addresses the military occupation of Slovakia with an emphasis on Zemplín. The next 
part discusses the origins of the Czechoslovak Army, the deployment of troops and the situation 
on the demarcation line. The last part is dedicated to the military conflict with the Hungarian 
Soviet Republic, specifically the military operations in the Eastern Slovak Lowlands. Research 
has shown that the first months of the Czechoslovak Army’s presence in southern Zemplín 
constituted a complex, complicated process, which was crucial for the formation of the 
Czechoslovak Socialist Republic. 
Keywords: Military history, Slovakia, Czechoslovak Armed Forces, July 1919, Zemplín.
                                                                                                                    

Porážka Ústredných mocností znamenala koniec dovtedajšieho usporiadania Európy. 
S tým súvisel aj rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových nástupníckych štátov, z ktorých 
jeden predstavovala i Československá republika (ČSR). 

Vojenské obsadenie južného Zemplína 

Územie južného Zemplína bolo obsadzované až v úplnom závere vojenského obsadzovania 
Slovenska. Záverečná, štvrtá etapa prebiehala pod taktovkou československého (ďalej 
čs.) zahraničného vojska – légií z Talianska. Domáce jednotky plnili len pomocné či 
zabezpečovacie úlohy. Na základe direktív vydal taliansky gen. Piccione – ako nový vrchný 
veliteľ čs. vojsk na Slovensku – svoj prvý rozkaz ohľadom úloh a vymedzenia úsekov 
i pôsobnosti legionárskeho zboru z Talianska. Tento zbor predstavoval bojovú silu „10 000 
bodákov“, 250 šablí, 144 guľometov a 60 diel. Dovedna s podpornými jednotkami a tylom 
išlo približne o 19 500 mužov.1 

Východný úsek od Pincinej po Užocký priesmyk obsadzovala 6. divízia talianskych 
(ďalej tal.) légií.2 Tento úsek sa delil na dve časti. Prvý viedol od Pincinej po sútok riek Uh 
a Laborec – obsadil ho legionársky (ďalej leg.) peší pluk (ďalej p. pl.) 32 pod velením plk. 
Angioniho. Druhý – išlo o pokračovanie línie po Uhu cez Užhorod až pod Užocký priesmyk 
– mal na starosti leg. p. pl. 31 pod velením plk. Ciaffiho.3 
1 KUTHAN, Pavel J. V těžkých dobách. Boje na Slovensku 1918 – 1919. Praha : Corona & Ares, 2010, s. 34. 
2 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska IV. (1914 – 1939). 
Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlač. agentúre, 1996, s. 108-109. 
3 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (ďalej VÚA-VHA) Praha, fond (ďalej f.) Boje na  
Slovensku I., Vrchní velitelství čs. vojsk na Slovensku (ďalej VVVS), Velitelství, škatuľa číslo (ďalej šk. č.) 
5a, Spisy OP., číslo jednotliviny (ďalej č. j.) 6. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 39. HRONSKÝ, Marián. 
Priebeh vojenského obsadzovania Slovenska československým vojskom od novembra 1918 do januára 1919. 
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Zemplín bol obsadzovaný legionármi po železnici v smere od Košíc cez Slanec 
k Michaľanom. Odtiaľ pokračovali severne – do Trebišova (dorazili tam ráno 10. januára 
1919) a následne do Michaloviec. Vo všetkých významnejších centrách tiež zanechávali na 
udržiavanie poriadku posádky. 

Zápis o danej udalosti sa zachoval i v staničnej kronike z Michaloviec: „...  Dne  
9. ledna však jel poslední vlak maďarský. 10. leden je asi prvním dnem převratu u železnice 
v Michalovcích a snad v Michalovcích vůbec pokud se týka, neboť toho dne shromáždili se 
přední zástupci města, cirkví, hlav. služný a jiní na nádraží a četné obyvatelstvo, jež mimo 
to očekávalo již na trati s obou stran legionáře, kterí toho dne měli přijeti do Michalovců. 
A skutečne ranní maďarský vlak  již nedojel, ale  zahy na  to přijel první vlak  s  legionáři, 
důstojníky a generálem...“4 

Správy o týchto udalostiach sú aj v michalovskej pamätnej knihe: „Dňa 10. Januára 1919 
o ½  10h  vlakom  od  Trebišova  prišlo  prvé  vojsko  československé.  Na  základe  uznesenia 
obecného  zastupiteľstva  bolo  privítané mestskou  radou,  uvítaciu  reč  predniesol  rímsko-
katolícky dekan Alexander Oppitz po zemplínsky. Obec postarala sa o ubytovanie dôstojníkov 
a vojska... Ľud bol už vopred informovaný o obsadení Slovenska československým vojskom, 
ktoré zprávy prichádzali zo západu a donášali  ich hlavne Židia. Donášali zprávy hlavne 
dobré, takže obyvateľstvo očakávalo vojsko bez strachu...“5 

Z Michaloviec legionári dňa 12. januára postupovali peši cez Sobrance a na druhý deň 
dorazili do Užhorodu. Ako prvý tam vpochodoval I. a III. prápor a batéria leg. delostreleckého 
(ďalej del.) pluku 6. V meste následne obsadili všetky strategické budovy. Na ďalší deň tam 
dorazil aj II. prápor.6 

Strategicky dôležitú obec Lastovce obsadili 13. januára.7 
Zaujatie demarkačnej línie pozdĺž rieky Uh vykonal I. prápor pluku do 18. januára, 

a to bez vážnejších problémov či incidentov, pričom obsadené boli strategické body, 
ako Vojany alebo Veľké Kapušany. Celá akcia sa skončila 20. januára, čím 6. divízia 
splnila svoju prvoradú úlohu za tri týždne.8 Veliteľstvo divízie bolo pritom umiestnené 
v Košiciach. 

V rovnakom čase, ako legionári obsadzovali demarkačnú čiaru, prebiehalo i obsadzovanie 
vnútrozemia Šarišskej a Zemplínskej župy. Čiastočne to vykonával domáci (ďalej dom.)  
p. pl. 30, hlavne však Prvý pluk Slovenskej slobody.9 

In Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 5, s. 755. HRONSKÝ, Marián et al. Vojenské, c. d., s. 108-109. Vojenský 
historický archív (ďalej VHA) Bratislava (ďalej BA), f. Zemské vojenské veliteľstvo (ďalej ZVV) Košice 
(ďalej KE), šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Prípravné materiály ku kronike (ďalej Podklady). 
4 Slovenský národný archív (ďalej SNA) BA, f. Zbierka staničných kroník (ďalej ZSK), šk. č. 4, inventárne 
číslo (ďalej inv. č.) 163. 
5 Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠA KE), pracovisko Archív Michalovce (ďalej P MI), Miestny národný  
výbor (ďalej MNV) v MI, nekartónované, Pamätná kniha Veľkej obce Michalovce (ďalej Pamätná kniha), 
s. 12. 
6 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 20, Rozkazy, oběžníky, osobní hlášení, denníky (ďalej Rôzne),  
Denník 26. 12. 1918 – 8. 4. 1919, Z dňa 12. 1. 1919. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 39. VHA BA, 
f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. JEŽEK, Zdeněk. Boj o Slovensko 1918 – 1919. 
Praha, 1928, s. 69. Stručné dějiny pěšího pluku 31 „Arco“. Jihlava : Vojenské zátiší pěš. pluku 31 „Arco“, 
1934, s. 14. 
7 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 20, Rôzne, Denník 26. 12. 1918 – 8. 4. 1919, Denník z dňa  
13. 1. 1919. 
8 HRONSKÝ, Marián. Priebeh, c. d., s. 755. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 39. 
9 HRONSKÝ, Marián. Tamže.
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Prvá etapa výstavby armády 

Výstavba novej čs. armády sa naplno rozbehla už v januári 1919. Zriadené boli náhradné 
telesá, z ktorých sa dopĺňali jednotlivé útvary. V Užhorode bol dopĺňaný Náhradný prápor 
čs. p. pl. 66 a Náhradný prápor čs. streleckého (ďalej strel.) pl. 2.10 

Legionári a neskôr i vojaci dom. vojska museli na tomto území zaisťovať poriadok, 
bezpečnosť a spočiatku suplovať aj žandárstvo (četníctvo). Následne začali z Čiech a iných 
oblastí Slovenska prichádzať i prví žandári (četníci) a štátni úradníci. Koncom decembra 
1918 dostalo veliteľstvo vojsk inštrukcie vo veci zriaďovania čs. správy na obsadenom 
území. Bolo tiež potrebné, aby vojenskí velitelia nezasahovali do kompetencií civilných 
úradov. Hlavnou úlohou vojenských úradov tak zostalo udržiavanie poriadku, zabezpečenie 
osobnej slobody, ochraňovanie verejného a súkromného majetku či pomoc pri vykonávaní 
zákonných nariadení.11 

Po obsadení stanovenej línie legionári v súčinnosti so slovenskými vojakmi bývalého 
rakúsko-uhorského p. pl. 71 z Trenčína zriadili strážne útvary, zložené zo slovenských 
vojakov, v Bidovciach, Sečovciach, Michalovciach a Sobranciach ako ochranu strategicky 
dôležitej cestnej komunikácie z Košíc do Užhorodu cez Michalovce.12 

Už 10. januára bola v Michalovciach a Užhorode vytvorená zásobovacia stanica, čím sa 
zlepšilo tylové zabezpečenie tunajších síl.13 

Vojsko v priestore demarkačnej línie, zaisťujúce hranicu s Maďarskom, nemalo dostatok 
mužov na plnenie tejto úlohy. Zverené úseky boli príliš dlhé – niekde rozostupy medzi 
jednotkami tvorili až 25 km, teda na každého legionára pripadalo stráženie hraničného 
úseku v dĺžke asi 80 až 100 m. 

Situácia v danom období bola veľmi nestabilná – čakalo sa, aký bude ďalší vývoj. Istou 
mierou k tomu prispel i fakt, že časť tal. vojenských veliteľov bola obviňovaná zo spolupráce 
s Maďarmi a z nelojálnosti voči čs. vláde. 

Demarkačná čiara na tomto úseku nebola príliš výhodná, pretože železničná trať  
V. Kapušany – Vojany do Užhorodu prechádzala cez maďarské (ďalej maď.) územie, Užhorod 
sa tiež rozprestieral na oboch brehoch „hraničnej rieky“ Uh. Z dôvodu uľahčenia pohybu 
v obciach, ležiacich na obidvoch brehoch tejto rieky, bolo vo februári – po vzájomnej dohode 
– ustanovené, že oba brehy v šírke jedného km budú neutrálne a nemôžu byť obsadené 
vojskom.14 Pokoj na danom úseku potom vydržal až do marca, keď sa opätovne zmenila 
politická situácia. 

V druhej polovici februára došlo k posunutiu demarkačnej čiary na sever, pretože na 
rozkaz veliteľa 6. divízie sa legionári stiahli z Luhyne a Veliat, ktoré už boli situované za 
líniou. Tým sa však na danom úseku do veľkej miery skomplikovala železničná doprava. 
Maďari cez tento úsek púšťali len vagóny s uhlím pre trebišovský cukrovar, aj to výmenou 
za cukor.15 Rovnaké to bolo i s dôležitými sídlami, ako Vojany a V. Kapušany. Aj tie 
obsadili legionári, avšak nešťastne stanovená demarkačná línia spôsobila, že vojaci museli  

10 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 7, Spisy OP., bez inv. č., č. j. 429. 
11 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 5, 1918, oper. č. 89 op. 
12 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d.,  
s. 39. 
13 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 7, Spisy OP., č. j. 513. 
14 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s.75. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
Stručné dějiny, c. d., s. 14. 
15 SNA BA, f. ZSK, šk. č. 7, inv. č. 290. 
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12. februára ustúpiť za rieku Uh a prenechať ich maď. strane.16 To spôsobilo i nemalé 
logistické problémy. 

Z pohľadu čs. vojenských odborníkov bolo Slovensko po obsadení čs. vojskom v týchto 
rokoch najviac ohrozené zo strany Maďarska. Aj gen. Piccione poukazoval na nedostatočné 
zabezpečenie demarkačnej línie.17 

Na ďalšie zabezpečenie hraníc i vnútrozemia začali do tejto oblasti postupne prichádzať 
nové jednotky. Dňa 18. januára sa na východné Slovensko presunul III. prápor Prvého pluku 
Slovenskej slobody. Jeho úlohou bolo udržiavanie poriadku v tamojších sídlach a zabránenie 
prípadnému vpádu Poliakov či lúpežných skupín na horný Zemplín.18 

Dislokovanej armády sa dotkol i štrajk na železnici, špeciálne na úseku Luhyňa – 
Michaľany. Dňa 14. februára začali štrajkovať maď. železničiari, pričom maď. jednotky 
nakrátko obsadili spomínané železničné stanice. Vlakové spojenie bolo teda prerušené, 
viac sa využívala cestná komunikácia z Košíc cez Sečovce, Michalovce a Sobrance do 
Užhorodu.19 Spomínaný štrajk, ku ktorému sa pridali aj iní zamestnanci, spôsobil, že armáda 
musela suplovať, resp. zabezpečovať chod železníc, pôšt, elektrární a iných dôležitých 
inštitúcií či podnikov. V dôsledku štrajkov sa značne vyostrili aj čs.-maď. rozpory. Mnoho 
maď. zamestnancov bolo prepustených a na ich miesta prichádzali ľudia z českých krajín. 
Na druhej strane treba priznať, že účinná pomoc z Čiech bola veľmi potrebná.20 

Kuriérska služba bola v tomto priestore zabezpečovaná z Košíc – tam sa doručovali správy 
po hlavnej trati z Bratislavy, nasledujúci deň ich prevážali z Košíc cez Michalovce do Užhorodu 
automobilmi. V Michalovciach bola tiež odbočka kuriérskej služby; odtiaľ zabezpečovali 
spojenie Michalovce – Humenné, Michalovce – Užhorod a Michalovce – Trebišov.21 

Pomerne „pokojná situácia“ na provizórnej hranici sa však od konca februára začala 
meniť. Incidenty na celom tomto úseku boli čoraz častejšie, mnohokrát ich sprevádzali aj 
prestrelky – najviac na strategických miestach pri železnici, pri Lastovciach, Užhorode 
alebo Bežovciach. 

Leg. strel. pluk 35 sa na Slovensko opäť vrátil v polovici februára. Predtým bol nasadený 
do akcií v oblasti Těšínska. Po splnení stanovených úloh následne prevzal od Leg. 
strel. pluku 32 obranu úseku medzi riekami Hornád a Laborec. Štáb pluku pritom sídlil 
v Košiciach.22 

Budovaná čs. armáda mala koncom februára k dispozícii 117 práporov. Pre Slovensko boli 
uvoľnené pomerne slabé sily – len 32 práporov a 19 del. batérií, z nich 14 práporov a 4 batérie 
tvorili dom. vojsko. Jadro armády na Slovensku tvoril aj naďalej leg. zbor z Talianska.23 

Do spomínaného priestoru sa v závere februára začali postupne presúvať i útvary dom. 
p. pl. 36, pričom jeho I. prápor sa cez Prešov premiestnil do Humenného, kde vystriedal 
vojakov Prvého pluku Slovenskej slobody. Zvyšok pluku sa v marci presunul tiež do 

16 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 75. 
17 HRONSKÝ, Marián. Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920). Bratislava 
 : Veda, 2011, s. 189. 
18 HRONSKÝ, Marián. Priebeh účastí slovenských dobrovoľníkov na obsadzovaní Slovenska československým 
vojskom (november 1918 – marec 1919). In Historický časopis, 1972, roč. 20, č. 4, s. 570-571. 
19 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
20 HRONSKÝ, Marián et al. Vojenské, c. d., s. 113. 
21 VHA BA, f. Delostrelecké útvary, šk. č. 1, Čs. veliteľstvo spoj. náhrad. teleso delostrel. v Komárne, bez č. j.  
VHA BA, f. Pluk Slovenskej slobody (ďalej PSS) 1919, šk. č. 1, č. j. 269/1919. 
22 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 52. 
23 HRONSKÝ, Marián et al. Vojenské, c. d., s. 116. 
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Prešova, kde posilnil I. brigádu. Dňa 30. marca sa II. a III. prápor dostali do Košíc, odkiaľ 
sa cez Dargovský priesmyk a Michalovce premiestnili do Užhorodu.24 

Úsek 6. divízie bol rozdelený na tri podúseky. Uvedené územie prináležalo k podúseku 
„B“ a „C“. Z útvarov podúseku „B“ tu boli dislokované jednotky II. práporu leg. p. pl. 35 
a veliteľstvo, dve strelecké roty (bez jednej čaty) a 8. guľometná rota v Trebišove, jedna 
čata v Michalovciach a jedna rota v Lastovciach. Podúsek „C“ pozostával z jednotiek leg. p. 
pl. 31. V Užhorode bolo dislokované veliteľstvo pluku, II. prápor (bez jednej čaty 6. roty),  
III. prápor, jedna batéria, rôzne podporné jednotky (sanita či telegrafisti) a švadrona 
„Napravil“. V Perečíne sa nachádzalo veliteľstvo jeho I. práporu, 2. rota, dve čaty 4. roty 
a dopravné kolóny I. práporu. Ďalšie jednotky pluku boli vo Veľkom Bereznom, v Užoku, 
Sobranciach (jedna čata 6. roty), Bežovciach (dve čaty 3. roty), Soslaku a Zabridi.25 

Do zabezpečenia pohraničia sa postupne zapájala aj finančná stráž. Zriadených bolo 
niekoľko oddelení, ktoré sídlili v Sobranciach, Užhorode, Michalovciach, Sečovciach 
a Trebišove. Pohraničné kontrolné stanice umiestnili v Zemplínskom Hradišti, Lastovciach 
a Kuzmiciach.26 

Hoci došlo k posilneniu jednotiek tým, že medzi tal. légie bola včlenená II. brigáda, teda 
6. divízia bránila kratší úsek, i napriek tomu to na účinnú obranu nepostačovalo. V marci 
dané územie bránila tiež časť leg. p. pl. 35. V Trebišove sídlilo veliteľstvo jeho II. práporu, 
dve strelecké roty (bez jednej čaty) a 8. guľometná rota. V Michalovciach a Lastovciach 
umiestnili po jednej čate.27 

Nutnosť ďalšieho posilnenia vojska si uvedomoval aj gen. Piccione, preto dňa 13. marca 
žiadal posilu v podobe jednej brigády, 5 – 6 batérií a jazdu. O dva dni neskôr jeho žiadosť 
listom pražskému MNO podporil aj V. Šrobár, ktorý upresnil využitie síl. „...  aby  nás 
náhle  riešenia  okupovania  rusínskeho  kraja  nepripravených  nezasiahlo...“, na obsadenie 
Podkarpatskej Rusi bola potrebná najmenej jedna brigáda. Náčelník generálneho štábu – 
gen. Pellé – to však odmietol ako predčasnú požiadavku.28 

Napokon sa to vyriešilo tak, že bojové jednotky, ktoré tu boli umiestnené, mali postupne 
posilniť prápory zo zázemia – vo východnej časti Slovenska sa teda vytvorili podmienky na 
vznik novej pešej divízie.29 

V Košiciach sa od marca pomaly zostavovala 3. pešia divízia pod velením gen. 
Hennocquea (potrebné tu bolo najprv vyriešiť veliteľskú pozíciu, pretože gen. Piccione 
na toto miesto navrhol gen. Rossiho). Veliteľstvu bola podriadená V. brigáda pod velením 
plk. Lášeka (dom. p. pl. 28 a 3) a VI. brigáda (leg. pl. 23 fr., II. a III. prápor, dva prápory p. 
pl. 88 a myslivecký prápor 12). K divízii patrilo aj divízne del. v počte 6 batérií z rôznych 
plukov.30 Budovaná divízia tak bola formovaná ako hlavná záloha Vrchného veliteľstva 
vojsk na Slovensku. 
24 SOLPERA, Jan. Komplikovaná  proměna.  Jak  se  z  Pětasedmdesátníků  v  letech  1918  –  1920  stali  
Devětadvacátí a nejen o nich. Jindřichův Hradec : Muzeum Jindřichohradecka, 2010, s. 83. 
25 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 10, Spisy OP., č. j. 1430op. 
26 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 13, Spisy OP., č. j. 2379op. 
27 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 10, Spisy OP., č. j. 1430op, 1149op. VÚA-VHA Praha, f.  
VVVS, Velitelství, šk. č. 9, Spisy OP., č. j. 1149op. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 7, Spisy 
OP., č. j. 465op. VHA BA, f. ZVV Bratislava, šk. č. 2, Prezídium, inv. č. 264, č. j. S-267 1/21, S-267 1/1. 
HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 203. 
28 HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 208. 
29 Tamže, s. 209. 
30 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. VÚA-VHA Praha, f. Kroniky 
 a fotoalba (ďalej KAF), inv. č. 119, Kronika pešieho pluku (ďalej KPP) 3, s. 71. 
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V uvedenom mesiaci sa začala meniť i vojensko-politická situácia v strednej Európe. 
V Maďarsku dňa 21. marca vyhlásili Maďarskú republiku rád (MRR), ktorú fakticky viedol 
Béla Kun. 

Aj zemplínsky župan si uvedomoval zhoršujúcu sa situáciu, preto zaslal na veliteľstvo 
čs. vojsk v Bratislave túto správu: „Dle zpráv došlých z maďarské strany demarkační čáry, 
chystají  silně  organisovaní  bolševici  útok  na  župu  zemplínsku.  stop.  Hranice  jest  téměř 
otevřená nehacené záplavě bolševické. Mnoho naších vojepovinných utíka za demarkační 
čáru  a  připojuje  se  tam  k  bolševikům.  Za  demarkační  čárou  komunisují  se  statky.  stop. 
Abychom neztratili vliv na celém východe je nutno posilniti pohraniční stráž...“31 

V rovnakom čase došlo i k povolaniu siedmich ročníkov Slovákov (1892 – 1898) do 
činnej služby, čím sa mala reorganizovať a dobudovať čs. armáda.32 Vytvoriť sa tým mali 
aj dostatočné sily na obsadenie Podkarpatskej Rusi, resp. nového územia na južnej hranici 
s Maďarskom. Keďže zhodou okolností mobilizáciu vyhlásili v rovnakom čase, ako vznikla 
MRR, mal tento krok nádych nepriateľského aktu.33 

Hennocqueova divízia sa po sformovaní začala pripravovať na presun východným 
smerom. Rovnako boli spustené i prípravy na okupáciu rusínskej oblasti. Pre udalosti 
v Maďarsku sa ale rozkazy na postup zrušili. 

Dňa 25. marca došlo k rozdeleniu Slovenska na dve vojenské oblasti – západnú (slovenská 
oblasť) a východnú (rusínska oblasť) časť, pričom hranicu tvorili rieky Topľa, Ondava 
a Bodrog.34 K rozdeleniu došlo aj preto, aby bola veleniu uľahčená príprava na obsadenie 
novej demarkačnej čiary. Vo funkcii veliteľa západnej oblasti pôsobil gen. Piccione, 
východnú oblasť mal na starosti gen. Hennocque. 

Koncom marca už prebiehali rokovania medzi Francúzskom, ČSR a Rumunskom 
o koordinovanom útoku na Maďarsko. Hlavnou príčinou boli – popri územných sporoch – 
i obavy z vplyvu revolúcie na strednú Európu. 

Pravdepodobnosť vojnového riešenia maď. krízy dávala čs. požiadavky na využitie 
železničnej trate Sátoraljaújhely – Čop do nových súvislostí. Z čs. strany bol akcentovaný 
vojenský význam trate, pričom jej obsadenie sa spájalo so začiatkom vojenských operácií 
po vypršaní ultimáta.35 

Po presunutí ďalších síl do danej oblasti tu operovali dve hlavné jednotky – 6. divízia, ktorá 
bránila úsek po Michaľany, a 3. pešia divízia, brániaca úsek až po čiaru Čop – Užhorod.36 
Z ďalších jednotiek v blízkom okolí tu pôsobila I. brigáda – jej úlohou bolo brániť Užhorod 
pred sporadickými útokmi Maďarov a súčasne kryť bok 3. pešej divízie. Napokon sa dňa 
12. apríla podarilo plk. Baranovi, veliteľovi strel. p. pl. 30, dosiahnuť dohodu o vytvorení 
neutrálneho pásma v okolí tohto mesta.37 

Rozpúšťanie niektorých dobrovoľníckych jednotiek začalo už v marci. Týkalo sa aj Prvého 
pluku Slovenskej slobody. Kým k tomu ale došlo, veliteľ I. brigády – pplk. Hrbenský – sa 
rozlúčil osobitným prípisom, ktorý bol uverejnený v novinách Slovenský východ. Vojakov 
31 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 11, Spisy OP., č. j. 1842op/1919. 
32 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 9, Spisy OP., č. j. 1192op. 
33 HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 200. 
34 Třicátníci. Sborník prací k desátému výročí bojů pěšího pluku 30 Aloise Jiráska. Vysoké Mýto : b. v., 1929, 
s. 104. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 54. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, 
Podklady. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 77. 
35 BŘACH, Radko. Válka o Slovensko a Francouzská vojenská mise v Československu. In Vojenská história, 
2003, roč. 7, č. 4, s. 44. 
36 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
37 Třicátníci, c. d., s. 104. 
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následne pridelili k náhradným práporom. Z nich 1. náhradná stotina dostala v polovici apríla 
rozkaz od Zemského vojenského veliteľstva (ďalej ZVV) v Košiciach, že má zriadiť etapné 
stanice medzi Užhorodom a Košicami. O niekoľko dní neskôr dorazila stotina cez Sečovce 
do Michaloviec. Tu došlo k rozdeleniu jednotky, pričom II. etapná stanica sa presunula 
do Sobraniec, kde prevzala etapnú službu. Jednotka vykonávala etapnú službu v spojení  
s 1. stotinou dom. p. pl. 71. Daná stotina bola tiež poslednou existujúcou stotinou (do konca 
augusta) – v tom čase bol totiž nielen pluk, ale i jeho náhradné teleso v Ružomberku už 
rozpustené.38 K zmene rozkazu došlo 1. mája a odvtedy sa príslušníci útvaru starali aj 
o poriadok v okolí oboch spomínaných sídel.39 

Ako záloha bol začiatkom apríla do Trebišova stiahnutý z východnej oblasti, pri rieke Uh, 
leg. strel. pl. 31 – ten vystriedala I. brigáda. Veliteľstvo pluku s II. práporom sa dňa 10. apríla 
presunulo do Michaloviec – tu napokon zostal II. prápor a veliteľstvo pluku sa premiestnilo 
do Sečoviec. Bojový stav pluku pritom predstavoval 1 517 vojakov a 59 dôstojníkov. Do 
konca mesiaca tu bola umiestnená aj skupina divíznych guľometov, batérie, proviantúra 
a telegrafisti.40 

Náhrada na demarkačnej línii v podobe I. brigády mala vo svojej podriadenosti 
príslušníkov dom. p. pl. 36, ktorí na Hennocqueov rozkaz prevzali úsek Užhorod – Užocký 
priesmyk. Pluk teda konečne dostal možnosť zhromaždiť všetky svoje prápory a brániť časť 
demarkačnej línie. Ďalej išlo o II. prápor dom. p. pl. 74 (rozmiestnený bol v úseku Užhorod 
– Vojany) a dom. p. pl. 21 (jeho príslušníci boli sústredení v okolí Voján). Presun dom. p. pl. 
36 zo Sabinova prebiehal od 30. marca. Počas neho jedna čata 5. roty zostala v Sobranciach, 
kde vystriedala posádku leg. p. pl. 31. Dom. p. pl. 36 však stále nebol kompletný, pretože  
I. prápor čakal na vystriedanie v Humennom – k nemu došlo začiatkom apríla, pričom svoje 
pozície odovzdali príslušníkom dom. p. pl. 30. Následne sa 10. apríla začal jeho presun 
cez Michalovce do Užhorodu. Ani príchodom dom. p. pl. 36 na východný úsek sa situácia 
zásadne nezlepšila. Jeho II. prápor bránil úsek od Užoku cez Perečín, Užhorod až po 
Bežovce, pričom k dispozícii mal len 478 mužov. Zvyšný I. a III. prápor (418 a 294 mužov) 
vykonával strážnu službu v samotnom Užhorode. Stav mužstva bol natoľko nízky, že muži 
III. práporu nedokázali obsadiť ani všetky pozície.41 

Dom. p. pl. 28 dostal 13. apríla rozkaz presunúť sa z okolia Košíc cez Dargov a Sečovce 
do novej lokality, kde dorazil o dva dni. Veliteľstvo pluku a I. prápor dislokovali v Trhovišti, 
II. prápor v Bánovciach nad Ondavou (ďalej Bánovciach n/O.) a III. prápor v Hatalove 
a Žbinciach.42 

Dňa 14. apríla odišiel p. pl. 38 z „moldavského úseku“ pri Košiciach, po dvojmesačnom 
zabezpečovaní hraníc, cez Sečovce do Užhorodu, kde dorazil 28. apríla.43 
38 VHA BA, f. PSS 1919, bez ozn., šk. č. 1. HRONSKÝ, Marián. Priebeh účastí, c. d., s. 576-577. 
39 VHA BA, f. PSS 1919, šk. č. 1, Denník 1. stotiny 1. Pluku Slovenskej slobody (ďalej Denník 1. stotiny). 
40 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 13, Spisy OP., č. j. 2544op. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 77.  
Stručné dějiny, c. d., s. 15. 
41 MOLNÁR, Martin. Po vzniku Československej republiky (1919 – 1921). In HLOHIN, Miloš – MOLNÁR,  
Martin. História Michaloviec. III, Armáda. P. pl. 20 v rokoch 1919 – 1939. Michalovce : Priatelia Zemplína, 
1921, s. 21. SOLPERA, Jan. Komplikovaná, c. d., s. 83. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 9, Spisy 
OP., č. j. 1008op. Pamětní spis vydaný na oslavu odboje býv. pěššího pluku čís. 36, s. 46. Dostupné online: https://
www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:06a2f1ff-b26e-40a3-a455-883d2f45c4e4?page=uuid:fc87fb92-
abe2-11ea-957d-001b63bd97ba&fulltext=trebi%C5%A1ov [23.06.2022]. 
42 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 42-43. 
43 PROKOP, Zdeněk. Stručné  dějiny  pěšího  pluku  38. Dostupné online: https://kramerius.army.cz/view/
uuid:0e3cc730-d742-4a26-8c34-222db16c18e8?page=uuid:6db669d8-21cf-11eb-a767-001b63bd97ba 
[23.06.2022]. 
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Obrane ani budovaniu čs. armády určite nepomohol ani spor Pellé – Piccione, teda akési 
„súťaženie“ medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou o velenie v čs. vojsku. 

Vojenský konflikt s Maďarskou republikou rád (MRR)

Tento dvojmesačný vojenský konflikt bol z vojenského hľadiska bojom o demarkačnú 
čiaru. 

Ak zoberieme do úvahy geografické a vojenské hľadisko, východný úsek hraníc 
s Maďarskom bol úplne otvorený a nechránený. Ťažisko obrany sa sústreďovalo skôr na 
strednom Slovensku, pretože možnosti obrany južného Zemplína boli do veľkej miery 
obmedzené, čo v tomto období zdôrazňovali aj vojenskí odborníci, ako napr. pplk. Kalhous. 
Hranica severovýchodne od Miškovca už teda nemala taký vojenský význam, lebo územie 
na čiare Miškovec – Užhorod sa nedalo efektívne brániť. Záujmom zo strany vojska bolo iba 
to, aby tamojšia strategická železnica viedla po území ČSR. 

Ešte pred definitívnym vytýčením novej demarkačnej línie za vyjednávacím stolom 
žiadal hlavný vládny komisár B. Kriško vo svojej správe z 22. februára V. Šrobára, aby celá 
vtedajšia hranica bola posunutá na juh, a to tak, že železnica Sátoraljaújhely – Užhorod by 
pripadla ČSR.44 

Podľa historika M. Hronského doteraz nie je presne objasnené diplomatické pozadie 
všetkých krokov a úsilia, ktoré smerovalo k tomu, že Najvyššia vojenská rada určila druhú 
demarkačnú čiaru medzi Maďarskom a slovenskou časťou ČSR.45 Dôjsť k tomu nemohlo 
bez vedomia maršala Focha a podpory francúzskej generality. V tomto priestore sa tiahla od 
Gesztely cez kótu 610, kótu 383, Sárospatak, Pácin, Zemplénagárd, Nagylanyu a Baťovo na 
Podkarpatskú Rus.46 

Situácia v uvedených mesiacoch sa rýchlo menila, a tak po preskupení vojsk dostal gen. 
Hennocque od ministra národnej obrany V. Klofáča operačný rozkaz č. 9680 z 29. marca na 
obsadenie Podkarpatskej Rusi (išlo o územie východne od rieky Bodrog). V ďalšom rozkaze 
mu nariadil okrem okupácie i prípravu na útok proti MRR, teda postup na novú demarkačnú 
líniu. K dispozícii mal 3. divíziu a I. zmiešanú brigádu, ktoré prislúchali pod východnú 
(rusínsku) skupinu.47 

V plánoch gen. Hennocquea sa dôraz kládol na rýchly postup smerom k Čopu, ktorý 
bol tiež najdôležitejším cieľom v tejto oblasti, a odtiaľ južne od Latorice a Tisy.48 Prvým 
významným krokom postupu 3. divízie bolo dosiahnutie a zaistenie železnice Michaľany 
– Sátoraljaújhely – Čop – Užhorod. Tam malo dôjsť i k spojeniu s Rumunmi. Okrem toho 
tu operovala aj časť 6. divízie, s ktorou mal spoločne operovať. Tým sa mala v určenom 
priestore vytvoriť priehrada z čs. a rumunských (ďalej rum.) vojsk proti prípadnej ofenzíve 
sovietskeho Ruska v Karpatoch či maďarskej Červenej armády (MČA). Na východnej 
strane Bodrogu mala 3. divízia za úlohu obsadiť líniu Vajdácska, Szölömaj kóta 121, Kis 

44 HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 202. 
45 HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu ČSR s Maďarskom 1919. In Historický časopis, 1993, 
roč. 41, č. 5-6, s. 584. 
46 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 78. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 585. BŘACH, 
Radko. Válka, c. d., s. 45. 
47 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 10, Spisy OP., č. j. 1976op. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, 
c. d., s. 54-55. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 587. BŘACH, Radko. Válka, c. d.,  
s. 44. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. HRONSKÝ, Marián. K vojenskej 
intervencii čs. armády proti Maďarskej republike rád. In Historie a vojenství, 1989, roč. 38, č. 5, s. 80. 
48 HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 588. 
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Kövest, N. Rozvágy, Agárd, Bezdéd, N. Lónya a Hétyen, čiara sa potom stáčala na sever 
a severovýchod.49 

Úlohou „okupačných“ vojsk bolo:50 
1. zaistiť autoritu čs. vlády; 
2. odzbrojiť obyvateľstvo; 
3. zamedziť akýkoľvek vývoz cez demarkačnú čiaru; 
4. zaistiť poriadok, pokoj a železničnú službu; 
5. zaistiť bezpečnosť štátneho majetku, osôb a súkromného majetku. 
Svoje veliteľstvo si gen. Hennocque najprv zriadil v Michalovciach a následne v Užhorode.51 

Už začiatkom apríla vydal rozkaz na presun 3. divízie do priestoru Michalovce – Sobrance.52 
Udalosti nadobudli na intenzite 7. apríla. Gen. Franchet d´Espérey informoval gen. 

Pellého, že francúzske, srbské a rum. armády začnú 10. apríla ofenzívu, pričom čs. armádu 
vyzval k súčinnosti. 

Ďalší deň však maršal Foch celú operáciu zrušil a spojeneckým vojskám prikázal zotrvať 
v obrane. To isté očakával aj od čs. armády. K tejto náhlej zmene došlo zrejme preto, lebo 
Foch sa asi obával otvorenia druhého frontu v Maďarsku počas toho, keď mierové rokovania 
s Nemeckom sprevádzali problémy. Nemecko bolo totiž prioritou, ostatné záležitosti sa stali 
druhoradými. 

Medzitým minister Klofáč vydal rozkaz č. 10807, ktorým prikazoval gen. Hennocqueovi 
obsadiť líniu Vajdácska – Baťovo – Dobrone – Užhorod. Gen. Piccione dostal v tomto 
priestore úlohu zaistiť čiaru Monok – Tállya – Sárospatak a nadviazať spojenie s gen. 
Hennocqueom.53 

Uvedený postup presahoval platnú Pichonovu demarkačnú líniu, pričom dosahoval 
limit najväčších územných požiadaviek, zvažovaných čs. stranou. Daná nová čiara však 
bola stanovená bez reálnych podkladov, odporúčal ju pplk. Kalhous v rámci vojensko-
strategickej obrany Slovenska. Po odvolaní plánovaných operácií minister nariadil oddielom 
na Slovensku, aby zostali v obrane, prípravy na útok ale pozastavené neboli. 

O týždeň sa situácia opäť zmenila. Rumunom, ktorým na vytlačení maď. vojska záležalo 
najviac, došla trpezlivosť a bez ohľadu na Fochov rozkaz spustili dňa 16. apríla útok – ten 
sa zastavil až na Tise. Mierová konferencia sa proti rum. akcii vyslovila len formálne, bez 
reálnych činov. 

Rum. postup prinútil maď. velenie, aby stiahlo jednotky na pravý breh rieky Tisa. Už 
25. apríla dorazili rum. jednotky k Čopu a Tise. Obkľúčenie hrozilo i maď. formáciám na 
Podkarpatskej Rusi a juhovýchodnom Slovensku. 

Minister Klofáč ale neváhal. Núkala sa mu totiž mimoriadne vhodná príležitosť na 
realizáciu operačných plánov MNO. Bez konzultácií s vládou, ministrom zahraničných vecí 
Benešom v Paríži, francúzskou misiou a napriek Fochovmu zákazu ofenzívnych akcií vydal 
rozkazy na postup. Porušil tým prímerie a ČSR vstúpila do vojnového stavu. 

Sústredenie vojsk 3. divízie vo východiskových pozíciách v priestore Palín – Užhorod bolo 
dokončené 24. apríla, pričom veliteľstvo sa 28. apríla presunulo z Košíc do Michaloviec – tu 

49 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, Spisy OP., šk. č. 13, č. j. 2565op. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, 
Velitelství, Spisy OP., šk. č. 10, č. j. 1976op. HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 217. HRONSKÝ, Marián. 
K vojenskej intervencii, c. d., s. 81. 
50 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 13, Spisy OP., č. j. 2568op. 
51 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
52 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 79. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 58. 
53 LÁNÍK, Jaroslav – BŘACH, Radko. Dva roky bojů a organizační práce: Československá armáda v letech 
1918 – 1920. Praha : Ministerstvo obrany ČR, 2013, s. 91. 
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sa nachádzalo i veliteľstvo V. brigády. Severozápadne od Užhorodu bolo zas dislokované 
veliteľstvo VI. brigády.54 

V uvedený deň postúpili príslušníci dom. p. pl. 28 ďalej na juh. Veliteľstvo pluku a úderná 
stotina sa dostala do Hatalova, I. prápor do Falkušoviec a Kačanova, II. prápor do okolia 
Dúbravky a III. prápor do Budkoviec. Ani v daných pozíciách sa však dlho nezdržali a cez 
Malčice (vojaci strážili priechody cez rieku Ondava), Slavkovce a Vojany postupovali ďalej 
na juh.55 

Prvým cieľom vojska bolo obsadiť líniu Sátoraljaújhely – Čop (išlo o spojenie s rum. 
armádou). Rozkaz vydali až 27. apríla, v rovnaký deň sa začal i postup na Podkarpatskú 
Rus, hoci prvé akcie sa rozbehli už 23. apríla ráno, keď jeden z práporov postúpil bližšie 
k línii medzi riekami Topľa, Ondava a Laborec. Došlo tu tiež k prvým stretom i stratám na 
životoch.56 

Postup Hennocqueovej skupiny pozdĺž riek Topľa a Bodrog bol – podľa rozkazu č. j. 
13062/op. – plánovaný v súlade s postupujúcimi jednotkami 6. divízie (tie sa začali posúvať 
29. apríla).57 

Úlohu dom. p. pl. 36 predstavovalo krytie postupu hlavných síl z východu a zo 
severovýchodu, pričom sa s dvoma prápormi presúval od Užhorodu.58 

Jednotky 3. divízie začali svoj postup 27. apríla. Po krátkom boji pri Vojanoch dobyla 
V. brigáda priechod cez rieku Uh a po jej prekročení sa sústredila vo V. Kapušanoch. Jej 
II. prápor následne obsadil Veškovce, I. a II. prápor zaujal Pavlovce nad Uhom a okolie, 
kde sa pripravovali na prechod rozvodnenej Latorice. Z týchto pozícií potom dom. p. pl. 
3 postupoval východným smerom na Podkarpatskú Rus. Z Užhorodu cez Surty na Čop 
sa presúvala VI. brigáda. V noci z 28. na 29. apríla sa prieskumnému oddielu V. brigády 
podarilo obsadiť obidva mosty cez Latoricu, brániace sa maď. jednotky ustúpili cez Čop na 
juh. Postup celej divízie kryla v povodí rieky Uh proti potenciálnemu maď. útoku v smere 
od Mukačeva I. samostatná brigáda. Dobytím Čopu bol poverený fr. pplk. Poirée. Pri tejto 
lokalite sa Maďari pokúsili aj o protiútok s pomocou obrneného vlaku smerom na Surty, 
ktorý bol krytý del. paľbou. Daný výpad však čs. jednotky odrazili.59 

V noci na 29. apríla jednotky I. brigády prekročili Latoricu a zahnali hliadkujúce jednotky 
MRR do Čopu. Ráno časť I. brigády prenikla do Čopu a zmocnila sa železničnej stanice, kde 
zaistila pred odjazdom do Maďarska niekoľko vlakových súprav. Do večera bol obsadený 
celý Čop. Rýchlo ustupujúce maď. jednotky – aby spomalili postup čs. vojsk – poškodili 
most cez Tisu.60 

Nasledujúci deň formácie dom. p. pl. 28 dosiahli svoje ciele – veliteľstvo pluku  
s I. práporom bolo dislokované v Surtách, II. prápor v obci Ruská a III. prápor v Malom 
Ráte, teda pluk bránil Užhorod od juhu. Dlho tu však nepobudol, lebo 4. mája ho stiahli do 
okolia Mukačeva.61 
54 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 80. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 58. VÚA-VHA Praha, f. Boje na 
Slovensku I., Velitelství východní skupiny (ďalej VS-Slov), šk. č. 8, Velitelství, 1919, Spisy Org., č. j. neozn. 
55 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 43. 
56 BŘACH, Radko. Válka, c. d., s. 49. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 589. 
57 LÁNÍK, Jaroslav et al. Dva roky, c. d., s. 98. HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 219. 
58 Pamětní spis, c. d., s. 48. SOLPERA, Jan. Komplikovaná, c. d., s. 84. 
59 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s.  
58. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 80. VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 119, KPP 3, s. 71. 
60 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 81. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 58. VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. 
č. 119, KPP 3, s. 71-72. 
61 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 43. 
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V juhozápadnej časti Zemplína operovali časti 6. divízie, ktoré začali na juh postupovať 
29. apríla. Celá divízia bola pritom rozdelená do piatich prúdov. Východne od Slanských 
vrchov sa nachádzal leg. p. pl. 31 pod velením plk. Ciaffiho, veliteľstvo bolo umiestnené 
v Trebišove. Pluk postupoval v troch kolónach. Jedna z nich sa presúvala popri rieke 
Roňava v smere Trebišov – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Sárospatak. Zložená bola 
z II. práporu, ľahkej húfnicovej batérie 5 a jazdeckej eskadróny. Obranu vojaci prerazili 
pri Michaľanoch, pričom obsadili obec, železnicu smerom na Trebišov a dosiahli mesto 
Sátoraljaújhely, kde zotrvali do 30. apríla.62 Odtiaľ potom jednotky postupovali smerom 
k Sárospataku – ten bol obsadený bez odporu o dva dni neskôr. Cieľ v danom priestore 
predstavovalo dosiahnutie línie Gesztely – Monok – Tállya – Sárospatak, čo sa podarilo 
hladko, bez väčšieho odporu.63 

Po zaistení Čopu obsadzovala V. brigáda úseky smerom na Sátoraljaújhely, západne 
od obce Vajdácska zas dom. p. pl. 88 nadviazal spojenie so 6. divíziou. Jednou z úloh 
brigády bolo i zaistenie nepoškodeného mosta cez Bodrog pri Viničkách – splniť sa ju 
nepodarilo a v nasledujúcich týždňoch to spôsobovalo veľké problémy.64 Od Čopu na 
východ postupovala VI. brigáda, na Mukačevo zas I. brigáda. Presuny prebiehali na základe 
skoršej dohody s Rumunskom, pričom rum. vojaci ustupovali pomaly a organizovane.65 Na 
mierovej konferencii v Paríži bola stanovená aj provizórna demarkačná čiara, a to na rieke 
Tisa, medzi Tokajom a Čopom.66 Tu dosiahli postupujúce jednotky určené ciele. 

Z Užhorodu sa 29. apríla na demarkačnú líniu presunul – cez Surty do Kr. Chlmca – dom. 
p. pl. 38. Jeho I. prápor tu zaujal úsek Bodrog – Vajdácska – Karos – Pácin – Nagyrozvágy, 
na pravom krídle došlo k nadviazaniu spojenia so 6. divíziou. V Kr. Chlmci zostal – ako 
plukovná záloha s veliteľstvom pluku – II. prápor.67 

Ustupujúce maď. jednotky sa sťahovali až za vytýčenú novú demarkačnú čiaru. Vzniklo 
tak „územie nikoho“, ktoré nikto nekontroloval. Gen. Piccione preto podal návrh na 
obsadenie tohto územia, čo MNO aj schválilo – v budúcnosti sa to však ukázalo veľmi ako 
nerozvážny krok.68 

Postup čs. jednotiek sa ustupujúca armáda snažila čo najviac spomaliť, preto v danom 
úseku poškodila niekoľko mostov na Laborci, Latorici a Bodrogu. 

K ďalšiemu obratu vo vojne došlo 2. mája, po uzavretí prímeria medzi Rumunskom 
a MRR, čím sa boľševikom uvoľnili sily proti ČSR. V rovnakom období čelila MČA na 
severnom fronte kríze. Veľká časť jej útvarov bola značne demoralizovaná a neschopná 
čeliť postupu čs. jednotiek. Z dochovaných dokumentov je zrejmé, že maď. vojsko bolo dosť 
vyčerpané, chýbala mu i výzbroj a munícia.69 

62 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 13, Spisy OP., č. j. 2588op. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, 
 Velitelství, šk. č. 14, Spisy OP., č. j. 2633op. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 60. 
63  HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 590-591. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství,  
šk. č. 14, Spisy OP., č. j. 2659op. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 83. Stručné dějiny, c. d., s. 15. 
64 VHA BA, f. Vojenské velitelství drah na Slovensku, šk. č. 1, č. j. 7088. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, 
Velitelství, šk. č. 14, Spisy OP., č. j. 2633op. VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 20, Rôzne, Denník  
9. 4. 1919 – 9. 6. 1919, Z dňa 4. 5. 1919. LÁNÍK, Jaroslav et al. Dva roky, c. d., s. 97. 
65 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d.,  
s. 58. 
66 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 14, Spisy OP., č. j. 2871op. 
67 PROKOP, Zdeněk. Stručné, c. d. 
68 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 58. 
69 TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená válka. Boj o Slovensko 1918 – 1920. Praha : Epocha, 2018, s. 107. 
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Začala sa teda nová etapa výstavby MČA. Zreorganizovaná bola po mobilizácii a vstupe 
dobrovoľníkmi z radov robotníkov. Dôležité rozhodnutie predstavovalo i rozdelenie armády 
a zriadenie hlavného veliteľstva. 

Proti tunajším čs. jednotkám stáli vojaci 5. divízie, pričom bránili úsek pozdĺž rieky Tisa 
na sever až po Rimavskú Seč. 

Úsek v povodí riek Bodrog a Tisa bol po obsadení novej línie relatívne pokojný, preto dňa 
18. mája – na žiadosť gen. Piccioneho – odtiaľ prevelili skupinu húfnic 3. divízie do priestoru 
mesta Lučenec a Rimavská Sobota.70 Okrem toho boli do okolia Miškovca presunuté aj tri 
prápory.71 Neustále sa zhoršujúca situácia na západnejších úsekoch totiž nútila veliteľov, aby 
odtiaľ presúvali posily na najohrozenejšie úseky. 

Po obsadení novej čiary bolo potrebné obnoviť i strategické komunikácie – železnice. 
Dňa 1. mája sa preto z Košíc do priestoru Luhyňa – Michaľany presunula 1. stavebná 
stotina, následne postupovala k mestu Sátoraljaújhely. Už na ďalší deň sa začali tiež práce 
na výstavbe dočasného mosta cez Bodrog.72 

Reorganizácia maď. armády prebiehala veľmi rýchlo – už v polovici mája mala k dispozícii 
3 zbory a 8 nových divízií, teda 115 práporov, 84 guľometných rôt a 15 pomocných 
technických rôt, čiže celkovo 51 986 pušiek, 682 guľometov, 83 poľných diel, 81 húfnic,  
5 horských diel, 6 ťažkých kanónov, 37 lietadiel a najmenej 8 pancierových vlakov.73 

Východ republiky ovplyvňovali aj udalosti občianskej vojny v Rusku. Došlo tu k internácii 
ukrajinského III. armádneho zboru – sovietske Rusko totiž bojovalo s Poľskom, pričom 
spomínaný zbor zabezpečoval obranu východnej Haliče; po prielome Poliakov zostal 
odrezaný od zvyšku armády.74 Do Užhorodu tak začali prichádzať prví „ukrajinskí“ vojaci, 
ktorí tu doviezli i množstvo vojenskej výzbroje a výstroja. Čs. armáda najprv odzbrojila 
približne 4 000 vojakov a 80 dôstojníkov a následne ich internovala v Sátoraljaújhelyi, 
neskôr transportovala do Čiech.75 

Bojovú morálku i nedôveru v tal. dôstojníkov do veľkej miery zhoršil neúspech  
čs. jednotiek pri Salgótarjáne. 

Poriadok a dodržiavanie zákonov mala na starosti aj vojenská polícia – jej prvé oddiely 
vo väčších sídlach boli zriadené výnosom z 19. apríla. V Užhorode a okolí veliteľom skupín 
nariadili, aby policajnú službu vykonávala bývalá pohraničná stráž, a to až dovtedy, kým 
nebude zriadená riadna vojenská polícia, čo sa udialo 22. mája. Vojenskej polícii bolo – až 
do príchodu četníckych dôstojníkov – podriadené tiež četníctvo.76 

Na základe rozkazu č. j. 15210/org. z 19. mája došlo k reorganizácii čs. vojska – I., II., 
IV. a IX. pešia brigáda boli zlúčené do dvoch peších divízií; z I. a IX. brigády sa formovala  
1. pešia divízia, z II. a zo IV. brigády zas 2. pešia divízia.77 Postupne im boli prideľované aj 
ostatné divízne formácie. 

70 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 14, Spisy OP., č. j. 2803op. 
71 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 99. 
72  Železničný  pluk  1918  –  1931, s. 80-81. Dostupné online: https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/
uuid:25b09441-ad79-4e49-9bac-5d77a816e3e4?page=uuid:8144ef55-0fd1-11e8-8b3f-005056b73ae5&fulltex
t=trebi%C5%A1ov [24.06.2022]. 
73 TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená, c. d., s. 108. 
74 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 59. 
75 Tamže.
76 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 3, Spisy OP., č. j. 5660. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, 
Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
77 VÚA-VHA Praha, f. VVVS, Velitelství, šk. č. 15, Spisy OP., č. j. 3173op. 
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Demarkačnú líniu strážil dom. p. pl. 38 do 12. mája. Na tomto čisto maď. území sa pritom 
miestne obyvateľstvo správalo k vojsku „veľmi láskavo“. Úsek mal následne strážiť dom. p. 
pl. 74 a vyššie spomínaný dom. p. pl. 38 sa mal pripraviť na presun – udalosti pri Miškovci 
však spôsobili, že formácia bola presunutá ku Košiciam.78 

Do vojnového konfliktu vstupovala MČA – v porovnaní s čs. armádou – pripravená lepšie. 
Po reorganizácii bola lepšie materiálne zabezpečená, jej bojovú morálku udržiaval hnev 
voči víťazným spojencom. 

Samotný útok MČA začal 20. mája v oblasti južného Slovenska so značnou prevahou na 
strategických smeroch.79 

Maďari rýchlo získali späť stratené územia a čs. jednotky vytlačili až za pôvodnú 
Pichonovu líniu. Tým sa však operačné nasadenie MČA neskončilo a jej formácie sa začali 
pripravovať na rozhodujúcu ofenzívu. V polovici mája velenie MČA rozhodlo o vymanení sa 
z obkľúčenia ofenzívnou operáciou, pričom za najperspektívnejší sa predpokladal severný 
a severovýchodný smer, kde chceli roztrhnúť čs. a rum. vojská, prekročiť Karpaty a spojiť 
sa s ČA sovietskeho Ruska. Na iných úsekoch frontu sa úspešná ofenzíva nepredpokladala. 
Plán ťaženia pritom vznikal postupne, konečnú podobu dostal 27. mája. 

Na pokračovanie akcie proti ČSR vyčlenilo maď. velenie na začiatok útoku dve tretiny 
sily, čo predstavovalo okolo 50 000 „bodákov“, 500 guľometov, 1 300 šablí, 370 diel, obrnené 
vlaky a 10 lietadiel.80 

Hlavné veliteľstvo MČA počítalo s tým, že v priebehu týždňa uštedrí východnému 
krídlu čs. armády na území Slovenska zdrvujúcu porážku, čím ju vyradí z ďalších bojov. 
Zároveň sa mali vytvoriť vhodné podmienky aj na rozvinutie útoku proti rum. vojskám 
v Zátisí. Za východiskový bod útoku bol zvolený Miškovec a postup mal smerovať severne 
a severovýchodne od mesta.81 

Hneď na začiatku ofenzívy MČA sa rozpútali ťažké boje, avšak „zemplínsky“ úsek bol 
relatívne pokojný. 

Hlavný útok proti čs. pozíciám bol zverený maď. III. armádnemu zboru (s veliteľom 
ľudovým komisárom Pokányim), ktorý mal v podriadenosti dve divízie – 1. a 6. Na severe 
postupovala 6. divízia, skladajúca sa z plukov z povodia Tisy, a východne od Miškovca  
III. brigáda.82 

Maď. ofenzíva značne narušila reorganizáciu čs. armády a vyžiadala si mnohé 
improvizácie. Prichádzajúce posily okamžite nasadzovali na najohrozenejšie miesta a nie 
tam, kde boli pôvodne určené. 

MČA postupovala pri svojej ofenzíve podľa precízne pripraveného plánu. Čs. velenie 
v Prahe pri riadení operácií na Slovensku bolo nútené často robiť momentálne rozhodnutia, 
pretože chýbal dostatok vycvičených vojakov, výzbroje a výstroja. 

Prvú veľkú skúšku predstavovala bitka o Miškovec. Jeho strata spôsobila v Prahe šok. 
Hlavná ofenzíva MČA – tzv. severná výprava – začala proti slabému a rozptýlenému 

čs. vojsku v noci 30. mája. Dôležitým cieľom pri plánovaní bolo obsadenie Vrútok, čím 
by brániace sa jednotky na východe stratili železničný kontakt s českými krajinami. Od  

78 PROKOP, Zdeněk. Stručné, c. d. 
79 SLUKA, Václav. Československá armáda v datech II (1918 – 1920). In Historie a vojenství, 1995, roč. 44, 
č. 5, s. 113. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 49. 
80 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 49. 
81 BALLA, Tibor. Severné vojenské ťaženie v roku 1919. In SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (eds.). 
Miles Semper Honestus. Bratislava : VHA, 2007, s. 151-152. 
82 HRONSKÝ, Marián et al. Vojenské, c. d., s. 122. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 75. JEŽEK, Zdeněk. 
Boj, c. d., s. 99. 
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1. júna začal od gen. Piccioneho – na základe skoršej čs.-francúzskej spojeneckej zmluvy – 
preberať velenie nad čs. jednotkami na Slovensku gen. Pellé. Určitú úlohu pri rozhodovaní 
čs. vlády o presune velenia na francúzsku vojenskú misiu zohralo i to, že tal. vláda aj niektorí 
dôstojníci stále viac a viac vystupovali v prospech Maďarska.83 

Na základe rozkazu MNO č. j. 16643/op. z 27. mája sa k 1. júnu zrušilo Hlavné veliteľstvo 
čs. vojsk na Slovensku v Bratislave a opäť sa obnovilo rozdelenie čs. vojsk na Slovensku 
na dve skupiny – Východnú (Rusínsku) a Západnú armádnu skupinu. Rozkazy nadobudli 
platnosť o tri dni neskôr. Hranica medzi úsekmi sa posunula na západ (Martinová, Jelšava, 
Dobšiná a Poprad).84 Východná skupina pod velením gen. Hennocquea sa rozšírila  
o 6. divíziu, ktorej velil gen. Chabord. Velenie nad dovtedajšou karpatskou skupinou  
(3. divízia a I. brigáda) prebral gen. Destremau (pred jeho príchodom 4. júna bol 
veliteľom plk. Kopfstein). Okrem týchto hlavných jednotiek tu patrila aj vznikajúca 1. 
pešia divízia.85 

Po rozdelení jednotiek na Slovenku bola Východná skupina ešte rozdelená na dve časti – 
košickú skupinu (Chabord) a karpatskú skupinu (Destremau). Hranicu medzi týmito úsekmi 
tvorili rieky Bodrog, Topľa a Ondava. V košickej skupine zlúčil veliteľ menšie skupiny 
v okolí Dobšinej do tzv. provizórnej divízie pod velením gen. Parisa, neskôr z nej vznikla 
5. divízia.86 Keďže toto rozdelenie úsekov sa neosvedčilo (okolie Bodrogu pripadalo skôr do 
karpatského úseku, pretože veliteľ košického úseku nemohol obrane spomínaného územia 
venovať dostatočnú pozornosť, lebo sa sústreďoval predovšetkým na okolie Hornádu),  
3. júna bola obrana okolia Bodrogu zverená karpatskému úseku.87 

Gen. Pellé zároveň nariadil, aby veliteľstvo 3. divízie presunuli z Užhorodu do Košíc, čo 
malo za cieľ posilniť obranu východného Slovenska. Úlohy 3. divízie na Podkarpatskej Rusi 
mala prevziať formujúca sa 1. divízia. Maď. útok však predbehol jej sformovanie – časť 
jednotiek bola zničená v boji, resp. zostala na Podkarpatskej Rusi.88 Obrana okolia rieky 
Bodrog tak zostala na 3. divízii. 

Francúzski dôstojníci v rovnakom čase preberali velenie od tal. misie aj na menších 
úsekoch Rusínskej skupiny. 

Presun gen. Hennocquea z Užhorodu do Košíc sa začal 30. mája. Veliteľstvo premiestňovali 
po ceste automobilmi, kone a povozy išli po trase Užhorod – Michalovce (31. mája), 
Michalovce – Sečovce (1. júna) a Sečovce – Košice (2. júna).89 

Na etapnú službu v okolí Michaloviec bol v júni pridelený jeden prápor Slováckeho pluku. 
Okrem neho sa tu nachádzali i jednotky bývalého pluku Slovenskej slobody.90 

83 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 77. 
84 SLUKA, Václav. Československá, c. d., s. 114. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 77-78. HRONSKÝ,  
Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 599. LÁNÍK, Jaroslav et al. Dva roky, c. d., s. 106. 
85 TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená, c. d., s. 130. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, 
Podklady. HRONSKÝ, Marián. Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc 
Slovenska v rokoch 1918 – 1919. In Vojenská história, 2003, roč. 7, č. 3, s. 14. 
86 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 103. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
87 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 103. 
88 STRAKA, Karel – KYKAL, Tomáš. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918 – 1932. 
Praha : Ministerstvo obrany ČR, 2013, s. 50. LÁNÍK, Jaroslav et al. Dva roky, c. d., s. 106. 
89 VÚA-VHA Praha, f. VS-Slov, šk. č. 4, Velitelství, 1919, Spisy Org, č. j. 736. 
90 VHA BA, f. PSS 1919, šk. č. 1, Denník 1. stotiny. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, 
Podklady. 
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Tal. 6. divízia bola rozdelená do niekoľkých bojových skupín – Prignot, Pujo, Roton, 
Beran a Gillain.91 

Skupina Gillain po ústupe Rumunov pri Tokaji bola 1. a 2. júna nútená preskupiť svoje 
postavenie. V noci sa jej príslušníci presunuli z priestoru Monok a Bekecs; jadro skupiny 
bolo dislokované v oblasti Sárospataku. Skupina sa ešte delila na dva hlavné oddiely – 
„Vejvoda“ a „Souček“.92 

Východný armádny úsek mal na začiatku júna k dispozícii dovedna 47 práporov a 10 del. 
batérií.93 

Keď gen. Pellé prevzal velenie, ihneď sa rozbehli rozsiahle zmeny. Vytvárané boli nové 
zálohy, pripravovala sa protiofenzíva. Vo svojich rozkazoch vyzýval k rozhodnej obrane 
a boju o každú piaď zeme. Pokúšal sa tiež dohodnúť s Rumunmi, avšak tí boli viazaní 
zmluvou s Maďarmi. Vystupoval výrazne pročeskoslovensky. Zavedenie všetkých nových 
opatrení si pritom vyžadovalo čas, takže úsilie gen. Pellého sa začalo prejavovať až od 
polovice júna. Dovtedy bola strategická iniciatíva na maď. strane. 

Keďže na uvedenom úseku frontu panoval počas prvých dní ofenzívy pokoj, čs. veliteľstvo 
stiahlo z Podkarpatskej Rusi VI. brigádu pod velením plk. Lášeka (presúvala sa do oblasti 
Ždaňa – Čaňa) a z oblasti Sárospataku skupinu pplk. Gillaina (premiestňovala sa do priestoru 
Ždaňa – Nižná Myšľa); rozkaz pre brigádu pritom došiel 29. mája. Štáb brigády a dom. p. 
pl. 88 bol naložený do vlaku v Čope, po železnici sa presúval aj p. pl. 23 a zvyšok brigády. 
Keďže železničný most cez Bodrog bol zničený, vojaci museli z vlaku vystúpiť, prebrodiť 
rieku a na druhej strane ich už čakal vlak zo Sátoraljaújhelyu; odtiaľ pokračovali v smere 
na Košice. Ďalšie časti boli transportované po železnici do Pribeníka, odkiaľ smerovali do 
Sárospataku.94 

Skupina Gillain (leg. p. pl. 21) sa začala 4. júna sťahovať cez Sátoraljaújhely do okolia 
Košíc – gen. Hennocque sa totiž domnieval, že po poklese morálky a pri presile nepriateľa 
by tu mohlo dôjsť k prelomeniu obrany. Okrem toho plánoval stiahnuť i celú Podkarpatskú 
skupinu (okrem troch práporov).95 Obrana južného Zemplína a oblastí na východ by sa tak 
značne oslabila. Zostala by tu len I. a V. brigáda, ktoré mali k dispozícii štyri pluky a dve 
batérie, v okolí Sátoraljaújhelyu sa zas nachádzali tri prápory z rôznych plukov.96 

Obranou okolia Bodrogu bola poverená Karpatská skupina pod velením gen. Destremaua. 
Po celej demarkačnej čiare mala k dispozícii – po odchode niektorých jednotiek – štyri 
pluky, tri samostatné prápory a dve batérie (p. pl. 21 sa nachádzal západne od Čopu, p. pl. 
28 východne od tohto mesta, p. pl. 3 bol v Mukačeve a p. pl. 36 sa nachádzal na hornom toku 
Latorice a vo vnútrozemí, v povodí rieky Uh). Ich sústredenie do okolia Sátoraljaújhelyu 
trvalo nejaký čas, čo využilo maď. velenie – dňa 3. júna, pri preberaní pozícií pri Sárospataku 
dom. p. pl. 3 od skupiny pplk. Gillaina – bol napadnutý jeden prápor, pričom pod ťarchou 
presily III. brigády MČA musel ustúpiť k Sátoraljaújhelyu.97 

Keďže v oblasti mesta Sátoraljaújhely mal plk. Sokol k dispozícii len slabé jednotky 
(dva prápory, dve samostatné ženijné roty, samostatnú železničnú rotu a jeden prápor, resp. 
91 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
92 VHA BA, f. Veliteľstvá bojových skupín (ďalej BS), šk. č. 1, skupina Gillain, bez ozn. 
93 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 79. 
94 VÚA-VHA Praha, f. VS-Slov, šk. č. 4, Velitelství, 1919, Spisy Org, č. j. 736. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 140. 
95 VHA BA, f. BS, šk. č. 1, č. j. 107900. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 603. VHA 
BA, f. BS, šk. č. 1, skupina Gillain, bez ozn. 
96 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 151. 
97 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 51. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 142. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. 
č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 



VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

22

ženijnú rotu z Gillainovej skupiny), pripravoval sa na členenú obranu. Dokopy išlo o 1 000 
„bodákov“ a 18 guľometov. Hoci sa k mestu sťahovali i ďalšie jednotky, ich presun bol 
z dôvodu zničeného železničného mosta cez Bodrog značne komplikovaný. Presúvajúci 
sa vojaci mali k dispozícii iba provizórnu pešiu lávku, jednotky Karpatskej skupiny bolo 
potrebné komplikovane prevážať, čo výrazne predlžovalo presun.98 Ubrániť mesto by sa 
podarilo zrejme iba po rýchlom presune jadra Destremauových síl. Na to však jednotky 
potrebovali dva až tri dni. 

Mesto Sátoraljaújhely bolo veľmi dôležité, pretože – okrem iného – sa tu nachádzal 
významný železničný uzol, slúžiaci na presun síl smerom na Košice. Maďari však boli 
o tunajších pomeroch dobre informovaní – dozvedeli sa aj to, že dobytie sídla môže byť 
úspešné iba vtedy, keď útok uskutočnia čo najskôr.99 

Boj začal 5. júna. Obrancom sa podarilo s vypätím všetkých síl početnejšieho útočníka 
zastaviť. K mestu sa podarilo dopraviť aj prvých päť práporov a del. batériu, stiahnutú 
z Podkarpatskej Rusi, pričom všetko ihneď nasadili do boja. Večer sa ale útočníkom 
podarilo prelomiť obranu a obsadiť výšiny okolo mesta. Veliteľ úseku plk. Sokol nariadil, 
ešte pred maď. obchvatom, ústup na líniu Bara – Borša, ktorú predtým obsadil I. prápor p. 
pl. 28 a II. prápor dom. p. pl. 74. Ustupovanie trvalo celú noc, pričom jednotlivé prápory sa 
sústreďovali v okolí Cejkova. Rozkaz na ústup ale v zmätku nedostal III. prápor p. pl. 28 
a zotrval v boji – operoval na západ a juh od mesta. Napokon musel aj on pod silným tlakom 
MČA ustúpiť severným smerom a 9. júna dorazil do Bardejova. Ďalší deň jednotky MČA 
znovu udreli a obišli obranu pri Bare. Čs. vojenské formácie museli opätovne ustupovať od 
Bary k hore Nagy (súčasný názov Stredný vrch), kde vybudovali novú obranu; dva prápory 
od Borše ustúpili južne od Bodrogu a tam, na línii pri Somotore, mali brániť prístupy k Čopu 
a Užhorodu. Svoje pozície potom bránili celý ďalší deň, až kým nedostali rozkaz ustúpiť  
(7. júna) k Michalovciam, avšak pre dezinformácie niektoré jednotky ustúpili k Užhorodu.100 

Zvyšok dom. p. pl. 28 (okrem III. práporu) dorazil do stanovenej oblasti 6. júna. Veliteľstvo 
a jedna rota zostala v Pribeníku, zvyšok vytvoril obrannú líniu od Zemplína po Somotor. 
Po rýchlom boji s presilou ale vojaci ustúpili cez Bodrog, kde sa im podarilo Maďarov 
zadržať.101 

Do boja sa zapojili i časti dom. p. pl. 3 – jeho III. prápor kryl ústup jednotiek na sever.102 
Dom. p. pl. 36, čiastočne demoralizovaný po neúspešných obranných bojoch, ustupoval 
najprv cez Oborín a Slavkovce smerom na Michalovce, po zmene rozkazov na Vojany 
a odtiaľ do Užhorodu.103 

Útvary dom. p. pl. 21 ustúpili na juh od rieky Uh a obsadili úsek od Voján popri Latorici 
k Čopu.104 

Organizovaný presun jednotlivých, štátom zriadených úradov a inštitúcií sa začal 6. júna. 
Evakuovaná vtedy bola napr. i železničná stanica v Bánovciach n/O.105 

98 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 151. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 142. 
99 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 152. 
100 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 142. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 606. 
VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 51, 152. 
Pamětní spis, c. d., s. 52-53. 
101 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 45. 
102 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 119, KPP 3, s. 74. 
103 Pamětní spis, c. d., s. 53. 
104 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 142. 
105 SNA BA, f. ZSK, šk. č. 1, inv. č. 5. 
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Podľa staničnej kroniky obsadili boľševici Trebišov 6. júna, avšak na základe bojových 
operácií to mohlo byť neskôr, lebo ešte 7. júna sa čs. jednotky bránili severne od Bary. 
Rozkaz na ústup k Michalovciam bol pritom vydaný 7. júna vo večerných hodinách.106 

Destremau dostal jasný rozkaz – nepustiť Maďarov na územie Podkarpatskej Rusi. Išlo 
o politicky motivovaný rozkaz, pretože z vojenského hľadiska bolo prioritou zastaviť prielom 
smerom na Košice a nevpustiť tam maď. 4. divíziu, inak hrozilo, že spomínané jednotky 
zostanú odrezané. Gen. Pellé toto nebezpečenstvo rozpoznal a prikázal gen. Destremauovi 
poslať čo najviac jednotiek na obranu Košíc. Bolo však už neskoro.107 

Nápor maď. formácií na sever sa už nedal zastaviť. Všetky čs. jednotky na tomto úseku 
ustupovali neorganizovane smerom k Užhorodu. Postupujúce útvary pritom obsadzovali 
všetky dôležité sídla, ako Trebišov či Sečovce.108 Dňa 8. júna obsadili maď. jednotky 
Michalovce, 9. júna Humenné a Vranov nad Topľou, bez odporu postupovali ďalej, na sever, 
kde sa im po obsadení Bardejova podarilo odrezať Východnú skupinu od zvyšku štátu (tak 
to zostalo až do podpísania prímeria).109 

Dňa 7. júna bývalí vojaci z 1. roty pluku Slovenskej slobody a I. práporu Slováckej brigády 
(200 mužov) spálili stráňanský most v Michalovciach, v nedeľu ráno i most pri Meďove 
(michalovský most smerom na Sobrance). Následne jednotky čs. vojska ustúpili za Laborec, 
smerom k Užhorodu.110 

Útvary ustupovali rôznymi smermi. Dom. p. pl. 28 sa dňa 9. júna stiahol do Pribeníka 
a odtiaľ vlakom do Užhorodu. Po vlastnej osi sa veliteľstvo pluku presunulo do Závadky, 
I. prápor do Fekišoviec, II. prápor do Revíšť a III. prápor do Hnojného, kde pripravovali 
obranu.111 

Jednotky dom. p. pl. 36 sa rozmiestnili okolo Užhorodu ako poľná stráž, ďalšie útvary boli 
umiestnené od Sobraniec po Užhorod či na ceste do V. Kapušian. Uvedená dislokácia trvala 
iba krátky čas a po vydaní nového rozkazu sa presúvali k Michalovciam.112 

V noci z 8. na 9. júna dostal gen. Destremau od gen. Hennocquea rádiotelegrafický 
rozkaz, aby presunul väčšiu časť svojich jednotiek k Michalovciam. Útokom na mestečko 
mal na seba upútať maď. jednotky, operujúce východne od Košíc, čo mohlo uľahčiť tamojší 
protiútok. Vykonaním protiútoku bol pritom poverený plk. Dumon, ktorý zhromažďoval 
jednotky z dom. p. pl. 28 a 36.113 

Dňa 10. júna na poludnie sa v priestore od Michaloviec po Sobrance sústredilo šesť 
práporov a dve del. batérie. 

Počas del. ostreľovania Michaloviec artilériou, rozmiestnenou pri Zalužiciach, 
boli poškodené aj niektoré objekty či budovy (napr. komín elektrárne, hotel Hviezda, 
Szulyovszkeho dom alebo cintorínska škola). Čs. vojenské útvary následne zaujali pozície 
na čiare Vinné – Zalužice – Hažín – Jastrabie pri Michalovciach. Veliteľstvo dom. p. pl. 28 
bolo umiestnené v byte zalužického notára.114 
106 SNA BA, f. ZSK, šk. č. 7, inv. č. 290. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 152. 
107 STRAKA, Karel et al. Československá, c. d., s. 47. LÁNÍK, Jaroslav et al. Dva roky, c. d., s. 103. 
108 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
109 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 142. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 606. 
VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
110 VHA BA, f. PSS 1919, šk. č. 1, Denník 1. stotiny. MOLNÁR, Martin. Po vzniku, c. d., s. 23. 
111 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 45. 
112 Pamětní spis, c. d., s. 53. 
113 TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená, c. d., s. 142. 
114 MOLNÁR, Martin. Po vzniku, c. d., s. 23-24. 
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Po obsadení trasy z Košíc do Užhorodu jednotky bývalého pluku Slovenskej slobody 
prevelili na ochranu trasy smerom na Užocký priesmyk, teda opustili Zemplín (zotrvali tam 
potom až do konca konfliktu).115 

V uvedených dňoch tu vyhlásili i vojenskú diktatúru, čím gen. Hennocque získal značné 
právomoci. 

Po príchode MČA do jednotlivých sídel ďalší vývoj udalostí závisel predovšetkým od toho, 
ako vojenskí velitelia, resp. politickí komisári MČA v tomto regióne vnímali severnú ofenzívu 
na Slovensko. Nie vždy totiž išlo o boľševikov, ktorí boli presvedčení o revolučných cieľoch 
a význame diktatúry proletariátu, ktorú tu vyhlasovali a presadzovali formou vojenskej 
diktatúry. Príslušníci jednotiek MČA sa hlásili najprv k Maďarom, až potom ku komunistom. 
Keďže na tomto území bolo početné maď. zastúpenie, pričom sa k nemu hlásilo aj mnoho 
„nemaďarských“ obyvateľov, vojaci MČA tu boli vítaní ako osloboditelia. Ako príklad môžu 
poslúžiť Michalovce, kde maď. „červenoarmejci... boli vítaní a prijatí s veľkým nadšením“ 
nielen členmi miestnej organizácie sociálnodemokratickej strany, ale aj maď. „buržoáziou, 
keďže sa nazdávala, že nastala vhodná chvíľa na uskutočnenie iredentistických zámerov“. 
Zo Sátoraljaújhelyu tu prišiel „boľševický  komisár  Szabó  v  doprovode  michalovského 
obchodníka Š. Hermana, ktorý bol za celý čas obsadenia Michaloviec v službách boľševikov“. 
Do radov MČA dokonca vstúpilo asi 60 Michalovčanov.116 

Časť čs. jednotiek, ktoré sa tu zhromaždili, presunuli na obranu línie južne a severne od 
Michaloviec. Príprava na útok pritom prebiehala 10. júna. Dve roty dom. p. pl. 28 postúpili 
severne od Michaloviec – k Hrádku, kde mali zamedziť príchodu posíl zo severu a zároveň 
zabrániť ústupu týmto smerom. Príslušníci I. a III. práporu dom. p. pl. 36 postupovali 
po oboch stranách cesty k mestečku, na útok povolali i jeden prápor dom. p. pl. 3, ktorý 
postupoval od juhu.117 

Po sústredení jednotiek v dňoch 10. a 11. júna v priestore od Zalužíc po Sobrance sa  
12. júna o 2. hodine v noci, po štvrťhodinovej paľbe, začal útok na Michalovce. Na mestečko 
útočil v smere od Závadky cez Zalužice jeden prápor dom. p. pl. 36 a jedna (útočná) rota 
dom. p. pl. 28. Obranu MČA predstavoval jeden prápor. Moment prekvapenia bol účinný – 
jednotlivé stotiny I. práporu dom. p. pl. 36 postupovali smerom k mostu, tu ich však zastavila 
paľba z druhej strany Laborca. Ani vyčlenené hliadky nedokázali identifikovať nepriateľa, 
a tak ho III. rota bodákovým útokom zahnala na ústup. Boj o most cez Laborec bol krátky 
a o pol štvrtej sa ocitol v rukách čs. vojakov. Za ďalšiu štvrťhodinu, po prestrelke hlavne 
smerom k mlynu, bola vyslaná hliadka v sile jednej čaty do mestečka – po tuhom pouličnom 
boji sa dostala až na žel. stanicu. Nasledovala ju I. a III. rota, ktoré tiež zvádzali pouličné 
boje. Po vyhnaní Maďarov jednotky zaujali obrannú líniu, pričom tu začali prichádzať 
i ďalšie formácie, a to na rozširovanie perimetra. Niektoré postúpili až do Pozdišoviec, kde 
sa dozvedeli, že Maďari ustúpili až do Trhovišťa.118 

Situácia v Michalovciach bola po príchode čs. vojska dramatická: „... Po uliciach strieľali 
a hádzali ručné granáty. S vojskom prišlo obyvateľstvo z okolitých dedín, ktoré rabovalo... 
Tiež  niektorí  tunajší  ľudia  im  pomáhali.  Obyvateľstvo  bolo  poschovávané  v  pivniciach 
alebo sa rozutekalo do dedín. Hlavná ulica bola v krátkom čase úplne vyplienená, židovské 
obchody úplne vykradené a výklady vybité. Zo  zásob  zbožia nezostalo nič. O 12. hodine 

115 VHA BA, f. PSS 1919, Denník 1. stotiny, šk. č. 1. 
116 ŠA KE, P MI, f. MNV v MI, Pamätná kniha, s. 14-15. MICHNOVIČ, Imrich. Michalovce v rokoch 1918 – 
1938. In JÁGER, Mikuláš – SEKELA, Vladimír (eds.). Dejiny Michaloviec. Košice : TypoPress, 2007, s. 192. 
TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená, c. d., s. 142. 
117 Pamětní spis, c. d., s. 53-54. 
118 Tamže, s. 56.
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zakročením  podplukovníka  36.  pešieho  pluku  Pouznera  [pplk. Panzner]  bol  rabovaniu 
učinený koniec. Škoda  týmto vzniklá odhadovala sa na 5 miliónov korún. Bola vylúpená 
i pošta a nádražie...“119 

Po vydaní rozkazu Destremauom bolo v Michalovciach zatknutých 50 osôb, ktoré 
sa dostali do postavenia rukojemníkov. Po zastrelení jedného čs. vojaka (údajne dvoma 
občanmi z Humenného) a po vyhlásení stanného práva mali byť ešte v ten deň, na výstrahu, 
spomedzi nich zastrelení 10 rukojemníci. Až po dlhšom vyjednávaní deputácie s generálom 
bolo dohodnuté, že „počet obetí určených k zastreleniu bol znížený na jedného muža... Lós 
padol na Adolfa Deutscha, ktorý bol ženatý, bezdetný, krátko predtým sa vrátil z ruského 
zajatia.  Exekúcia  bola  o  4.  hodine  poobede  na  dvore  okresného  súdu  československými 
vojakmi prevedená...“ Pri pouličných prestrelkách zahynulo ďalších niekoľko obyvateľov.120 

Ešte v ten deň po trati z Trebišova prešli v podvečerných hodinách dva maď. pancierové 
vlaky k Laškovciam a začali ostreľovať pozície obrancov.121 

Maď. velenie sa so stratou Michaloviec nechcelo zmieriť, a tak na ďalší deň o 3. hodine 
začalo protiútok pancierovými vlakmi. Tie postupovali po trati k Michalovciam, pričom  
I. prápor dom. p. pl. 36 bol nútený ustúpiť od železničnej trate k prvým domom, kde sa kryl. 
Dopoludnia ale vlaky ustúpili a prápor mohol znova obsadiť opustené pozície.122 

O osude obrany Michaloviec sa však rozhodlo inde. Pre nedorozumenie došlo k prerušeniu 
spojenia medzi čs. oddielmi pri Palíne, čo velenie vyhodnotilo ako prielom obrany 
v uvedenom úseku. Hrozilo tým obkľúčenie jednotiek, preto bol o 18. hodine nariadený 
ústup čs. formácií od Michaloviec až takmer do okolia Sobraniec.123 Než sa situácia ráno 
vysvetlila, bolo už neskoro. Jednotky začali opätovne obsadzovať línie za Laborcom, došlo 
aj k ostreľovaniu nepriateľa.124 

Gen. Destremau už nemal žiadne väčšie zálohy, s ktorými by sa mohol znovu pokúsiť 
o obsadenie Michaloviec, pričom nepriateľ sem prisúval ďalšie jednotky. Musel teda prejsť 
do obrany na línii Úbrež – Zalužice – Stretava – Vojany – Ptrukša – Čop, čím sa snažil zmariť 
prienik MČA do Užhorodu. Jeho útvary potom zostali izolované po celý zvyšok konfliktu.125 

Karpatská skupina, odrezaná na tomto území od ostatných jednotiek, udržiavala do  
14. júna spojenie prostredníctvom svetelných signálov, neskôr aj letecky.126 

Spomínané vojenské útvary boli riekou Uh rozdelené na dve skupiny – na severnom úseku 
sa nachádzalo jadro skupiny (tri pluky), na južnom jeden pluk.127 

V okolí V. Kapušian sa do polovice júna sústredili jednotky dom. p. pl. 3, ktoré následne 
začali postupovať obcami na sever, napokon bol ich postup zastavený a pluk sa začal 
zakopávať.128 

Ani gen. Destremau nečakal a v období relatívneho pokoja preskupil vojská tak, že 
vytvoril 1. divíziu (s p. pl. 36, ktorý mal tri prápory, p. pl. 28 s dvoma plnými a jedným 
119 ŠA KE, P MI, f. MNV v MI, Pamätná kniha, s. 15. VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 45. 
120 MICHNOVIČ, Imrich. Michalovce, c. d., s. 193. 
121 Pamětní spis, c. d., s. 56. 
122 Tamže, s. 57.
123 Tamže. 
124 Tamže.  
125 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 142. HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 606.  
JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 165. 
126 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 153. 
127 Tamže. 
128 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 119, KPP 3, s. 74. 
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neúplným práporom a p. pl. 3 s troma prápormi, ďalej s tromi del. batériami – 2/1, 3/4 
a „Lehárovou“, so zosilnenou jazdeckou eskadrónou a s dvoma samostatnými ženijnými 
rotami – 2/2 a 2/3) a vedľa nej I. teritoriálnu brigádu (s II. a III. práporom dom. p. pl. 21 
a II. práporom dom. p. pl. 74, vojenskou políciou v Užhorode s asi 100 mužmi, etapným 
oddelením, so zálohou del. s ôsmimi delami, s dvoma samostatnými ženijnými rotami – 5/1 
a 5/3 a dvoma pracovnými rotami – 6/74 a 5/81). Okrem toho bola k divízii pričlenená aj 
automobilová skupina 3, muničná kolóna 4, vozatajský oddiel a telegrafná rota (bez jednej 
čaty). Veliteľstvo skupiny bolo najprv dislokované v Sobranciach, následne sa presunulo 
do Užhorodu. Teritoriálna brigáda zaisťovala tyl obrany, ktorú držala novovytvorená 
divízia.129 

V čase, keď západná armádna skupina začala protiútok, gen. Hennocque naplánoval 
14. júna operáciu, v rámci ktorej sa malo na Zemplíne – okrem iného – postúpiť k mestu 
Sátoraljaújhely a na líniu Sečovce – Trebišov.130 

Dňa 15. júna začalo ostreľovať Michalovce od Zalužíc del., na druhej strane maď. obrnený 
vlak atakoval pozície čs. vojska.131 

Zložitá situácia panovala i v Strážskom, kde sa nachádzala četnícka stanica. Pri 
vyšetrovaní, ktoré viedla po svojom obnovení, zistila „... rôzne jednania vojakov Červenej 
maďarskej  armády  a  súčinnosť  jednotlivých  miestnych  obyvateľov,  ktorá  siahala  až  ku 
zločinom proti vojnovej moci štátu...“. Okrem toho z lokality odišlo – po podpísaní prímeria 
– mnoho miestnych obyvateľov, ktorí „sa taktiež zúčastnili bojov s maďarskými boľševikmi 
proti čsl. vojsku, taktiež prevádzali boľševickú agitáciu a propagandu... Okrem toho utieklo 
do Maďarska ešte niekoľko iných osôb, ktoré sa obávali príchodu čsl. vojska...“. Zistilo sa 
o nich, že „... vytvorili s inými občanmi z Humenného a iných miest akési ozbrojené skupiny, 
ktoré sa vojensky ozbrojili a viackrát sa zúčastnili zákerných prepadov hliadok čsl. vojska, 
operujúceho vtedy v okolí Michaloviec...“.132 

Situáciu približuje i letecké hlásenie Rumunov z 15. júna. Možno sa tu dočítať, že Maďari 
presunuli v noci svoje výzvedné oddiely až k Laborcu a 6 km západne od Čopu. Prieskumné 
oddiely v sile jednotlivých stotín prenikli až k Trakanom pri Kr. Chlmci a 8 km južne od 
Michaloviec, k Laborcu. MČA zrejme plánovala postup na Užhorod, hoci neboli vykonané 
žiadne útočné operácie.133 

Pri izolovanej Karpatskej skupine došlo 17. júna k istým úpravám vo fungovaní zdravotnej 
služby. Keďže doprava zdravotníckeho materiálu predstavovala veľký problém, nariadené 
bolo ním čo najviac šetriť. Uzdravení vojaci tunajších útvarov sa posielali späť k jednotkám, 
príslušníkov iných útvarov posielali ku Kopfsteinovej teritoriálnej brigáde v Užhorode. 
Oddiely, ktoré sa nachádzali južne a východne od Užhorodu, presúvali do Mukačeva, 
zvyšok do Užhorodu. Poľná nemocnica č. 5 bola premiestnená do Sobraniec, kde fungovala 
ako zhromaždisko zranených, následne ich odtiaľ posielali do Užhorodu. Dňa 24. júna 
poľnú nemocnicu registrovali aj v Michalovciach.134 

129 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. KUTHAN, Pavel J. V  těžkých, 
c. d., s. 144. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 153. Československá-maďarská válka o Slovensko roku 1918 – 
1919, s. 309. Dostupné online: https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:b4523973-b8fc-4478-
84e0-45fe567b0fc8?page=uuid:9287fbe2-a073-11ea-9904-001b63bd97ba&fulltext=trebi%C5%A1ov 
[23.06.2022]. 
130 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 178. 
131 SNA BA, f. ZSK, šk. č. 4, inv. č. 163. MOLNÁR, Martin. Po vzniku, c. d., s. 27. 
132 ŠA KE, f. Košická župa, šk. č. 214, inv. č. 87, č. j. 121/1928. 
133 VÚA-VHA Praha, f. VS-Slov, šk. č. 12, Velitelství, 1919, Spisy Oper, č. j. 2866. 
134 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
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Ďalšie vojenské operácie v tomto priestore sa pripravovali v polovici júna – malo ísť 
o obsadenie Sečoviec a Trebišova. Podľa vypracovaného plánu mala skupina postupovať 
smerom na Dargov a prekročiť Slanské vrchy, čím by sa dostala do tyla maď. jednotiek pri 
Košiciach. Gen. Destremau mal k dispozícii desať oslabených práporov a tri del. batérie. 
Tieto jednotky boli pritom rozdelené do troch skupín. Hlavná útočná skupina so silou 
piatich práporov mala obsadiť Ozorovce a Trebišov, resp. obce juhozápadne od Trebišova, 
pričom postupovala v dvoch prúdoch. Severný so silou troch práporov mal postupovať cez 
Michalovce, Trhovište a Sečovce, južný s dvoma prápormi sa mal presúvať pozdĺž železnice 
smerom na Trebišov a odtiaľ cez Plechotice a Slanec smerom na Košice. Prvý cieľ pritom 
predstavovalo obsadenie úseku Ozorovce – Trebišov, druhý zas zahŕňal priestor okolo 
Zemplínskeho Branča a Stanče.135 

Vedľajšia skupina so silou dvoch práporov mala najprv viazať sily nepriateľa a keď by 
hlavná skupina obsadila Trebišov, mala postupovať v smere na Malčice, Veľaty a Luhyňu, 
čím by viazala nepriateľské sily a uľahčila postup hlavnej skupiny. V uvedenom čase pritom 
bránila čiaru rieky Laborec južne od Lastomíra, smerom na Vojany. Zvyšné jednotky 
tvorili zálohu, ktorá mala pomaly postupovať za hlavnou skupinou (umiestnená bola pri 
Michalovciach).136 

Dňa 16. júna, po „odrezaní“ čs. vojenských jednotiek, bol v Užhorode zriadený vojnový 
súd, ktorý fungoval až dovtedy, kým nebolo obnovené spojenie so zvyškom armády – ako 
jeho predseda pôsobil plk. Kopfstein.137 

Podkarpatská skupina sa dňa 17. júna hladko zmocnila Michaloviec (niektoré zdroje 
uvádzajú dátum 16. jún). Do mestečka bola vyslaná dôstojnícka hliadka pod velením por. 
Fremdara, aby zmapovala situáciu. Následne do Michaloviec vstúpil I., II. a III. prápor dom. 
p. pl. 36 – jednotky sa tam však nezastavili, ale postupovali ďalej. Podobné to bolo i s časťou 
dom. p. pl. 28 (jedna jeho formácia ale zostala v Michalovciach). Funkciu michalovského 
posádkového veliteľa v uvedenom období zastával pplk. Demuth.138 

Vojaci I. práporu dom. p. pl. 28 obsadili Pozdišovce a Močarany (teraz časť Michaloviec), 
príslušníci II. práporu sa zas presúvali k Bánovciam n/O., kde zvádzali boje s obrneným 
vlakom. Úderná rota obsadila Topoľany (teraz časť Michaloviec) a zvyšok dom. p. pl. 28 
zostal v Michalovciach. Postupoval i dom. p. pl. 36. Jeho prieskumné hliadky postúpili 
až k Trhovišťu, avšak na obed sa vrátili späť. Následne sa pohol takmer celý pluk smerom 
na západ a juhozápad. Najzložitejšia situácia sa vyvinula pri moste cez Ondavu, kde sa 
rozpútali boje.139 

Počas bojových stretov sa ďalej formovala 1. divízia s centrom v Užhorode, pričom za 
náčelníka generálneho štábu bol menovaný mjr. Plaček. Do podriadenosti dostala I. brigádu 
(strel. pl. 20 a p. pl. 36) a IX. brigádu (II. a III. prápor p. pl. 21, II. prápor strel. pl. 74, I. 
a II. prápor strel. pl. 12 a I. prápor strel. pl. 8). K divízii bolo pridelené i príslušné del., 
a jedna letka.140 Úplné sústredenie divízie v stanovenom čase sa nepodarilo splniť, pretože 
IX. brigáda bola – vzhľadom na bojové udalosti v okolí Košíc – nasadená v oblasti riek 
Hornád a Bodva. 

Pod velenie tejto divízie prislúchal náčelník štábu, operačné, ubytovacie a osobné oddelenie, 
intendancia, zdravotníctvo, spojenie, poľná pošta 46, autoskupina 3, vozatajstvo a zverolekár, 
135 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 172. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 147. 
136 Tamže.
137 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
138 Pamětní spis, c. d., s. 58. 
139 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 45. Pamětní spis, c. d., s. 58. 
140 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
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štábna rota a pomocné útvary (riadiaca kancelária či účtovníctvo). Z podriadených telies 
išlo o veliteľstvo del. divízie s ďalšími útvarmi, ženijnú stotinu 2/2 a 2/3, eskadrónu 3/6, 
jazdeckú eskadrónu, muničnú kolónu 1. divízie, hospodársku kanceláriu, poľnú pekáreň, 
poľnú nemocnicu, p. pl. 3, 28 a 36, kanónovú batériu 3/4, húfnicovú batériu 2/1 a húfnicovú 
batériu.141 

Ako veliteľ I. brigády pôsobil do 24. marca pplk. Hrbenský, po ňom to bol plk. Kopfstein.142 
Tvrdé boje sa v dňoch 18. a 19. júna zvádzali o priechody cez rieku Ondava. Ich ťažisko 

predstavoval železničný most na kóte 107, pričom na strane MČA sa do bojov zapojil 
i obrnený vlak. Ďalej sa bojovalo o most cez Trnávku za Trhovišťom. Hlavnej údernej 
skupine, tvorenej troma prápormi, sa napokon podarilo odpor nepriateľa zlomiť a prekročiť 
spomínané rieky, zvyšné dva prápory postupovali bez väčších problémov.143 

Pri del. prestrelkách došlo k ostreľovaniu Trhovišťa, pričom niekoľko granátov zasiahlo 
domy, zapálilo ich a ľudia v panike dedinu opustili.144 

Z dôvodu nedostatku munície, húževnatého odporu maď. III. brigády a neúspechu 
nadväzujúcej operácie leg. 6. divízie bol v dňoch 20. až 22. júna ďalší postup zastavený. 
Jednotky prešli do obrany a pri riekach Topľa a Ondava odrážali nepriateľské výpady na 
obsadenie priechodov cez ne. Potrebnú del. muníciu od rum. armády dostali čs. formácie až 
21. júna. Pokračovať v postupe im nedovoľovala ani situácia v oblasti.145 

Aby mohol pokračovať ďalší postup, 23. júna bol obsadený úsek Hriadky – Vojčice. Boje 
sa rozhoreli hlavne pri Vojčiciach, kde sa nepriateľ zakopal. Útok viedol III. prápor dom. 
p. pl. 36 – vo včasných ranných hodinách sa mu podarilo obsadiť obec a železnicu. V tento 
deň sa tiež maď. obrnenému vlaku podarilo preniknúť po trati z Trebišova do Kahanoviec 
/Kochanovce/ (dnes súčasť Sečoviec), kde mala byť prerazená čs. obrana a znemožnený 
postup na Sečovce, čo sa ale nepodarilo. Za vlakom pri Milhostove sa totiž čs. jednotkám 
podarilo prerušiť železnicu, čím vlaku zabránili ustúpiť.146 

Ďalší postup dom. p. pl. 28 bol naplánovaný na 23. júna. Po reorganizácii jednotiek  
(II. prápor pri Bánovciach n/O. vystriedal I. prápor, posilnený útočnou rotou, pričom 
sa stiahol do Pozdišoviec, kde sa presunulo aj veliteľstvo) sa pripravoval ďalší útok na 
juhozápad.147 

Už nasledujúci deň bol prichystaný útok na Trebišov s ťažiskom severne a západne 
od mestečka, odložili ho však o deň neskôr. Dom. p. pl. 36 síce plánoval vykonať útok 
v pôvodnom termíne samostatne, veliteľ skupiny to však – s ohľadom na dohodnuté prímerie 
– zakázal.148 

Južná skupina začala svoj postup 23. júna, do zastavenia bojov sa jej podarilo obsadiť 
líniu Malčice – Oborín.149 

141 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
142 Tamže.
143 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 147. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 172. 
144 Pamětní spis, c. d., s. 60. 
145 MICHNOVIČ, Imrich. Michalovce, c. d., s. 193. KUTHAN, Pavel J. V  těžkých, c. d., s. 144, 147. 
HRONSKÝ, Marián. Priebeh vojenského konfliktu, c. d., s. 617. VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika 
ZVV Užhorod, Podklady. 
146 Mestský úrad v Trebišove, Pamätná kniha Trebišov, zv. 2, Rok 1919, s. 84. KUTHAN, Pavel J. V těžkých, 
c. d., s. 147. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 172. Pamětní spis, c. d., s. 60-61. 
147 VÚA-VHA Praha, f. KAF, inv. č. 136, KPP 28, s. 46. 
148 JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 173. Pamětní spis, c. d., s. 61. 
149 JEŽEK, Zdeněk. Tamže.
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Maďari sa pokúsili – aj s pomocou ďalšieho obrneného vlaku – dostať späť svoj prvý 
vlak pri Milhostove. Ráno 24. júna tak došlo k prestrelke, avšak nasledoval zákrok člena 
francúzskej vojenskej misie, ktorý konflikt ukončil s tým, že došlo k podpísaniu prímeria. 
Obrnený vlak bol vyhlásený za čs. vojnovú koriť a odovzdaný čs. strane. Maď. jednotky sa 
potom spolu s druhým vlakom pomerne neochotne stiahli.150 

Po podpísaní prímeria medzi oboma vojskami sa vytvorilo aj štvorkilometrové neutrálne 
pásmo. Samotný ústup maď. jednotiek z územia Slovenska začal 30. júna od 5. hodiny 
ráno.151 

Aj po podpísaní prímeria nebol v tejto oblasti pokoj, pretože rum. armáda ďalej viedla 
útočné operácie proti MČA, pričom boje 26. júna prebiehali i v blízkosti Kr. Chlmca.152 

Počas bojov padlo mnoho príslušníkov čs. vojska – pochovaní boli v Michalovciach, 
vo Veľkých Zalužiciach (teraz Zalužice), v Somotore, Palíne, Lastomíre, Michaľanoch, 
Jenkovciach, vo Fekišovciach, v Hrani, Lastovciach a na ďalších miestach.153 

V. IHNÁT: DIE TSCHESCHOSLOWAKISCHE WEHRMACHT IM SÜDLICHEN 
ZEMPLÍN BIS JULI 1919 

Die Bildung der tschechoslowakischen Wehrmacht im Rahmen der Tschechoslowakischen 
Republik (ČSR) betraf unmittelbar auch die Gebiete im südlichen Zemplín. Der gesamte 
Prozess begann in der letzten Phase der militärischen Besetzung der Slowakei, als 
Anfang Januar 1919 Legionäre aus Italien, einheimische Truppen sowie Freiwillige die 
Demarkationslinie und das Innere von Zemplín besetzten. Da diese Region von einer 
ethnisch gemischten Bevölkerung bewohnt wurde, waren die Reaktionen auf die Gründung 
des neuen Staates unterschiedlich.

Der Autor hat den Prozess in drei aufeinander folgende Teile unterteilt.
Der Anfang ist der militärischen Besetzung der Slowakei, konkret des Gebiets von 

Zemplín, sowie der Festlegung der Demarkationslinie in diesem Gebiet und der Tätigkeit 
der einzelnen militärischen Einheiten, die diese Besetzung unmittelbar durchführten, 
gewidmet. Außerdem werden zeitgenössische Dokumente angeführt, die über die Armee 
und die Bevölkerung in diesem Gebiet berichten.

Im nächsten Teil geht der Autor auf den Aufbau der tschechoslowakischen Armee 
ein. Er befasst sich insbesondere mit der Ankunft weiterer militärischer Einheiten, ihrer 
Rotation, der Besetzung strategischer Punkte und der Einrichtung der ersten militärischen 
Objekte. Darüber hinaus werden die Demarkationslinie und ihr direkter Bezug zum 
örtlichen Eisenbahnnetz sowie Änderungen an dieser provisorischen „Grenze“ erwähnt. 
Außerdem wird der Aufbau neuer Einheiten beschrieben, die an der Besetzung der 
neuen Demarkationslinie und am Vormarsch nach Osten, in Richtung Karpatenrussland, 
teilnehmen sollten.

Der letzte Teil befasst sich mit der militärischen Besetzung Karpatenrusslands vom 
Gebiet von Zemplín aus, dem Vormarsch zur neuen Demarkationslinie im Süden und 
dem anschließenden militärischen Konflikt zwischen der ČSR und der Ungarischen 
Räterepublik. Zum Teil wird hier die Situation auch aus gesamtstaatlicher Sicht analysiert, 
150 KUTHAN, Pavel J. V těžkých, c. d., s. 147. JEŽEK, Zdeněk. Boj, c. d., s. 173. 
151 ROMSICS, Ignác. Trianonská mierová zmluva. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 148-150. 
152 HRONSKÝ, Marián. Trianon, c. d., s. 252. 
153 VHA BA, f. ZVV Košice, šk. č. 9, Kronika ZVV Užhorod, Podklady. 
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wenn zunächst kein dominantes Interesse am südlichen Zemplín bestand, bis zu der Zeit, als 
es notwendig war, die Grenze nach Süden zu verschieben, damit die Eisenbahnverbindung 
mit Karpatenrussland auf dem Gebiet der ČSR liegt. Der Autor befasst sich insbesondere 
mit der Frage der militärischen Besetzung eines großen Teils dieses Gebiets durch die 
ungarische Rote Armee und den Bemühungen der tschechoslowakischen Militärführung, 
die Situation umzukehren, erörtert detailliert die Ereignisse in Michalovce und den 
anschließenden Vormarsch der tschechoslowakischen Einheiten bis zur Unterzeichnung des 
Waffenstillstands mit Ungarn.

Die Studie stellt eine Synthese des Wissens über das bisher relativ wenig erforschte 
Thema der Formierung der tschechoslowakischen Armee in der Region des südlichen 
Zemplíns in den ersten Monaten der ČSR dar, gestützt auf Archivforschung und vorhandene 
Fachliteratur.
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“UNRELIABLE ELEMENTS”. 
PROFESSIONAL SOLDIERS OF JEWISH ORIGIN 
IN THE SLOVAK ARMY AFTER 1939

IGOR BAKA – TAMARA JANECOVÁ  
          
                                                                                                                

BAKA, I. – JANECOVÁ, T.: “Unreliable Elements”. Professional Soldiers of Jewish Origin in the 
Slovak Army after 1939. Vojenská história, 1, 27, 2023, pp 33-60, Bratislava.
The topic of persecution and discrimination of Jews in the army in Slovakia has already been the 
focus of several papers. Most of the attention was paid to the VI Labour Battalion of the Labour 
Corps of the Ministry of National Defence (MNO). However, some of the aspects of this topic 
have not received the historians’ interest to this day. Nor has more attention been paid to the status 
of persons who, even after 1939, served in the army on the basis of an exception as professional 
soldiers or worked as civilian employees in the MNO and were directly or indirectly exposed to the 
consequences of the anti-Jewish legal norms. This did not only concern the Jews themselves (only 
one of whom eventually served in the army on the basis of an exception), but also the category of 
so-called Jewish mongrels and, last but not least, the “Aryans” themselves, whose wives, however, 
were of Jewish origin. In the study, the authors focus on the first two categories of persons. They 
are not aiming merely at descriptive interpretation of the legislative and legal norms permitting 
the exclusion of Jews from the army. They would also like to document their reactions, which 
represented a desperate effort to keep their place in the army. For them, this was often the only 
option of livelihood in their given situation, and at the same time an opportunity for an exemption 
from discriminatory and inhumane anti-Jewish legislation. These reactions have been preserved in 
the form of various supplications and requests. Those represented (from their authors’ point of view) 
an extremely humiliating and desperate effort in every respect to conform to the demands of the 
regime derived from the official anti-Jewish stereotypes of the propaganda of the Hlinka’s Slovak 
People’s Party. The latter regarded the Jews as a hostile element. The text pays special attention 
to the personality of František M. Borský, whose fate in the Slovak Army has not yet been further 
examined.
Key words: Military history. Slovakia. Slovak Army after 1939, Jews

                                                                                                                                                                                                                                                           
The topic of persecution and discrimination of Jews in the army in Slovakia has already 

been the focus of several papers. Logically, most of the attention was paid to the VI Labour 
Battalion of the Labour Corps of the Ministry of National Defence (Ministerstvo národnej 
obrany –  MNO). However, some of the aspects of this topic have not received the historians’ 
interest to this day. Nor has more attention been paid to the status of persons who, even after 
1939, served in the army on the basis of an exception as professional soldiers or worked as 
civilian employees in the MNO and were directly or indirectly exposed to the consequences 
of the anti-Jewish legal norms. This did not only concern the Jews themselves (only one of 
whom eventually served in the army on the basis of an exception), but also the category of 
so-called Jewish mongrels and, last but not least, the “Aryans” themselves, whose wives, 
however, were of Jewish origin. In the study, we focus on the first two categories of persons. 
We are not aiming merely at descriptive interpretation of the legislative and legal norms 
permitting the exclusion of Jews from the army. We would also like to document their 
reactions, which represented a desperate effort to keep their place in the army. For them, 
this was often the only option of livelihood in their given situation, and at the same time an 
opportunity for an exemption from discriminatory and inhumane anti-Jewish legislation. 
These reactions have been preserved in the form of various supplications and requests. 
Those represented (from their authors’ point of view) an extremely humiliating and desperate 
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effort in every respect to conform to the demands of the regime derived from the official 
anti-Jewish stereotypes of the propaganda of the Hlinka’s Slovak People’s Party. The latter 
regarded the Jews as a hostile element. The text pays special attention to the personality of 
František M. Borský, whose fate in the Slovak Army has not yet been further examined.1

The status of Jews in the army was already determined in the Government Decree No. 
74/1939 Sl. Code. of 24 April 1939 “On the Exclusion of Jews from Public Services”. 
According to this, they were no longer allowed to be employees of the state, its institutions 
and public corporations. Logically, therefore, it also applied to professional soldiers. The date 
for its implementation was set for 1 January 1940.  However, the competent ministers were 
authorised to grant exemptions from its provisions “due to public interest or other special 
considerations”. In reality, however, there were not many Jewish salaried employees in the 
army, and most of them were irreplaceable doctors, pharmacists and paramedics. Based 
on the official statement of the MNO of 25 July 1939, none of them professed the Jewish 
religion, all of them were either non-religious or converts. Most of them were released from 
the army in the second half of 1939 and early in 1940.2

Discrimination against Jews in the army was further specified in Government Decree No. 
150/1939 Sl. Code of 21 June “On the regulation of the military duty of Jews”. According 
to this, all Jewish officers, sergeants and men on active duty were reassigned to special 
labour units during their active service. This also concerned Jewish reservists on a military 
exercise. Such exercise was rigorously implemented as early as in September 1939 (partly 
earlier)3 during the war on Poland. All Jews in the army, even enlisted reservists, were to be 
assigned to labour units and marked with a 5-cm-wide blue armband. Their military uniform 
should be without rank insignia and without facings and sleeve badges, but also without 
any decorations. Certain exceptions were to be made for Jewish doctors and pharmacists, 
but this was abolished shortly thereafter. Jews were also not allowed to carry a side-arm, 
they could not perform office work, managerial functions in warehouses, be assistants in 
army exchange or work as interpreters. By Government Decree No. 230/1939 Sl. Code of 
19 September, Jews released from military service were deprived of their military ranks, 
the same as Jews of all military categories in the reserve. This Government Decree was 

1 For more on his personality see MEŠKO, Marek. Brigádny generál (generálmajor in memoriam) František  
Milan Borský (1899 – 1986) [Brigadier General (General Major in Memoriam) František Milan Borský 
(1899—1986)]. In Obrana, year XVI, 2008, vol. 8, p. 29; BYSTRICKÝ, Jozef. Generálmajor František Milan 
Borský. [General Major František Milan Borský] In ŠTAIGL, Jan. Generáli: slovenská vojenská generalita 
1918 – 2009. [Generals: Slovak Military Generality 1918–2009] Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2009, 
p. 22; Idem. Borský, František Milan. In CSÉFALVAY, František and col. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. [Military Personalities  in Slovak History 1939–1945] Bratislava : Vojenský historický ústav, 
2013, p. 26-27; MASKALÍK, Alex. Elita armády: československá vojenská generalita 1918 – 1992. [The Army 
Elite: Czechoslovak Military Generality 1918–1992] Košice : HWSK, 2012, p. 115.
2 As of that date, the Slovak Army had 656 officers, 535 sergeants and 28,492 enlisted men. For more detail see  
PEJS, Oldřich. Židé a slovenská armáda v prvním roce po jejím vzniku. [Jews and Slovak Army in the First 
Year after its Origin.] In Vojenská história, year 24, 2020, No. 1, p. 93-95, 103-105; Vojenský historický archív 
(Military History Archive –  VHA) Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany (The Ministry of National 
Defence –  MNO) 1939 – 1945, varia, box 4, to the serial number (ser. No.) 204 379, statement of attendance 
by religion. Status of 25. 7. 1939; f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 
158, 620.
3 In August 1939, there were about 22 Jewish soldiers in the military log cabins in the High Tatras, who were 
 allegedly stripped of their military ranks and marked with blue bands on the right sleeves of their blouses. 
It is not clear whether this was an isolated case, as similar regulations are not known at this time, and this is 
the first known case of such a nature regarding the labelling of Jews. BAKA, Igor. Politický systém a režim 
Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940. [Political System and Regime of  the Slovak Republic in 1939–
1940]. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, p. 98.
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subsequently followed by Section 38 of Defence Act No. 20 Sl. Code of January 1940. This 
enacted that Jews, along with “Gypsies” (those who, according to the Decree of the Ministry 
of the Interior /Ministerstvo vnútra – MV/ of 18 June 1940, were of the “Gypsy race by 
both parents”, who also lived a nomadic life or avoided work) could not be members of the 
armed forces. Therefore, they were to perform work in special groups. Subsequently, on 31 
January 1940, the MNO dismissed Roma and Jews from the armed forces without retaining 
their acquired ranks.4 In justifying these measures before the Defence Committee of the 
Assembly, the Minister of National Defence, 1st Class Gen. Ferdinand Čatloš described 
these persons as an undesirable element who could not serve in the army, but “can provide 
benefit in the labour camps”.5

However, from the beginning, the MNO faced several requests from discharged salaried 
employees for readmission to the army. One of the options was the temporary retention 
of particular persons on duty because of their momentary irreplaceability. However, 
the first condition was the granting of the aforementioned ministerial exemption from 
Government Decree No. 74/1939 Sl. Code of 24 April 1939 “On the Exclusion of Jews from 
Public Services”. However, its holders subsequently had to apply for an exemption from 
Government Decree 63/1939 Sl. Code of 18 April “on the definition of the concept of a Jew 
and guidelines for the number of Jews in certain liberal professions”. This could be granted 
by the government “in  cases  of  special  consideration”.6 However, the MNO approached 

4 BAKA, I. Postavenie Židov vo vzťahu k slovenskej brannej moci v rokoch 1939 – 1941 (do vzniku VI. 
robotného práporu). [The position of Jews in Relation to the Slovak Armed Forces in 1939–1941 (until the 
Formation of the VI Labour Battalion).] In Acta Judaica Slovaca. SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2008, No. 
14, p. 58-75; BALCOVÁ, Milena. Šiesty robotný prápor Pracovného zboru Národnej obrany a jeho činnosť 
v rokoch 1941 – 1944. [The Sixth Labour Battalion of the National Defence Labour Corps and its Activities 
in 194–1944.] In Vojenská história, year 16, 2012, No. 2, p. 79-97; KRALČÁK, Peter. Pracovné  jednotky 
slovenskej  armády  1939  –  1945.  [The  Slovak  Army  Labour  Units  1939–1945.] Bratislava : Pro Militaria 
Historica, 2014; NIŽŇANSKÝ, Eduard – BAKA, Igor – KAMENEC, Ivan (eds.). Holokaust na Slovensku 
5. Židovské pracovné  tábory a  strediská na Slovensku 1938 – 1944. Dokumenty  [Holocaust  in Slovakia 5. 
Jewish Labour Camps and Centres in Slovakia 1938–1944. Dokuments] Bratislava : Dokumentačné stredisko 
holokaustu, 2004; PEJS, O. Židé  a  slovenská  armáda  v  prvním  roce  po  jejím  vzniku, [Jews  and  Slovak 
Army in  the First Year after  its Origin], ref., p. 88-109; SCHÖNBRUN, KNEŽO, Bernard (ed.). Pracovné 
jednotky a útvary slovenskej armády 1939 – 1945. VI. robotný prápor. Zborník materiálov z medzinárodného 
seminára Bratislava 22. - 23. novembra 1995, [Labour Units and Units of the Slovak Army 1939–1945. VI. 
Labour Battalion. Proceedings of the International Seminar Bratislava 22–23 November 1995] Bratislava : 
ZING Print, 1996; ŠVANDA, Petr. Služba Židov a Rómov vo vojenských pracovných jednotkách slovenskej 
brannej moci v rokoch 1940 – 1943. [Service of Jews and Roma in the Military Labour Units of the Slovak 
Armed Forces between 1940 and 1943.] In Fenomén holokaustu: ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky: 
zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27. – 28. marca 2008. [The Holocaust 
Phenomenon:  Ideological  Roots,  Causes,  Course  and  Consequences:  Proceedings  of  the  International 
Scientific and Professional Conference held on 27–28 March 2008.] Bratislava : ŠEVT, 2008, p. 167-173.
5 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945. Fund Department, Ministerial Cabinet 1939 – 1944, box 4, Exposition
 if the Minister of National Defence in front of the Conscription Committee; KRALČÁK, P. Pracovné jednotky 
slovenskej armády [Labour Units of the Slovak Army], ref., p. 23.
6 Article 1 of this Government Decree defined the term “Jew” as follows:
“1. Who is, or was, of the Israelite faith, even if they converted to a Christian faith after 30 October 1918,
2. Who is, or was, non-denominational and descended from at least one parent of the Israelite faith,
3. Who is descended from a person referred to in 1 or 2 (excluding such a descendant who converted on their 
own to any Christian faith before 30 October 1918),
4. Who, after the effective date of this Regulation, has entered into marriage with a person referred to in points 
1 to 3, for the duration of that marriage,
5. Who, after the effective date of this Regulation, is living with a person referred to in paragraphs 1 to 3 in 
a common-law relationship outside marriage, as well as any descendants conceived by such a common-law 
relationship.” Slovak Code of Laws, Government Decree 63/1939 Sl. Code.
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these applications rigorously from the outset.7 The head of the personnel (human resources) 
department of the MNO, Inf. Mjr. Michal Lokšík, in a report to the Military Department of 
the Office of the President of the Republic dated 4 June 1940, justified this by the fact that “the 
Ministry of National Defence was at one time the target of public attacks because of the Jewish 
question”.8 Yet he had already described the “Jewish question” in the army as concluded in 
his regular activity report of January 5, 1940. He justified his statement by claiming that all 
but one of the requests for exemption by Jewish salaried employees had been denied.9 Only 
the experienced officer, General Staff Centurion (from 1 January 1940 General Staff Mjr.) 
František M. Borský, was to be temporarily retained in the army, who already since 15 March 
1939 had served as a railway line commander and proved himself during the war against 
Poland, when he managed, in cooperation with the German transport command and German 
transport officer Col. Felix von Roeder, the transport of Slovak troops to the northern border 
of Slovakia and back. In doing so, his excellent knowledge of the German language was an 
advantage.10 The decision to temporarily retain Borský in the service of the Slovak army by 
the MNO was also supported by his conversion to the Czechoslovak Church in April 1938, or 
to the Evangelical Church on 12 September 1939, as well as by changing his original surname 
Berger in February 1939.11     In the meantime, Borský also applied for the exemption from the 
Government Decree 63/1939 Sl. Code of 18 April. Even in his case, however, the procedure 
was not simple and the opposite is true. He had already submitted the request in question to 
the Prime Minister’s Office on 20 June 1939, requesting to be exempted from the definition 
of a Jew under this regulation. In terms of content, this document was no different from the 
many similar requests made by people who at the time were already facing the consequences 
of the anti-Jewish legislation. Even in his supplication, therefore, one can find a number 
of arguments indirectly derived from the stereotypical claims of anti-Semitic propaganda, 
which considered Jews as a hostile element. Therefore, it is not surprising that he needed 
to distance himself from the Israeli religion, to emphasize his education and upbringing in 
a Roman Catholic Folk School (despite the fact that he later converted to Evangelicalism), 

7This is also confirmed by the negative statement of the Head of the Personnel (Human Resources) Department 
 of the Ministry of Defence, Mjr. Michal Lokšík dated 4 June 1940 addressed to the Office of the President 
of the Republic on the request of Cent. Ladislav Rosenzweig, still off duty at that time. The MNO responded 
identically to the request of the Prime Minister’s Office of 14 May 1940 to consider the case of former 
Economic Staff Sgt. Ladislav Kaufmann. He was not helped even by an extensive supplication addressed to 
Prime Minister Vojtech Tuka. Here, he pointed out to his catastrophic social situation. At the same time, he 
indirectly sought to refute anti-Jewish stereotypes in his case by, among other things, pointing to his merits for 
the establishment of the Slovak state. VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–
1942, box 6, ser. No. 157 951, 156 849.
8 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 157 951.
9 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Presidium, 1939–1940 I. part, box 13, file mark 1027, Report on the  
Activity of the Head of the MNO Human Resources Department, Infantry Cent. M. Lokšík of 5. 1. 1940.
10 In Borský’s qualification certificate, the following assessment is included on his activities during the war 
 against Poland from the head of the 5th Section of the Staff of the Main Military Command (Hlavné vojenské 
veliteľstvo – HVV), General Staff Mjr. Viliam Kanák of 12 December 1939: “From 28 August 1939 to 15 
October 1939, he acted as a regulatory commissioner in Bratislava. At this time, he proved himself very well in 
cooperation with the German Transport Command, as well as in managing the transport of Slovak troops to the 
east of the country and in demobilization.” Vojenský historický ústav (The Institute of Military History – VHÚ) 
Bratislava, Xerox copy of the F. M. Borský qualification certificate.  
11VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Hlavné vojenské veliteľstvo (The Ministry of National  
Defence – Chief Military Headquarters – MNO – HVV) 1939 – 1940, box 63, ser. No. 209 231, František 
Milan Borský, General Staff Cent. – Change of religion; VHÚ Bratislava, Xerox copy of the F. M. Borský 
record sheet.



37

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

as well as his Slovak national consciousness. He also had to submit attachments to the 
application itself. The list included his birth and marriage certificate as well as various 
official testimonies from his place of residence (testimony of the council of the village of 
Lakšárska Nová Ves, testimony of the Slovak Evangelical Folk School in Bratislava) and 
service commendations, which were supposed to support his claims.12 Borský’s request was 
additionally supported by the Minister of National Defence, 1st Class Gen. Ferdinand Čatloš. 
In a letter of recommendation registered at the Prime Minister’s Office at the beginning 
of July 1939 he pointed out that “the person in question is  the only officer of  the General 
Staff from among the Slovaks who has had special training in railway service as a railway 
line  commander,  and  therefore,  in  view of  the  shortage of  Slovaks,  the Gen.  Staff officer 
is  indispensably  needed”. He stressed his Slovak consciousness (despite his non-Aryan 
origin), which was to be confirmed by the testimony of the board of directors of his native 
village.13 However, even this did not suffice for the competent authorities, as Borský had to 
submit further documents and reasons for his request at the end of January 1940, following 
a verbal order from the MNO’s Personnel Department on 28 December 1939. These included 
a certificate of citizenship, but also a confirmation that he had professed to be a Slovak in the 
census of 1 December 1930, a confirmation of subscription of a loan for the revival of the 
state.14 “To be sure,” Borský drew attention to his contribution to the golden treasure of the 
Slovak state. He also had to answer a question about his mother tongue and the use of Slovak 
in colloquial speech.15 The humiliating position and the desire to convince his superiors of 
his indispensability most likely also determined the manner of Borský’s appearance in public 
and in official affairs. In assessing his character both in 1939 and 1940, his qualification list 
states that he “performs his task most conscientiously and diligently”. Both in his duty and 
off-duty affairs, he gave the impression of a modest and withdrawn man who avoided society, 
which, according to this evaluation report, may have been due to his “non-Aryan origins”.16

Despite the fact that Borský fulfilled all the requirements for the processing of his 
application and also had a positive recommendation from the MNO, he did not receive 
a decision from the government in the following months. This fact, according to his superiors, 
caused him “some uncertainty about the future.” Nevertheless, his career progression has 
not, so far, been fundamentally affected. In November 1940 (with effect from 1 July) he 
was even promoted to General Staff Col. and was awarded the high military Decoration for 
Heroism of the 3rd degree with a merit badge. Borský’s promotion was recommended by his 
superior, head of the 5th Section of the Staff of the Main Military Command (Hlavné vojenské 
veliteľstvo – HVV), General Staff Mjr. Viliam Kanák “if only due to the commanding and 
social prestige at the railway headquarters”.17

12 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, Inv. No. 130, to ser. No. 
 50 761 conf., Request of the Gen. Staff Cent. F. Borský for the Prime Ministership of 20. 6. 1939.
13 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, Inv. No. 130, to ser. No.  
50 761 conf., Annex to the Request of the Gen. Staff Cent. F. Borský for the Prime Ministership of 20. 6. 1939.
14 This was completed in February 1939. In addition to its economic meaning, it also had a political dimension. 
For the Hlinka’s Slovak People’s Party propaganda, it was a means of demonstrating the general support for the  
new regime among general public. In order to ensure the success of this action, the government used various 
types of coercive powers. For more details see e. g. BAKA, I. Politický  systém [Political  System], ref.,  
p. 110-116.
15 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, to No.  
50 761 conf., Addendum to the Application of Gen. Staff Cent. F. Borský.
16 VHÚ Bratislava, Xerox copy of the F. M. Borský qualification certificate.
17 VHÚ Bratislava, Xerox copy of the F. M. Borský record sheet.
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In the meantime, the MNO has partially corrected its original decision to release any other 
Jewish salaried employees. Already in early June 1940, the head of the Human Resources 
Department of the MNO, Mjr. Lokšík marked as an irreplaceable specialist Lieut. Doctor 
Karol Waldmann, who was temporarily retained in the army.18 Shortly after the establishment 
of the Slovak State, he served as a pharmacy manager at the Military Hospital 3 in Prešov. 
His efforts to keep his place in the army are already documented by his application of 30 
June 1939, where he applied (along with his wife and daughter) to be “declared an Aryan”. He 
stated to be of Slovak nationality, claiming that he and his family had converted to the Roman 
Catholic faith “out of deep belief” after a thorough religious study on 14 March 1939.19 In his 
own words, he was the only active pharmacy officer of Slovak nationality in the Slovak army 
at that time. He also supported his request with the following words: “I respectfully request the 
honourable Government to kindly give me an opportunity by granting this request of mine to 
prove my unconditional devotion and love for our dear country, nation and army by my honest, 
dedicated and untiring work. I could prove it - with God’s help - by working hard in my field 
and by my humble participation in the education of our youngest Slovak military-pharmacist 
generation. I feel – and, judging from the renewed comradeship and affection of my fellow 
Aryans, I also know – that  if  the honourable Government would magnanimously grant my 
respectful plead, I would never be a disgrace to them, and would have but one desire to prove 
that I am here stating nothing but the plain truth: that I would sacrifice my humble life at any 
moment in the cause of God and of the nation.”20 However, even this apparently desperate and 
humiliating effort to conform indirectly in every respect to the regime’s demands derived from 
anti-Jewish stereotypes did not help Waldmann, as he was subsequently dismissed from the 
army. The change of this decision was brought about only by the statement of the head of the 
medical service of the MNO, Health Care Mjr. Ladislav Dohnányi. He justified his request for 
Waldmann’s retention on active military duty in early 1940 on the grounds of a shortage of 
professional personnel. He backed it up by claiming that Waldmann was “the oldest and most 
experienced military pharmacy professional with 10 years of active service.”21 In spite of the 
above, Waldmann did not stay in the army for long, as documents from a later period already 
list him as an indispensable civilian employee of the MNO.22 From March 1940 he worked in 
the Military Medical Depot in Liptovský Svätý Mikuláš.23

Thus, General Staff Colonel František M. Borský remained the only Jewish salaried 
employee. However, even he did not “enjoy” his position for long. As soon as in January 1941 
he had to quit his post as railway line commander. This decision was probably influenced 

18 JANECOVÁ, Tamara. Ľudia píšu Čatlošovi (Prosbopisy Židov adresované Ministerstvu národnej obrany 
v rokoch 1939 – 1942). [People write to Čatloš (Petitions of Jews addressed to the Ministry of National Defence 
in 1939–1942).] In Historický časopis, year 69, 2021, No. 2, p. 350-352; VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, 
Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 157 951.
19 Other documents provide 19 March 1939 as the date of baptism. VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, 
Confidential files Part I 1940–1942, box 6.
20 VHA Bratislava, f. MNO – HVV 1939 – 1940, ser. No. 202 694, Petition of Lieut. Doctor PhMr. Karol 
Waldmann for the Slovak Government (via MNO) of 30. 6. 1939.  
21 VHA Bratislava, f. MNO – HVV 1939 – 1940, box 128, ser. No. 192 945, Lieut. Doctor PhMr. Karol 
Waldmann, former pharmacy admin. – assessment.
22 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940 – 1942, box 198, inv. No. 249, ser. No. 
29 538, Announcement of the Military Health Depot in Liptovský Sv. Mikuláš for the MNO, II/3 Department 
of 22. 9. 1942; VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6.
23 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, Inv. No. 130, to ser. 
No. 77 002, conf., Request of K. J. Waldmann for career development for the President of the Republic of 15. 
10. 1941.
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by the fact that he still had not received an exemption from the Government Decree 63/1939 
Sl. Code of 18 April 1939. Subsequently, in February 1941, he was “discarded” to the post of 
administrator of the office of the Labour Corps Administration of the MNO. This happened 
despite the fact that as late as on 14 January, Čatloš himself had again recommended to 
the Prime Minister’s Office the favourable processing of his request for exemption from 
the provisions of Government Decree 63/39 Sl. Code, and thus his retention in military 
service. He also reiterated the arguments he had put forward in the 1939 statement quoted 
above.24 Čatloš also returned to this case in his post-war memoirs, where he tried to justify 
his reassignment to the Labour Corps. At that time, Čatloš claimed that this decision was 
determined by German pressure. However, President Tiso’s unwillingness to grant Borský 
an exemption on the grounds of having converted to the Evangelical faith instead of Catholic, 
should also have played a role here.25 However, this statement does not formally correspond 
to reality, since Tiso granted exemptions to Jews only on the basis of Government Decree 
198/1939 Sl. Code on the legal status of Jews of 9 September 1941 (the so-called Jewish 
Code). However, the president’s influence on the government’s decision cannot be ruled out 
in practice in this case as well. On the contrary, German pressure was an argument used 
after the war by the former administrator of the Labour Corps, Jozef Kručko.26 The case of 
Borský was again urged by Čatloš at the Prime Minister’s Office (along with the case of two 
civilians, K. Waldmann and his colleague Karol Hauser, as well as several “Aryan” salaried 
employees with wives of Jewish origin) at the end of July 1941. However, the enforcement 
of his exemption from the provisions of Government Decree 63/39 Sl. Code was no longer 
relevant.27 Shortly thereafter, on 9 September 1941, a new government decree 198/1941 Sl. 
Code (the so-called Jewish Code) was enacted, which shifted the approach to the concept of 
a Jew from the German model to the racial principle.

For some time, there were also several other salaried employees of Jewish origin serving in 
the army for various reasons. One of them was Infantry Lt. Jozef Lord in voluntary service, 
deployed at the Military Court in Bratislava, who converted to the Roman Catholic faith 
in January 1939. Nevertheless, his origins were discovered later in May 1940 as a result of 
an anonymous denouncement. Its author demanded from immediate correction from the 
MNO, “because  it  is a disgrace  for  the Slovak Army when a Jew  is  still  serving  there  in 
such an important place even today”.28 Paradoxically, Lord himself had only completed his 
compulsory two years of full-time military service in the autumn of 1939. At that time, the 
Prime Minister’s Office had already registered his request for exemption from the provisions 
of Government Decree 63/39 Sl. Code, dated 17 July 1939. As with hundreds of other requests, 
his contains arguments questioning his Jewish roots (upbringing in the spirit of Christian 
principles, declaring his Slovak nationality, etc.). In his plea, he also resorted to a desperate 
attempt to conform to his own arguments to the anti-Jewish stereotypes of anti-Semitic 
24 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No. 
50 761 conf., Statement of Gen. Čatloš for the Prime Ministership of 14. 1. 1941.
25 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945. Fund Department, Ministerial Cabinet 1939–1944, box 4, III/B 
Memories, Workers at this Construction.
26 VHA Bratislava, Xerox copy of the record sheet and qualification certificate of F. M. Borský; CSÉFALVAY, 
František and col. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. [Military Personalities in Slovak History 
1939—1945] Bratislava : Vojenský historický ústav 2013, p. 26-27; VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945. 
Fund Department, Ministerial Cabinet 1939–1944, box 4, III/B Memories, Workers at this Construction.
27 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No. 
66 777 conf., Request of the MNO to the Prime Ministership of 29. 7. 1941.
28 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 158 002, Lord 
Jozef, JUDr., Infantry Lt. further serving as officer in CS service – Dismissal from the Service.
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propaganda. He described his Jewish ancestry as a coincidence and denied its connection to 
his training as a lawyer, since, as he pointed out, no one in his family “is a lawyer, a doctor, 
a merchant or an innkeeper...”   

In claiming so, he indirectly admitted that, in addition to his own discrimination, he also 
wanted to prevent his family’s problems. The latter was, in his own words, existentially 
dependent on his employment.29 Josef Lord was probably convinced that his application 
would be approved and that he would be exempted from the provisions of Government 
Decree 63/39 Sl. Code After completing his full-time military service, he therefore decided 
to remain in the army and in December 1939 he surprisingly received a promotion to 
lieutenant in the reserves. He was to remain in further voluntary active service until April 
and then August 1940. What was the reason behind this decision?

Here it can be assumed that Lord’s superiors at the MNO’s Justice Department knew of his 
origins, but kept them secret in an attempt to help him. This would be consistent with his status 
as an officer continuing to serve on active duty, with an atypical adjective “temporarily.”30 
This assumption is confirmed by the published memoirs of Samuel K. Korbel, who as Just. 
Mjr. was the head of the judicial department of the MNO at that time. It states: “I also helped 
the Jewish military judge Dr. Lord and saved him from being transported to Poland. Even 
though I was not able to get a presidential exemption for him, I kept him at the military court 
(presumably as a civilian employee under a ministerial exemption – notice by I. B. – T. J.) 
until the transportation of Jews ceased, even against the express orders of the head of the 
personnel department, Major Lokšík, a well-known Germanophile and protégé of the Prime 
Minister, Dr. Tuka.” 31 On the other hand, Korbel’s words about being saved from deportation 
can be questioned, since according to Constitutional Law No. 68/1942 Sl. Code on the 
Deportation of Jews of 15 May 1942, deportations did not apply to persons baptised before 
14 March 1939.32 Period documents also contradict his assertion about Lord’s continued 
retention at military court.  As already mentioned above, his dismissal from the army took 
place after an additional verification of his religious background in May 1940, based on an 
order from the head of the Personnel Department of the MNO, Infantry Mjr. Michal Lokšík 
of 11 June 1940.33 Korbel’s claims about Lokšík’s alleged order to dismiss Lord also do not 
fit in terms of time, as the latter was no longer at the MNO in 1942, but was active on the 
Eastern Front. Korbel’s words are also disputed by an entry in Lord’s sheet record indicating 
that he was unemployed from 1940 to 1943. Subsequently, from March 1943 he was to be 
imprisoned in the Ilava detention camp.34 He was to leave there only after the outbreak of 
the Slovak National Uprising, in which he took an active part. After its suppression, he 
joined the partisans. After the front had passed he joined the 1st Czechoslovak Army Corps 
29 Slovenský národný archív (Slovak National Archive –  SNA) Bratislava, f. Úrad predsedníctva vlády (Prime 
Minister’s Office – ÚPV) 1938 – 1945, box 23, basic number 8760, Dr. Lord Jozef, Bratislava – Request for 
the Recognition of Christianity.
30 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 158 002.
31 KORBEL, Samuel Karol. Pamäti. [Memoirs] Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011,  p. 58.
32 For more see: NIŽŇANSKÝ, E. Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 a prijatie ústavného zákona č. 
68/1942 o „vysťahovaní Židov“. [Deportation of Jews from Slovakia in 1942 and the Adoption of Constitutional 
Law No. 68/1942 on the “Deportation of Jews”.] In Studia historica Nitriensia X/2002, p. 85-156.
33 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 158 002.
34 In the medallion of Jozef Lord, Jozef Sulaček provides different data: he states that Lord was discharged 
from the judicial services on 10 June 1940 and was to be assigned to the labour camp in Ilava on 22 October 
1942. SULAČEK, Jozef. Právnici práva  zbavení  (Perzekúcie  židovských právnikov na Slovensku v  rokoch 
1938 – 1945). [Lawyers Deprived of Law  (Persecutions of  Jewish Lawyers  in Slovakia between 1938 and 
1945).] Part 2. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, 2015, p. 97.
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in the USSR in March 1945. After the war, he continued his career as a military lawyer and 
attained the rank of Colonel of the Judicial Service in 1951. He served at military courts 
in Banská Bystrica, Prague, Tabor and Žilina. He retired for civilian life in 1953. Later, 
he worked at the Supreme Court of the Slovak Socialist Republic in Bratislava.35 He was 
awarded the Czechoslovak War Cross 1939 and the 2nd Class SNU  Order.36  

On the other hand, the case of Artillery Lieut. Alexander Roth was specific. Originally, 
he was discharged from the army as early as on 31 July 1939, which was officially justified 
by his health condition. However, this action was immediately opposed by the commander 
of the Higher Military Command 3, Colonel of the General Staff Augustín Malár, as well as 
the Commander of Artillery Regiment 3 Artillery Lieut. Quido Dotzauer, who pointed to his 
military practice, experience and momentary indispensability. The release of Roth, on the 
contrary, was supported in late July 1939 by the commander of the artillery Col. Jozef Turanec. 
In addition to health reasons, he also pointed out to his “non-Aryan origins”.37 However, Roth 
himself argued from the beginning that he did not belong in the category of a Jew due to his 
conversion and entry into the Reformed Christian Church before 1918 (in 1917 in particular).38 
Eventually, his dismissal was delayed, and in June 1940 he was even appointed commander 
of the 3rd Artillery Regiment’s Decontamination Squad. He was finally dismissed from the 
army on 30 September 1940. However, the MNO had to ban him from wearing his military 
uniform at the beginning of October. In his own words, this exemption was granted to him 
by the commander of Artillery Regiment 12.39 However, Roth himself, who in the meantime 
has changed his name to Ruda to make it sound more Slovak, did not accept the dismissal and 
has appealed against the decision. According to military authorities, he could not sufficiently 
corroborate his claim of conversion in 1917 though.  The MNO also suspected that he had 
in fact left the Reformed Christian Church and remained without confession. However, the 
District Office in Prešov held an opposite opinion, deciding by a decree of 14 November 
1940 that the appointee did not fall under the definition of a Jew. The Minister of Justice, 
Gejza Fritz, who had intervened on Ruda’s behalf directly with Minister Čatloš at the turn of 
1940/41, was also in favour of this decision in January 1941.40 In the same way, Ruda was also 
supported a while later by his former superior, Col. Malar. In a letter dated 27 June 1941, he 
requested the Minister to receive Ruda in audience and grant his request for reactivation. He 
expressed satisfaction with his deployment during the Hungarian-Slovak armed conflict in 
March 1939, as well as the campaign against Poland in September 1939.41

35  Vojenský archív – centrálna registratúra (Military Archive – Central Registry) Trnava, Record Sheet of  
Jozef Lord.
36 Idem; SULAČEK, Jozef. Právnici práva zbavení (Perzekúcie židovských právnikov na Slovensku v rokoch  
1938 – 1945). [Lawyers Deprived of Law  (Persecutions of  Jewish Lawyers  in Slovakia between 1938 and 
1945).] Part 2. Bratislava : Slovenské národné múzeum –  Múzeum židovskej kultúry, 2015, p. 97.
37 VHA Bratislava, f. MNO – HVV 1939 – 1940, box 23, ser. No. 204 010, Roth Alexander, Artillery Lt. – 
activation – cancellation.
38 In 1939, he was supposed to convert to the Evangelical Church.
39 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 164 456, Bulletin 
of the Chief of the H Group MNO Infantry Mjr. Michal Lokšík; VHA Praha, Qualification Certificate of 
Alexander Roth.
40 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, to No. 
52 707, Letter from G. Fritz for MNO of 28. 1. 1941; ser. No. 57 339 II/3 conf., Letter from the Minister of 
Justice G. Fritz for the Minister gen. Čatloš.
41 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, Letter 
from Col. Malár of 27. 6. 1941.
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Nevertheless, the MNO did not respond to Ruda’s appeal and re-admission to the officer 
corps.  The arguments of the Minister of Justice were rejected by Gen. Čatloš, who informed 
him in reply to his letter that “in  the  case  of  the  appointee,  the military  administration 
proceeded  strictly  objectively  and  decided  the  merits  of  the  case  lawfully,  because  the 
appointee is covered by the provision of paragraph 2 of Art. No 63/1939 Sl. Code.” According 
to Čatloš, Minister Fritz’s private secretary should also have been informed of the whole 
matter beforehand. Nevertheless, he urged him to refer the whole matter to the Government 
for a decision.42 The MNO was not won over even by Fritz’s further intervention of 28 
January 1941, in which he again rejected the MNO’s arguments that Ruda should have been 
considered a Jew. According to him, there was no written evidence of his resignation from 
the Reformed Christian Church.43

Ruda himself did not receive an answer until after the publication of the so-called Jewish 
Code. On 16 October 1941, the headquarters of Divisional Area 2 notified him in this 
connection that his dismissal was deemed to be unnecessary, since he was regarded as a Jew 
under this new government decree. Ruda also objected to this claim though and argued 
that he fell into the category of a Jewish mongrel according to the Jewish Code. However, 
according to the MNO, he again failed to submit the relevant documents.44 He managed to 
survive and after the war he worked as a district judge in Levice and Bratislava.45

The case of former Health care Lt. Col. MUDr. Ladislav Nemeš, was also specific. Until 
his dismissal on 18 December 1939 he served as chief physician at the Supplementary District 
Headquarters Banská Bystrica.  However, an acute shortage of doctors in the army led to 
his being called up for a temporary period of active military service as a reserve officer. In 
addition, the Chief of Staff of the Divisional Area Command 2, General Staff Mjr. František 
Urban, at the beginning of March 1940, turned to the MNO with the question whether the 
appointee could remain in his post due to his indispensability and because of the lack of 
military doctors. However, the MNO disagreed and at the end of March ordered to immediate 
dismiss Nemeš from the army.46 They did so despite his request to the Prime Minister’s Office 
on 29 December 1939 for an exemption from Government Decree 63/1939 of 18 April 1939. 
In his request, he drew attention to his conversion to Roman Catholicism in 1921, as well as 
his wife’s “Aryan” origins.47 Ultimately, however, the Prime Minister’s Office did not support 
his request anyway, informing him only briefly at the end of April 1940 that “the Ministerial 
Council has not yet acted on the requests made for the determination of  the exemption in 
question, therefore your request could not be carried out either”.48 However, there was also 

42 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser.  
No. 57 339 II/3 conf., Letter from Minister Gen. Čatloš to Minister of Justice G. Fritz of  9. 1. 1941.
43 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, to  
No. 52 707, Letter from G. Fritz for MNO of 28. 1. 1941.
44 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, Inv. No. 130, to ser. 
 No. 78 294, Letter from A. Ruda to the MNO Human Resources Department of 24. 10. 1941; ser. No. 55 165.
45 SULAČEK, Jozef. Právnici  práva  zbavení  (Perzekúcie  židovských  právnikov  na  Slovensku  v  rokoch  
1938 – 1945). [Lawyers Deprived of Law  (Persecutions of  Jewish Lawyers  in Slovakia between 1938 and 
1945).] Part 2. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2015, p. 134. Apart from that, Sulaček states 
that Roth changed his surname to Rudý after 1945.
46 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 153 407,  
MUDr. Nemeš Ladislav, Health Care Lt. Col. in reserve – Notification.
47 SNA Bratislava, f. ÚPV, box 24, basic number 3485/42, Request of L. Nemeš for the Prime Ministership 
of 29. 12. 1939.
48 SNA Bratislava, f. ÚPV, box 24, basic number 3485/42, Statement of the Prime Ministership of 26. 4. 1940.
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a great deal of alibism in this claim, since the government already had the opinion of the 
District Office in Banská Bystrica, which, at its request, had investigated Nemeš’ financial 
circumstances, his relationship to the Slovak language, his level of national awareness, and 
his involvement in civic life.49 Even though this authority found nothing objectionable in 
his conduct, it had already stated on 13 March 1940 that it had failed to find “circumstances 
worthy of  special  consideration” for the granting of the exemption.50 In spite of that, he 
was indispensable for the civil sector due to his occupation, therefore he was permitted 
to carry out his medical practice in Ladce from 1 February51.  On 8 May 1942, he asked 
the Prime Minister’s Office (Úrad predsedníctva vlády – ÚPV) to return his unapproved 
request for the exemption (“since I urgently need the attachments”52). It is highly likely that 
he used the documents subsequently when requesting the presidential exemption from the 
so called Jewish Code. The ÚPV returned the documents to Nemeš on 20 May 1942 and 
in the course of that year he obtained a so-called yellow legitimation (work permit).53 It is 
questionable whether he was also granted the presidential exemption afterwards. After the 
war, he worked as a hospital doctor in Ladce and as a state district doctor in Santovka.

The uncompromising decision of the MNO in the case of MUDr. Nemeš was probably 
precipitated by the conclusion of an agreement between the head of the MNO Labour 
Service, Infantry Mjr. Jozef M. Kristín and the head of the MNO medical service, Health 
Care Mjr. MUDr. Pavel Trusík of 31 March 1940. According to her, the urgent shortage of 
military doctors (which was caused by the dismissal of Jewish salaried employees) was to be 
solved by assigning all full-time Jewish doctors to military hospitals.54

In order to thoroughly “purify” the army from Jews and their direct influence in the future 
as well as to prevent similar cases when the Jewish roots of some of the salaried employees 

49 SNA Bratislava, f. ÚPV, box 24, basic number 3485/42, Instructions of the Prime Ministership for the  
District Office in Banská Bystrica of 23. 1. 1940.
50 SNA Bratislava, f. ÚPV, box 24, basic number 3485/42, Statement of the District Office in Banská Bystrica  
of 13. 3. 1940 for the Prime Ministership.
51 SULAČEK, Jozef. Biele plášte (tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období druhej svetovej 
vojny). [White  Coats  (the  tragic  fate  of  Jewish  doctors  in  Slovakia  during  the  World  War  2).] Part 2. 
Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2006, p. 68. According to the published chronicle of the Ladce 
municipality, he worked as a factory doctor in a cement factory from 1941. See: «https://www.ladce.sk/online-
kronika-1989-2013/», rok 1941. We have not found the text of the exemption itself, and we do not know which 
authority it was granted by to Nemeš. We assume that this was an exemption granted by the Ministry of the 
Interior, which in the course of 1941 granted about 170 exemptions to Jewish doctors, see: SULAČEK, Jozef. 
Biele plášte (tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období druhej svetovej vojny). [White Coats 
(the tragic fate of Jewish doctors in Slovakia during the World War 2).] Part 1. Bratislava : SNM – Múzeum 
židovskej kultúry, 2006, p. 62.
52 SNA Bratislava, f. ÚPV, box 24, basic number 3485/42, Request of Ladislav Nemeš for the return of his  
request for exemption, Ladce 8. 5. 1942.
53 As noted by Sulaček, most exemptions were granted to Jewish doctors in 1942. On 2 December 1941 and 

on 22 April 1942 again, the Government extended the deadline for dismissal from the state and public services 
until 31 December 1942. “Gradually, most of them were given yellow licenses, awarded by the Ministry of 
the department from 24 April 1942.” SULAČEK, Jozef. Biele plášte (tragické osudy židovských lekárov na 
Slovensku v období druhej svetovej vojny). [White Coats (the tragic fate of Jewish doctors in Slovakia during 
the World War 2).] Part 1. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2006, p. 90.
54 However, this agreement has been only slowly implemented in practice. This is confirmed by the urgency of  
Mjr. Trusik, who in October 1940 complained to the MNO that there was not a single Jewish doctor on duty in 
the area of the 1st Division Headquarters in Military Hospital 1. The situation was subsequently solved only by 
the intervention of the division commander, artillery col. Jozef Turanec. VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, 
Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 154 742, Jewish doctors – referral to military hospitals.
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were discovered only afterwards, the MNO ordered “a careful examination of the nationality 
and religion of all salaried employees” as early as September 1940. At the same time, the 
MNO was concerned that the army might continue to deploy persons who had concealed 
their Jewish origins. In fact, the army relied on their record sheet when ascertaining the 
origin of the salaried employees, containing their religion and mother tongue. The cases of 
converts who did not have a record of baptism in their personal files seemed problematic.55 
However, from the MNO point of view, However, it was not only the salaried employees 
themselves, or employees of Jewish origin, who appeared to be unreliable. In the army 
(as well as in other areas of the state and public administration), the Jewish origin of the 
immediate family of its members was sufficient from the regime’s point of view.  This 
requirement was supported by Point 4 of Article 1 of the aforementioned Government 
Decree No. 63/1939 Sl. Code of 18 April, which defined the term “Jew”. It is stated here that 
anyone who, after the effective date of this Decree, entered into a marriage with a person 
falling within this category (for the duration of the marriage) shall be deemed to be a Jew. 
The aforementioned criteria corresponded to the wording of the bulletin, according to 
which the Human Resources Department of the MNO was to be provided by 15 October 
1940 with “statements of  salaried employees of  the Jewish religion,  salaried employees 
who  are  of  a  different  religion  but  have  Jewish  wives,  and  salaried  employees  of  no 
religion”.56 However, the implementation of this task was delayed as the various commands 
had to examine the baptism and marriage certificates of all the salaried employees assigned 
to them as well as their family members.57 We only have a few partial reports from 
subordinate commands and one undated document containing 11 names.58 However, it is 
not clear whether this is a complete list of all persons according to the required criteria. 9 
of them were military salaried employees and two were civilian employees of the MNO. 
None of these persons professed the Jewish religion. The same applied to their wives. In 
three cases, the persons were converted. This included, in addition to the aforementioned 
General Staff Mjr. František Borský and Karol Waldmann (already mentioned as a civilian 
employee) also the civilian employee Karol Hauser. The remaining salaried employees are 
listed because of the Jewish origins of their wives, despite the fact that most of them have 
converted in the meantime. Even though all these marriages were entered into before the 
effective date of the Government Decree 63/1939, more or less discrimination from the 
MNO was also experienced in practice by these military salaried employees.59

Despite the systematic effort to “purify” the army of Jews, the replenishment commands 
paradoxically continued to report several of them as “Aryans” in their records even at 
this time. This was revealed by the course of mobilisation for the war against USSR in 
the summer of 1941. As the situation was brought to the attention by the German Military 
Mission, the MNO immediately investigated the situation. Eventually, only three such 
cases were found in the ranks of reserve officers. This was due to the fact that they were 

55 PEJS, O. Židé a slovenská armáda v prvním roce po jejím vzniku (Jews and Slovak Army in the First Year 
after its Origin), ref., p. 106.
56 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 6, ser. No. 163 843,  
Examination of the Salaried Employees’ Nationality and Religion.
57 VHA Bratislava, f. MNO – varia, box 16, Report of the Commander of Artillery Regiment 12 to Headquarters  
of the 2nd Division, 24. 10. 1940.
58 VHA Bratislava, f. MNO – varia, box 3, ser. No. 54 560, Headquarters of the 1st Division to Group H of  
the MNO of 12 October 1940; ser. No. 53 719, Headquarters of the 2nd Division to Group H of the MNO of 
23 October 1940; box 16, Report of the Commissary of the MNO to Group H – MNO of 15 October 1940.
59 SNA Bratislava, f. ÚPV, box 24, basic number 1326/41, 10 515; box 26 a, ser. No. 1334.  
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converts, or persons without religion, who had no record of their origins in their record 
sheets.60

The search for the Jewish origins of the military salaried employees and their family members 
continued in the autumn of 1941 after the issue of the aforementioned Decree 198/1941 Sl. 
Code of 9 September. This inhumane and particularly drastic rule of law represented an 
important milestone in the development of anti-Jewish legislation in Slovakia. It summarised 
the previous anti-Jewish legislation, making it even stricter, shifting the approach to the 
concept of a Jew to the racial principle, following the German model. However, in addition 
to the new definition of Jew, it also defined the category of Jewish mongrel.61 Even though 
some of the persons so defined could be employed by the state (those descended from one 
Jewish grandparent by race), no Jewish mongrel could become a non-commissioned officer or 
an officer of the Slovak Armed Forces, according to Section 15 of this regulation.62 However, 
initially, the interpretation of this section was not entirely clear in the military environment.63  
Therefore, the MNO issued a clarifying order on 11 November 1941, which emphasized that 
Jewish mongrels, unlike Jews, “were subject to conscription like other Aryans.” However, 
they could only serve as riflemen or workers, without any military grades. In practice, this 
meant, inter alia, that they could be assigned to active military service in armed or labour 
service, but they did not have to serve in the VI Labour Battalion.64  In justifying this measure 
in the inter-ministerial comments, reference was made to Section 22 of Government Decree 
198/1941 Sl. Code, according to which Jewish mongrels (as opposed to Jews) were not subject 
to the labour obligation. According to the statement of the Ministry of Interior of 31 October 
1941, the decision of the MNO was “in accordance with the provisions of the Jewish Code”.65

The impact of the so-called Jewish Code was also to be felt with even greater intensity 
by “Aryans” living in a marriage with a Jewish person. Pursuant to Article 15 (3) of this 
60 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential Files Part I 1940–1942, box. 177, inv. No. 224, ser. No.  
67 549, Conscription of Jews as reserve officers for active military service – dismissal from the armed forces.
61 The definition of a Jew was contained in Article 1 of this regulation:
“(1) Pursuant to this regulation, the following shall be deemed to be a Jew, irrespective of sex:
a) who is descended from at least three grandparents Jewish by race;
b) a Jewish mongrel who is descended from two grandparents Jewish by race (Art. 2(a)), if
1.  They were or became a member of the Israelite (Jewish) religion on or after 20 April 1939.
2. They entered into marriage with a Jew after 20 April 1939 [(a)],
3. They were born in a marriage with a Jew [(a)], entered into after 20 April 1939,
4. They were born out of wedlock to a Jew [(a)] and was born as an illegitimate child after 20 February 1940.
(2) Pursuant to the provisions of this regulation, a Jewish grandparent by race shall mean one who belonged to 
the Israelite (Jewish) religion.
Article 2 provided the definition of Jewish mongrel:
“Pursuant to this regulation, a Jewish mongrel shall mean:
a) Anyone who comes from two Jewish grandparents by race (Art. 1 (2)), if not considered a Jew under Art. 1
b) Anyone, who comes from one Jewish grandparent by race (Art. 1 (2)).
Slovak Code 1941, Regulation 198/41 Sl. Code on the legal status of Jews.
62 Idem.
63 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Ordinary files, box 19, ser. No. 46 652/15-1941, Jewish mongrel – 
conscription.
64 It can be assumed that a number of persons identified as Jewish mongrels subsequently sought reassignment 
from the VI Labour Battalion. This is suggested by the request of František Preis of May 1942. VHA Bratislava, 
f. 53, sig. 53/41-88/1/1, Order of the MNO of 11. November 1941; f. MNO 1939 – 1945, Pracovný zbor 
národnej obrany 1940 – 1945 (Labour Corps of the National Defence 1940–1945 – PZNO), box 105, Inv. No. 
106, Request of František Preis for reassignment to the V Labour Battalion of 28 May 1942.
65 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Ordinary files, box 19, ser. No. 46 652/15-1941, Jewish mongrel – 
conscription.
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regulation, such persons could not be employed in the state services. The only hope for persons 
discriminated against under the so-called Jewish Code was Article 255 of that regulation, which 
allowed for the issuance of partial or complete presidential exemptions from its provisions.

According to the MNO regulation of 15 September 1941, all military salaried employees 
(officers, sergeants, non-commissioned officers) had to fill in a questionnaire shortly after 
the issue of the so-called Jewish Code, aimed at finding out whether there was anyone 
among them who fell into the category of a Jew, a Jewish “mongrel”, but also a person living 
in a marriage with a Jewish woman. This regulation also applied to all civilian employees 
of the military administration (including contractual employees). The recipients of this 
questionnaire were asked to answer four questions. These were aimed at finding who comes 
from three, two or one Jewish grandparents by race or if any of them was a “non-Jewish 
spouse of a Jew”.66

Persons who fell into the categories in question were allowed to remain in the military 
temporarily, but had to subsequently apply for a presidential exemption. Several military 
salaried employees actually applied for such exemption. In addition to the aforementioned 
Col. Borský and several officers with a Jewish wife, there were also four salaried employees 
who, according to the anti-Jewish legislation, fell under the concept of Jewish “mongrels”. 
These were two junior officers and two warrant officers. In particular: Chief Sergeant Major 
– Warrant Officer Viliam Sokol, Chief Sergeant Major – Economic Warrant Officer Pavol 
Plechlo67, Artillery Lieutenant Štefan Holota68 and Infantry Lieutenant Jozef Sokol (brother 
of Viliam Sokol). 69

However, even in the case of military salaried employees, the President’s exemption 
granting was not just a formal process. This is documented by the contents of the preserved 
applications to his office. They were also accompanied by the MNO’s statement, as well as 
various documents confirming the facts stated in the application (e.g. a copy of the baptismal 
certificate, etc.). These documents confirm that once again, even the “Aryan” officers did 
not escape the humiliating procedure, which was an open assault on the very dignity of all 
applicants for exemption.

The successful completion of the humiliating request for a presidential exemption was 
conditioned by a positive statement from the MNO. Different approaches can be distinguished 
here in respect to the category of applicants. The largest was a group of “Aryan” officers 
with a Jewish wife. In several cases, the MNO referred to the long-standing merits of the 
applicants, their national and Christian beliefs, but also argued on professional criteria, or 
their current indispensability in their assigned function. Proof of the wife’s conversion to 
the Christian faith was quoted as a positive attribute for granting the exemption. This is 

66 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No.  
72 456 conf., MNO bulletin of 15. 9. 1941.
67 Some documents enlist his surname as Plekla. However, he himself admitted that this was a garble of  
his original surname. It has been possibly created by the intervention of Hungarian officials even before the 
establishment of the Czechoslovak Socialist Republic. By a decree of the Ministry of Internal Affairs of 6 
January 1940, he was allowed to change his surname from “Kohn Plekla” to Plechlo. VHA Bratislava, f. MNO 
– HVV 1939 – 1940, box 139, ser. No. 209 241, Kohn – Plechlo, Economic Staff Sergeant, sl. – change of 
surname and citizenship.  
68 Originally a corporal in the reserve, activated at his own request on 1 March 1940 at the rank of Artillery Lt. 
and assigned to Artillery Regiment 2 in Ružomberok. VHA Bratislava, f. MNO – HVV 1939 – 1940, box 81, 
ser. No. 212 327, Artillery Lt. Štefan Holota, activation.

69 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, service 
of persons of Jewish origin and with Jewish relatives in the Slovak Army.
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confirmed by the fact that the wives of all military applicants were baptised.70 Their national 
or political opinions were also pointed out.71

In the case of the request for an exemption for the four military salaried employees 
identified as Jewish “mongrels”, the MNO argued similarly. E.g. the request of Economic 
Staff Sergeant Pavol Plechlo of November 1941 was supported based on professional criteria. 
In doing so, they referred to the lack of skilled staff in the economic administration.72 In the 
case of two other junior officers (Artillery Lt. Štefan Holota, Infantry Lt. Jozef Sokol), the 
MNO appreciated their stay on the Eastern Front in the campaign against the USSR. In the 
case of Holota, the MNO also highlighted his Christian upbringing, to which was said to 
have been guided from early childhood.73

The MNO also used professional criteria for its assessment of the application of the only 
Jewish officer of the Slovak Army, General Staff Mjr. František M. Borský. They stressed that 
this officer was “indispensable to the Slovak Army in 1939–40 as the only very well skilled 
expert in the railway administration.” The decision to keep him in the service was supported, 
among other things, by pointing to his and his wife’s conversion to the Christian faith. 
However, the situation changed with Borský’s reassignment to the Labour Corps. Therefore, 
it is not surprising that the MNO did not show any interest in further retaining this highly 
qualified officer in the army. This is confirmed by the following statement: “At the time the 
army is not dependent on the services of General Staff Col. Borský and can spare him, which 
it proved by reassigning Col. Borský, even though being an officer of the General Staff, to the 
Labour Corps, where he is now serving.” On the one hand, the MNO admitted the possibility 
of granting an exemption “on grounds of humanity” (as he was a long-serving professional 
soldier), but this was put on the back burner. At the same time, they added that “otherwise 
the Slovak Army has no interest  in granting an exemption and thus retaining Col. Borský 
in the ranks of Slovak officers.”74 This uncompromising attitude, backed up by ideological 
reasons, was not softened by the fact that Borský immediately established himself in the new 
conditions and contributed greatly to the building of the Labour Corps. This is documented 
by his publication “The Year of the MNO Labour Corps” from the beginning of 1942.75 The 

70 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box. 106, inv. No. 130.
71 For example, in the case of the wife of Aut. Mjr. Henrich Makoň, her membership in HSĽS was emphasised.  
VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No. 
79 434, undated statement of MNO for presidential office for the granting of exemption for Aut. Mjr. H. Makoň 
under regulation No. 198/41 Sl. Code.
72 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No.  
74 894, statement of the MNO on the request of Economic Staff Sergeant Pavol Plechlo for the Presidential 
office.
73 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No.  
81 073, 82 294,
74 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No. 
78 587 confidential, report of the MNO to the request of General Staff Col. František Borský.

75 Borský even “smuggled in” a complimentary statement about the members of the VI Labour Battalion. In  
the context of construction of the Šúr Canal, he openly admitted that “although works had not started until the 
end of the summer of 1941, the 600 workers of the MNO Labour Corps – Jews and Gypsies – had so far done 
considerable work there”. BORSKÝ, František. Rok pracovného sboru MNO. (The year of the MNO Labour 
Corps.) Bratislava : Veliteľstvo pracovného zboru MNO, 1942, p. 20. This statement did not comply with the 
anti-Semitic narrative of Jews as enemies of the Slovak nation sabotaging its work and building efforts. This 
is confirmed by the fact that even though the Cultural and Publicity Department was given the task of creating 
a separate permanent section on the activities of the Labour Corps in the military magazines, the reader learned 
nothing about the deployment and achievements of Jews or Roma.
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MNO was not discouraged from publishing it even by Borský’s origin, despite the fact that 
it was an important promotional material available in all bookstores at the time.76 On the 
other hand, one can speculate about the intervention of the German military authorities in 
Slovakia. Even Čatloš himself referred to this in the case of Borský after the war (as already 
mentioned), but the contemporary documents do not yet shed any further light on this issue.

The Presidential Office also acted consistently in reviewing the actual applications of 
military salaried employees and sought to obtain as much information about them as possible. 
This is also confirmed by the request of the head of its Military Department, General Staff 
Col. Koloman Brezány of 2 March 1942, addressed to the Human Resources Department 
of the MNO for an urgent examination of the property and family circumstances of several 
of them. This request reflected the anti-Semitic discourse of the time (its religious, political, 
national and economic levels) and derived once again from the validity of established anti-
Jewish stereotypes. In these particular cases, it was the suspected accumulation of wealth and 
the moral and political unreliability of the persons under review. The attached list, of course, 
contained Col. F. Borský and all four Jewish “mongrels”. Since these fears were not confirmed, 
the President eventually granted exemptions from the so-called Jewish Code to all military 
salaried employees of “Aryan” origin and their family members until 31 March 1942 (despite 
the negative statement of the MNO on two applications), as well as to Jewish “mongrels”.77

Only his statement on the request of Col. Borský remains unclear. Nevertheless, he was 
dismissed from the army just a few days later, without retaining the ranks he had acquired. 
The fact that he unsuccessfully intervened directly in the Jewish concentration centre at 
Patrónka in favour of his sister-in-law, who was included in the prepared transport at the 
end of March already was stated as the cause of his professional degradation in the period 
shortly after the start of the deportations. This accusation was made by Interior Minister 
Alexander Mach. In a letter to Gen. Čatloš of 28 March, he demanded the prevention of 
any further interventions on the part of this officer in favour of any Jews. He also wanted to 
eliminate the impression that a high-ranking officer of the Slovak Army might obstruct legal 
anti-Jewish measures in public. At the same time, he expected Čatloš to draw consequences 
against Borský, given that both he and his wife were of Jewish origin.78 In his statement 
of 1 April 1942, Borský himself admitted that his wife had written to the Ministry of the 
Interior on behalf of her sister (who was caring for their sick father). He was not trying to 
conceal his own presence at Patrónka at the time of the transport preparations. However, he 
rejected any intervention of his own on behalf of his sister-in-law. The difficult situation in 
which he and his family found themselves as a result of Mach’s intervention at the time of 
the deportations nevertheless forced him, at the cost of his own dignity, to apologize and 
make a humiliating plea for a benevolent consideration of the whole case. He referred to 
his long-standing military service and previous merits.79 However, he no longer received 

76 Slovenské vojsko, year III, 1. 3. 1942, Vol. 5-6, Annex dedicated to the MNO Labour Corps, year I, p. 90, 
Knižka o Pracovnom sbore MNO.
77 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130.
78 In his letter, Mach stated, inter alia: “I respectfully request that appropriate steps be taken to definitively  
prevent this senior officer of the Slovak Army from appearing in uniform to protect Jews and to give the 
public the impression that a senior army officer may be obstructing lawful anti-Jewish measures. Since Borský 
himself and his wife are Jewish please consider his described behaviour to see if the implications should be 
drawn. Thank you.” VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. 
No. 249, ser. No. 94 948 explanatory letter from Mach to Čatloš of 28. 3. 1942.
79 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88/1/11, Transcript of the statement of Col. F. Borského of 1. 4. 1942; VHA 
Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I. 1940–1942, box. 198, inv. No. 249, ser. No. 94 948, 
Borský František, Gen. Staff Col., dismissal from the Slov. Army – Notification.
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any understanding and conciliatory approach. Minister Čatloš, on the contrary, informed 
A. Mach on 4 April that Col. Borský would be dismissed from the Army in accordance 
with Government Decree 198/1941 Sl. Code. However, the resolution of this case was 
still pending in view of the expected decision of the Presidential Office on the matter of 
exemptions from the so-called Jewish Code for the above-mentioned Slovak officers. Given 
this argument, it can be assumed that these documents included a decision for Borský and 
his family. As the relevant documents arrived at the MNO on 4 April, the official decision 
on Borský’s dismissal from the army was made as early as 7 April, with effect from 10 
April.80 He automatically lost his acquired ranks as well as Slovak military decorations 
(the commemorative medal for the defence of Slovakia Javorina – Orava and the military 
decoration For Heroism with the label For Merit).81   

Here the question arises as to what accounted for Čatloš’s uncompromising attitude, 
also in view of the fact that Mach did not directly request Borský’s dismissal from the 
army in his official correspondence. At first sight, the latter is in fact inconsistent with 
his initial engagement in favour of Borský’s request for an exemption. On the other 
hand, the Minister’s decision fully corresponds with the MNO’s position on his request 
for an exemption from the so-called Jewish Code. It is probable that the attitude of the 
German military authorities in Slovakia also contributed to this uncompromising decision. 
Nevertheless, the German transport commander Col. Felix Freiherr von Diersburg Roeder 
paradoxically proposed to keep Borský in state service. According to the official record of 
the General Staff Col. Štefan Tatarka, he was to claim that if he was released without any 
material funds, “he  could possibly harm us and  the Germans”. However, this procedure 
was objected by the German military attaché Col. Heinrich Becker.82 The MNO therefore 
followed this advice only partially, as already on 1 June Borský was deployed as a civilian 
worker to assist the railway construction administration in Prešov. The MNO recommended 
his temporary employment, stating that “he  is  a  very  good  former  general  staff  officer 
who has earned considerable merits in the Slovak Army”.83 He and his immediate family 
were saved from deportation only by the aforementioned Constitutional Law 68/1942 Sl. 
Code on the Deportation of Jews, according to which persons baptised before 14 March 
1939 were not to be included in the transports. Additionally, he and his immediate family 
(his wife and two underage sons) were also protected from deportation by the presidential 
exemption of 24 July 1942, which, despite the above, he eventually received.84 It is not 
entirely clear whether the original request for an exemption for Borský has been withdrawn, 
or whether it was merely being reconsidered additionally. In any case, as early as 25 April 
1942, the Presidential Office asked the MNO to give an urgent opinion (by 27 April) on 

80 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, ser. No.  
94 948 confidential, letter from Gen. Čatloš for A. Mach of 4. 4. 1942.
81 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I. 1940–1942, box 198, inv. No. 249, ser. No. 
94 995, Borský František, former Col. – return of commemorative medals.
82 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88/1/11, official record of Lt. Col. Tatarka from the interview with Col. 
Roeder of 7. 4. 1942.
83 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, undated 
manuscript of a letter to the Ministry of Transport and Public Works; VHÚ Bratislava, Xerox copy of the record 
sheet and qualification certificate of F. M. Borský.

84 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42 – 88/10/11, Notification of the Office of the President of the Republic for  
F. Borský of 24. 7. 1942.
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Borský’s request for an exemption from the provisions of the so-called Jewish Code. 85 The 
decisive factor for its positive processing was therefore the blessing of the MNO, which 
finally and surprisingly supported this former officer’s request for an exemption. This 
was despite his initially negative opinion and his subsequent dismissal from the army. It 
can be assumed that the conscience of the army leaders was “awakened” after all. At this 
point, even they were probably not indifferent what fate would befall Borský and his family 
in the face of the ongoing deportations. Therefore, in its opinion, the MNO once again 
highlighted his merits for the development of the Slovak military transport system, both 
in terms of organisation and personnel. These were to manifest themselves already during 
the Hungarian-Slovak armed conflict in March 1939 and subsequently also during the war 
against Poland in September 1939. The MNO also appreciated his participation in organising 
the Labour Corps.86 Eventually, due to the presidential exemption, the MNO also granted 
Borský a retirement pension (retirement allowance of 17,123 Ks per year and an educational 
allowance for his son in the amount of 3,000 Ks per year, and from January 1943 also 
a cost of living allowance of 2,000 Ks per year).87 Nevertheless, his situation deteriorated 
in January 1943, as he became completely unemployed. In April, he got finally employed as 
an accountant at the State Land Office, at the Fund for the Administration of Agricultural 
Property in Piešťany.88 Here he lived to see the outbreak of the Slovak National Uprising, in 
which he took an active part.89

In the following months, the list of military salaried employees with presidential 
exemptions expanded to include at least one additional person with Jewish ancestry. She 
was a Jewish “mongrel”, Sergeant Aviator Fridrich Michal Preis. After completing his pilot 
training at the Flying School in Trenčianske Biskupice, he was accepted into the enlisted 
corps of non-commissioned officers on 15 February 1942 and was promoted to sergeant on 
the same day. Subsequently, he served in Spišská Nová Ves as a pilot of the 2nd Squadron 
of the Aviation Regiment. In a letter of recommendation from the MNO to the Presidential 
Office, his evaluation states that “in military, personal and character terms, he has proven 
himself to be very good and reliable. With his exemplary conduct and impeccable military 
behaviour,  he  gives  hope  that  he  will  make  an  exemplary  Air  Force  non-commissioned 
officer. He also excels professionally in terms of aviation, he is understanding, diligent and 
proactive.” Sgt. Preis received his Presidential exemption on 28 September 1942.

This exemption was also received by several civilian employees of the Military 
Administration. However, the list of persons was not very long, also due to the state-security 

85 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, ser. No.  
96 082 conf.
86 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, ser. No.  
96 082, Recommendation signed on behalf of the Minister 1st Class Gen. Anton Pulanich.
87 VHÚ Bratislava, Xerox copy of the record sheet and qualification certificate of F. M. Borský.
88 After the war was over, on 23 March 1947, as a witness before the National Court in the trial of František 
 Bošňák, Borský himself commented on these circumstances as follows: “I was unemployed from 1 January 
1943 to 1 April 1943, since I was dismissed from the civil service. At the intervention from Mr. Ladislav 
Lipták, former member of the National Council of the Slovak Republic, Mr. František Bošňák, as the central 
director of the Fund for the Administration of Agricultural Estates, accepted me very willingly into the service 
of his office as an accountant, although I explicitly introduced myself to him as a former Lieutenant Colonel 
of the General Staff, persecuted by the regime of that time. He also willingly approved the salary conditions, 
which actually enabled me to be materially secure with my family until the beginning of the Slovak National 
Uprising, and at least relatively protected from the worst persecution.” SNA, f. Národný súd (National Court), 
Tnľud 11/45, František Bošnák, box 8, witness statement of František Borský of 23. 3. 1947.
89 VHÚ Bratislava, Xerox copy of the record sheet and qualification certificate of F. M. Borský.
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character of the army, where the presence of Jews as the greatest enemies of the Slovak nation 
was fundamentally rejected. This is confirmed by the negative opinion of the MNO of March 
1942 on the request of the Jewish Central Office, dated 12 December 1941, that the Military 
Administration employed a number of capable mechanical engineers and technicians of Jewish 
origin.  However, the MNO decided to do so despite the acute shortage of these professions 
in the army and the initially positive opinion of its Human Resources Department as well as 
representatives of the automobile administration.90  Eventually, the commander of the Corps’ 
automobile fleet, Aut. Cent. Anton Melzer, opposed the acceptance of Jewish engineers, 
despite the lack of his own trained staff. He justified his statement on the ground that his 
institute “is of great importance for the motorisation of the army and it is not desirable for an 
element unreliable for the state to be allowed to look into the smallest details at the SAP”.91 In 
early April 1942, the MNO even ordered the dismissal of all Jewish employees of the Military 
Administration by 10 April. However, this measure (which was probably related to the start 
of the Jewish deportations) was revoked for the persons whose momentary indispensability 
was proven.92 The aforementioned former Jewish officer Karol Waldmann, working in the 
Military Medical Depot in Liptovský Sv. Mikuláš, finally received a presidential exemption.93 
He remained in the army even after the issuance of the so-called Jewish Code on the basis of 
the ministerial exemption of 27 November 1941 as an irreplaceable civilian employee, which, 
however, was additionally conditioned by the fulfilment of the aforementioned paragraph 255 
of this regulation. The MNO continued to grant an exemption in this case due to a shortage of 
active duty pharmacy officers. It still valued Waldmann’s many years of experience in the field 
as well as his previous loyalty, even though it suspected him of opportunism on the issue of 
his conversion. He and his family were to be baptised only a few days after the declaration of 
independence in March 1939.94 Eventually, Waldmann received his exemption on 14 August 
1942, on the basis of which his employment relationship with the MNO was adjusted.95 On 30 
October 1942, his colleague, the aforementioned Karol Hauser, also received a presidential 
exemption. Even in his case, the MNO valued his previous long experience in the army at the 
rank of sergeant and also his temporary indispensability. In his case, the positive opinion of 
the MNO also referred to the “Aryan” origin of his wife and the Catholic faith of his family, 
to which he himself had converted in 1919 already.96 In addition to the two of them, the 
military administration also employed at least one other Jew – a contract technical officer, 

90 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 222, ser. No. 92 189/conf.  
II/3 1942, Inclusion of Jewish mechanical engineers into the military administration services.
91 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 222, ser. No. 1111/conf.  
1942, Statement of Cent. Melzer for the Military Administration – Automobile Administration of 4. 3. 1942.
92 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 222, inv. No. 278, ser. No. 

94 973 conf., Jewish employees – dismissal from the military administration services.
93 Here he served as head of the Pharmaceuticals Department and warehouse technical manager. VHA  
Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, inv. No. 130, ser. No. 77 002 
conf., Statement of the MNO on the request of K. Waldmann for the Presidential Office of 22. 11. 1941.
94 Idem.
95 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, ser.  
No. 29 538, Notification of the Military Health Depot in Liptovský Sv. Mikuláš to the Ministry of Defence, 
Department II/3 of 22. 9. 1942.
96 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249, ser. No.  
108 775/conf., PhMr. Waldmann Karol and Hauser Karol, civ. Contractual employees of VZS – granting of the 
cost of  living allowance; VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 106, 
inv. No. 130, ser. No. 77 003 conf.
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Ing. Ľudovít Fabián, assigned to the State Hydrological and Metrological Institute. He also 
lived to see the presidential exemption in the end.97

According to one of the official documents from 1944, the MNO with the Ministry of Justice 
and the Prime Minister’s Office protected a total of 57 (indirectly 37) persons.98 In addition to 
the aforementioned employees of the military administration, it is also necessary to include 
several dozen temporarily irreplaceable specialists (60 people in September 1943), who were 
retained by the MNO after the Jews with the actual labour duty were transferred from the 
VI Labour Battalion under the Ministry of the Interior at the turn of May and June 1943. In 
their case, however, they were not persons exempted from the provisions of the so-called 
Jewish Code.99 They were granted a certain monthly premium and the essentials connected 
with the provision of the staff. However, the issue of their medical care, disability and old-
age provision has never been resolved.100 As far as their numbers are concerned, they did not 
change much even in the later period. At the turn of May and June 1944, the National Defence 
(Národnej obrany – NO) Labour Corps, along with other branches of the army, registered 58 
such employees.101  According to a report by the head of the budget department of the MNO 
of 24 August 1944, a total of 40 “non-Aryan civilian employees” were working for the Labour 
Corps, and another 17 such persons were registered by the Military Administration.102  On 
1 June 1944, the Ministry of the Interior, with the approval of the Supreme Council for the 
Defence of the State, was also to assign 30 “non-Aryan specialist doctors” to the Medical 
Department of the Military Administration. They were subsequently to be redistributed to 
Military Hospitals and Institutes and have the status of civilian employees with a monthly 
salary of 1,500 Ks. However, they could only hold auxiliary and ancillary functions. In 
addition, they were to be under scrutiny by their superiors as well as intelligence officers on 
suspicion of committing anti-state activities.103 However, the extent to which this measure has 
actually been implemented is questionable.  

Until the outbreak of the Slovak National Uprising, nothing changed in the employment of 
these persons. However, as of 30 August, 51 of them were already considered missing. It can 
be therefore assumed that most of them deserted to insurgent territory.  The remaining five 
97 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, Inv. No. 249, to ser. No.  
94 964 – II/3, transcript of the decision of the Office of the President of the Republic on the exemption from the 
so-called Jewish Code for Ľ. Fabian, his son and wife, of 1 April 1942.
98 NIŽŇANSKÝ, Eduard – KAMENEC, Ivan. Holokaust na Slovensku 2. Prezident, vláda, Snem SR a Štátna  
rada o židovskej otázke (1939 – 1945). Dokumenty [Holocaust in Slovakia 2. The President, the Government, 
the Slovak Parliament and the State Council on the Jewish Question (1939–1945). Documents] Bratislava : 
Dokumentačné stredisko holokaustu 2003, doc. 124, p. 297.
99 A total of 49 Jews were originally retained as civilian employees of the military administration for the  
needs of the MNO. In September 1943, there were already 60 of them.  These were mostly doctors and dental 
technicians, but also university graduates in various technical fields. For more see: BAKA, I. VI Labour 
Battalion of the MNO Labour Corps and the deportation of Jews in 1942. In Vojenská história, year 26, 2022, 
vol. 2, p. 121-122.
100 According to the report of the Intendancy of the Labour Corps of the NO in May 1944, the question of the  
treatment of Jewish civilian employees was dealt with in the same way as in the case of the men in the military 
infirmaries. VHA Bratislava, f.  PZNO, box 141, inv. No. 143, ser. No. 415 741, Social insurance of Jewish 
employees – report.
101 VHA Bratislava, f. PZNO, box 141, inv. No. 143, ser. No. 415 741, Report of the MNO Intendancy in  
Trenčín, undated.
102 VHA Bratislava, f. PZNO, box 141, inv. No. 143, Head of the MNO Budget Department to the Labour  
Corps Headquarters, 24. 8. 1944.
103 VHA Bratislava, f. PZNO, box 141, inv. No. 143, ser. No. 421679, Chief Medical Officer of the Military  
Health Administration for the NO Labour Corps Administration of ? 5. 1944.
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persons were left to the discretion of the Labour Corps.104 As of 30 October, they were finally 
handed over to the Ministry of Interior as “unnecessary”. Therefore, their further fate is 
unknown.105 However, they were most probably victims of the second stage of deportations to 
Nazi concentration camps. However, one must also consider the Jews temporarily employed 
in enterprises important for the defence of the state. The opinion of the MNO Military 
Administration, which kept records of all such enterprises, was also important in the decision 
to employ them on the grounds of their indispensability.106  According to the report of the 
Labour Corps Headquarters of 29 October 1942 to the Cabinet of the Minister of National 
Defence, a total of 23 persons of Jewish origin worked in enterprises important for the defence 
of the state in individual districts, 7 of whom worked directly in MNO enterprises.107

It can be stated that in all the requests for exemption researched above, the President of the 
Republic has ruled in the affirmative. This was due to the fact that the applicants fell into the 
category of persons to whom he granted the most exemptions. This included mainly converts 
and persons who already had a work exemption from the relevant ministry as indispensable 
specialists.  The MNO’s application of strictly professional criteria in assessing applications 
from persons of Jewish origin is confirmed by its initially negative opinion on the exemption 
in the case of Col. Borský This is consistent with a number of other cases (also from the past) 
where its position was to refuse a request for an exemption from the anti-Jewish regulations. 
Since 1939, various persons who had come into contact with the army in the past and referred 
directly or indirectly to their merits in their pleadings also contacted the MNO.108

The importance of presidential exemptions logically increased after the beginning 
of the transports of Jews at the end of March 1942. In fact, the Ministry of the Interior 
had already issued a decree exempting certain persons from deportation before they had 
started, including their holders. However, this regulation applied, among others, to Jews 
married to a non-Jew baptised before 10 September 1941, Jews baptised before that date, 
or Jews awaiting a decision on the granting of an exemption.109 From the outset, however, 
the deportations constituted a violent action that had no legal basis. Therefore, even the 
holders of exemptions were sometimes included in the transports.110 Therefore, the situation 
became clearer for the group in question only after the adoption of Constitutional Law No. 
68/1942 Sl. Code on the eviction of Jews of 15 May 1942, which protected certain groups of 

104 VHA Bratislava, f. PZNO, box 141, inv. No. 143, ser. No. 422 816, Jewish workers of the Ministry of 
 Interior – hand-over.
105 VHA Bratislava, f. PZNO, box 141, inv. No. 143, ser. No. 422 608, Jewish civilian employees, hand-over 
 to the Ministry of Interior; ser. No. 415 884, Social insurance of Jewish employees – inquiry.
106 In June 1943, however, the MNO complained to the Ministry of the Interior that these enterprises were not  
obliged to inform the Military Administration of the employment of Jews without prior request.  How the issue 
was resolved, however, is unclear.  VHA Bratislava, f. MNO 1939–1945, Confidential files Part II 1943–1945, 
box 343.
107 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42 – 88/1/11, report of the Labour Corps Headquarters of 29. 10. 1942;  
f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 222, inv. No. 278, ser. No. 94 973, Jewish 
employees – dismissal from the military administration services.
108 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, Confidential files Part I 1940–1942, box 198, inv. No. 249; For  
more see: JANECOVÁ, Tamara. Ľudia píšu Čatlošovi (Prosbopisy Židov adresované Ministerstvu národnej 
obrany v rokoch 1939 – 1942). [People write to Čatloš (Petitions of Jews addressed to the Ministry of National 
Defence in 1939–1942).] In Historický časopis, year 69, 2021, vol. 2, p. 345-369.
109 NIŽŇANSKÝ, E. Nacizmus, holokaust,  slovenský  štát.  [Nazism, Holocaust, Slovak State.] Bratislava :  
Kalligram 2010, p. 141.
110 For more see: KAMENEC, I. Po stopách  tragédie. [In  the Footsteps of a Tragedy.] Bratislava : Archa  
1991, p. 173.
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the population from deportation. Article 2 in paragraph 1a, also protected at least the two 
civilian employees of the MNO mentioned above (both Waldmann and Hauser), as well as 
former Lt. Col. Borský, since according to its wording, the deportations did not apply to 
Jews who had become members of a Christian denomination before 14 March 1939. Under 
this paragraph of Article 2, in addition to the spouse and minor children of such persons, nor 
their parents could have been evicted.111  

In the spring of 1943, the “quaint” case of Infantry Lt. Jozef Moreň surfaced. Additionally, 
it was found that this officer also fell into the category of a Jewish mongrel within the meaning 
of Article 2 (b) of Government Decree No. 198/1941 Sl. Code (he was descended from a Jewish 
grandparent by race).  Therefore, he was relieved of his acquired rank and dismissed from 
active military service on 15 May 1943. His benefits were also stopped at the end of May. The 
case of this officer was all the more interesting because in November 1939 he officially changed 
his original name Morgenstern. In 1939–1940, he also served for a time as an aide to the 
Minister of National Defence himself, commander of the MNO Auxiliary Company, as well as 
a liaison officer to the German Military Mission.112 To what extent this assignment helped him 
avoid the effects of anti-Jewish discriminatory measures, however, remains unclear.

As for the further fates of the persons in question, some, as already indicated in the case 
of F. Borský and J. Lord were involved in the Slovak National Uprising.113 At least Staff 
Sergeant Viliam Sokol114, also his brother Infantry Cent. Jozef Sokol115 and Captain Fridrich, 

111 For more see: NIŽŇANSKÝ, E. Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 a prijatie ústavného zákona  
č. 68/1942 [Deportation of Jews from Slovakia in 1942 and adoption of Constitutional Law No. 68/1942], ref., 
p. 85-156.
112 VHA Bratislava, f.  Domáce rozkazy a dôverné domáce rozkazy MNO 1939 – 1945 (Domestic orders and 
confidential domestic orders of the MNO 1939–1945), box 1, 2; f. MNO – HVV, 1939 – 1940, box 127, ser. 
No. 192.018/Personal 1940, box 81, ser. No. 212.566 conf./personal 1939.  
113 Initially, Borský worked within the 1st Czechoslovak Partisan Brigade of M. R. Štefánik, later at the  
headquarters of the 1st Czechoslovak Army in Slovakia (from 1 October 1944 served as the deputy head of 
the 4th Department of the Headquarters).  After the suppression of the Uprising, he fought as a partisan in 
the mountains until April 1945. Subsequently, he was recruited into the Czechoslovak Army, where he was 
promoted to General Staff Col. on 1 June 1945 and to Brigadier General in February 1947. BYSTRICKÝ, 
Jozef. Borský, František Milan. In CSÉFALVAY, František and col. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 
– 1945. [Military Personalities in Slovak History 1939–1945] Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, p. 
26-27; MASKALÍK, Alex. Elita armády: československá vojenská generalita 1918 – 1992. [The Army Elite: 
Czechoslovak Military Generality 1918–1992] Košice : HWSK, 2012, p. 115. We learn about his further fate 
from his grandson’s narration: “In 1950 he was tried by the Communists in a fabricated trial. They couldn’t 
prove anything to him, but they forced him to leave his job and the army, which marked him deeply. He lived 
quietly in the village of Chrastné near Košice. He worked as a farmer in a co-operative. He died in Nitra in 
1986.” BORSKÝ, Peter –  VRÁBEL, Viktor. Partizánske hnutie v okolitých lesoch. (Partisan Movement in the 
Neighbouring Woods.) František Milan Borský. Available on the Banka municipality website: «https://www.
obecbanka.sk/navstevnik/zaujimavost/odboj-na-banke/».
114 From October 1941, he served with Artillery Regiment 11 in Žilina. From October 1942 to the end of 1943 
he was on the Eastern Front. As a member of the Žilina Garrison he was involved in the fighting for the Strečno 
gorge. After the suppression of the Slovak National Uprising he worked in a Partisan unit, after crossing the 
front he was recruited into the Czechoslovak Army. In 1957, he achieved the rank of colonel. Vojenský archív 
– Centrálna registratúra (Military Archive – Central Registry) Trnava, Sheet record of Viliam Sokol.
115 Before the Uprising, he served as deputy commander of Military Hospital 1 and participated in its 
preparation. He went to the Uprising despite the disarmament of the Bratislava Garrison. Here he served 
at the headquarters of the VI. Tactical Group as the head of the Intelligence Department. After suppression 
thereof, he was captured in the mountains in early November. Until mid-April 1945 he was in German prison 
camps. After war, he served in the CS Army and in October 1949, he achieved the ranking of professional Inf. 
Mjr. Department of Care for War Veterans and Military Pensioners of the Ministry of Defence of the Slovak 
Republic, No. 26031 C; VHA Praha, Qualification certificate of Jozef Sokol.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

55

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Michal Preis (Bedrich Potocký after his name change) were active in the fight against the 
German occupiers.116 All five also served in the Czechoslovak Army after the war. Pavol 
Plechlo was also enlisted, despite his non-participation in the Uprising. He was promoted to 
Economic Service Lieutenant in 1946 and retired from the Army in 1953 with the rank of 
Capt.117 So far, we did not manage to find out the fates of other persons.

I. BAKA – T. JANECOVÁ: “UNRELIABLE ELEMENTS”. 
PROFESSIONAL SOLDIERS OF JEWISH ORIGIN IN THE SLOVAK ARMY 
AFTER 1939

The topic of persecution and discrimination of Jews in relation to the armed forces in 
Slovakia after 1939 has already been the focus of several papers. Logically, most of the 
attention was paid to the VI Labour Battalion of the Labour Corps of the Ministry of 
National Defence (MNO), where Jews (as well as Roma) included in the actual labour duty 
were concentrated in 1941 – 1943.

However, several of the aspects of this topic have not received the historians’ interest 
to this day. Nor has more attention been paid to the status of persons who, even after 
dismissal of the Jews from the army in January 1940 remained on the basis of an exemption 
as professional soldiers or worked as civilian employees in the MNO and were directly 
or indirectly exposed to the consequences of the anti-Jewish legal norms. This did not 
only concern the Jews themselves (only one of whom eventually served in the army on the 
basis of an exception), but also the category of so-called Jewish mongrels and, last but not 
least, the “Aryans” themselves, whose wives, however, were of Jewish origin. In the study, 
we focus on the first two categories of persons. We are not aiming merely at descriptive 
interpretation of the legislative and legal norms permitting the exclusion of Jews from the 
army. We would also like to document their reactions, which represented a desperate effort 
to keep their place in the army. For them, this was often the only option of livelihood in their 
given situation, and at the same time an opportunity for an exemption from discriminatory 
and inhumane anti-Jewish legislation. These reactions have been preserved in the form of 
various supplications and requests. Those represented (from their authors’ point of view) 
an extremely humiliating and desperate effort in every respect to conform to the demands 
of the regime derived from the official anti-Jewish stereotypes of the propaganda of the 
Hlinka’s Slovak People’s Party. The latter regarded the Jews as a hostile element. The text 

116   From February 1942, he worked as a pilot of Squadron 2 in Spišská Nová Ves, from summer to October 
1942 he participated in providing courier service between Bratislava and Slovak troops on the eastern front. In 
the second half of 1943, he trained with Bomber Squadron 41 in Saki, Crimea. He was promoted to professional 
sergeant on 15 February 1944. After the outbreak of the Slovak National Uprising, he served as a member of 
a combined squadron of the insurgent army. In the night from 7 to 8 October 1944 he was in a group of Slovak 
airmen from the insurgent territory moved to the Soviet side. Here, as a member of the Czechoslovak Air 
Group in Przemyśl, he completed his training on Soviet aircrafts. In 1945, he participated in the liberation of 
Czechoslovakia as a member of the 1st Czechoslovak Mixed Air Division in the USSR. Department of Care 
for War Veterans and Military Pensioners of the SR Ministry of Defence, Record Sheet of Bedrich Potocký; 
ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. diel. [Slovak Air Force 1939–
1944. Vol. 2] Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2000, p.  117-122.
117 In the Slovak Army, he worked at the MNO Intendancy in Bratislava. On 1 January 1943, he was promoted  
to the rank of Flag-bearer – Warrant Officer, on 1 January 1944 to Staff Warrant Officer and on 1 January 1945 
to officer’s Deputy Sergeant Major. Before the Uprising, he served in Trenčín, where his office was evacuated. 
In his own words, he did not take part in the Uprising because of the lack of information about its outbreak and 
subsequently because of the arrival of the Germans. Vojenský archív – Centrálna registratúra (Military Archive 
– Central Registry)  Trnava, Sheet record of Pavel Plechlo.
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pays special attention to the personality of František M. Borský, whose fate in the Slovak 
Army has not yet been further examined. He was the only officer designated by the period 
legislation as a Jew who could remain in the Slovak Army after 1940. In 1939, he served as 
railway line commander, proving indispensable during the war against Poland. His conversion 
to the Czechoslovak Church in April 1938, or to the Evangelical Church in September 1939, 
also helped him. On 1 July 1940, he even lived to see the promotion to General Staff Col. 
As early as in February 1941, he was “discarded” to the post of administrator of the office of 
the Labour Corps Administration.  Eventually, he was discharged from the army (like other 
Jews) without retaining the ranks he had acquired. In April 1942, he was punished this way 
for intervening on behalf of his own sister-in-law, who was included in a Jewish transport. 
However, his further stay in the army was still questionable, as the MNO did not consider 
him necessary anymore and at the end of 1941 did not support his request for exemption 
from the so-called Jewish Code. He and his immediate family were saved from deportation 
only by the aforementioned Constitutional Law 68/1942 Sl. Code on the Deportation of Jews, 
according to which persons baptised before 14 March 1939 were not to be included in the 
transports. Additionally, he and his immediate family were also protected from deportation 
by a presidential exemption of 24 July 1942. Thanks to his, he also avoided the humiliating 
provisions of the so-called Jewish Code.  In the end, an additional recommendation from the 
MNO, which at least acknowledged his merits, also helped him.

I. BAKA – T. JANECOVÁ: „UNZUVERLÄSSIGE ELEMENTE“. 
BERUFSSOLDATEN JÜDISCHER HERKUNFT IN DER SLOWAKISCHEN ARMEE 
NACH 1939

Die Frage der Verfolgung und Diskriminierung von Juden im Zusammenhang mit der 
Wehrmacht in der Slowakei nach 1939 wurde bereits in mehreren Arbeiten behandelt. 
Logischerweise wurde die größte Aufmerksamkeit dem VI. Arbeitsbataillon des 
Arbeitskorps des Ministeriums für nationale Verteidigung (MNO) gewidmet, in dem in den 
Jahren 1941 – 1943 Juden (aber auch Roma) zum Arbeitsdienst eingeteilt waren.

Mehrere Aspekte dieser Problematik wecken jedoch bis heute nicht das Interesse der 
Historiker. Auch der Status derjenigen, die auch nach der Entlassung der Juden aus der 
Armee im Januar 1940 aufgrund von Ausnahmeregelungen als Berufssoldaten in den 
Reihen der Armee verblieben oder als Zivilangestellte im MNO arbeiteten und direkt 
oder indirekt den Folgen der antijüdischen Rechtsnormen ausgesetzt waren, wurde keine 
größere Beachtung geschenkt. Es handelte sich dabei nicht nur um die Juden selbst (von 
denen letztlich nur einer aufgrund einer Ausnahmegenehmigung in der Armee diente), 
sondern auch um die Kategorie der sogenannten jüdischen Mischlinge und nicht zuletzt 
um die „Arier“ selbst, deren Ehefrauen jedoch jüdischer Herkunft waren. In dieser Studie 
konzentrieren wir uns auf die ersten zwei Kategorien von Personen. Unser Ziel ist nicht 
nur eine deskriptive Auslegung der legislativ-rechtlichen Normen, die den Ausschluss 
der Juden aus der Armee ermöglichten. Wir wollen auch ihre Reaktionen dokumentieren, 
die einen verzweifelten Versuch darstellten, ihren Platz in der Armee zu behalten. 
Für sie war dies oft die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und 
gleichzeitig die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung von der diskriminierenden und 
unmenschlichen antijüdischen Gesetzgebung zu erhalten. Diese Reaktionen blieben in Form 
von verschiedenen Bittschriften und Ersuchen erhalten. Sie stellten (aus der Sicht ihrer 
Verfasser) ein äußerst demütigendes und verzweifeltes Bemühen dar, in jeder Hinsicht den 
Forderungen des Regimes zu entsprechen, die von den offiziellen antijüdischen Stereotypen 
der Volkspropaganda ausgehend entstanden. Die Propaganda betrachtete die Juden nämlich 
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als ein feindliches Element. Besondere Aufmerksamkeit wird im Text der Persönlichkeit 
von František M. Borský gewidmet, dessen Schicksal in der slowakischen Armee noch 
nicht näher bearbeitet wurde. Er war nämlich der einzige Offizier, der nach der damaligen 
Gesetzgebung als Jude bezeichnet wurde und auch nach 1940 in der slowakischen Armee 
bleiben konnte. Im Jahr 1939 diente er als Eisenbahn-Kommandant und erwies sich 
während des Krieges gegen Polen als unentbehrlich. Dazu trug auch sein Übertritt zur 
Tschechoslowakischen Kirche im April 1938, bzw. zur Evangelischen Kirche A. B. im 
September 1939 bei. Am 1. Juli 1940 erhielt er sogar eine Beförderung zum Oberst i Gst. 
Bereits im Februar 1941 wurde er jedoch auf den Posten des Büroleiters der Verwaltung 
des Arbeitskorps „versetzt“. Auch er wurde schließlich aus der Armee entlassen, und zwar 
(wie die anderen Juden) ohne die erworbenen Dienstgrade behalten zu können. Im April 
1942 wurde er auf diese Weise bestraft, weil er sich für seine eigene Schwägerin einsetzte, 
die in einen Judentransport aufgenommen wurde. Sein weiterer Verbleib in der Armee war 
jedoch fraglich, da das MNO ihn nicht mehr für notwendig erachtete und seinen Antrag 
auf eine Ausnahme vom sogenannten Judenkodex bereits Ende 1941 nicht unterstützte. 
Er und seine unmittelbare Familie wurden nur durch das Verfassungsgesetz 68/1942 des 
slowakischen Gesetzbuchs über die Aussiedlung der Juden vor der Deportation bewahrt, 
das unter anderem vorsah, dass Personen, die spätestens bis zum 14. März 1939 getauft 
worden waren, nicht in die Transporte einbezogen werden sollten. Zusätzlich waren er und 
seine unmittelbare Familie auch durch eine präsidiale Ausnahme vom 24. Juli 1942 vor der 
Deportation geschützt. Dadurch konnte er jedoch auch die demütigenden Bestimmungen des 
sogenannten Judenkodex vermeiden. Letztlich half ihm auch die zusätzliche Empfehlung 
des MNO, das seine Verdienste zumindest auf diese Weise honorierte.

I. BAKA – T. JANECOVÁ: „NESPOĽAHLIVÉ ŽIVLY“. VOJACI Z POVOLANIA 
SO ŽIDOVSKÝM PÔVODOM V SLOVENSKEJ ARMÁDE PO ROKU 1939

Problematika perzekúcie a diskriminácie Židov vo vzťahu k brannej moci na Slovensku 
po roku 1939 už bola predmetom viacerých prác. Najväčšia pozornosť sa logicky venovala 
VI. robotnému práporu Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany (MNO), kde boli 
v rokoch 1941 – 1943 koncentrovaní Židia (ale aj Rómovia) prezenčnej pracovnej povinnosti.

Viaceré aspekty tejto problematiky sa však dodnes nestretli so záujmom historikov. 
Väčšia pozornosť nebola venovaná ani postaveniu osôb, ktoré aj po prepustení Židov 
z armády v januári 1940  zostali vďaka výnimkám v jej radoch ako vojaci z povolania alebo 
pracovali ako civilní zamestnanci na MNO a priamo či nepriamo boli vystavení dôsledkom 
protižidovských právnych noriem. Nešlo pritom len o samotných Židov (z ktorých nakoniec 
v armáde na základe výnimky pôsobil len jeden), ale tiež o kategóriu tzv. židovských 
miešancov a v neposlednom rade aj o samotných „árijcov“, ktorých manželky však mali 
židovský pôvod. V štúdii sa zameriavame na prvé dve kategórie osôb. Našim cieľom nie 
je len deskriptívny výklad legislatívno-právnych noriem umožňujúcich vyradenie Židov 
z armády. Chceme tiež zdokumentovať aj ich reakcie, ktoré predstavovali zúfalú snahu 
udržať si miesto v armáde. To pre nich v danej situácii predstavovalo často jedinú možnosť 
ich živobytia, a zároveň možnosť pre udelenie výnimky z diskriminačnej a nehumánnej 
protižidovskej legislatívy. Tieto reakcie sa zachovali v podobe rôznych prosbopisov a žiadostí. 
Tie predstavovali (z pohľadu ich autorov) nesmierne ponižujúcu a zúfalú snahu prispôsobiť 
sa v každom ohľade požiadavkám režimu odvodzovaným od oficiálnych protižidovských 
stereotypov ľudáckej propagandy. Tá totiž Židov považovala za nepriateľský živel. Osobitná 
pozornosť sa v texte venuje osobnosti Františka M. Borského, ktorého osudy v slovenskej 
armáde doteraz neboli bližšie spracované. Bol to pritom jediný dôstojník označený dobovou 
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legislatívou za Žida, ktorý mohol aj po roku 1940 zostať v slovenskej armáde. V roku 1939  
pôsobil vo funkcii železničného traťového veliteľa, pričom ako nenahraditeľný sa ukázal  
počas vojny proti Poľsku. Aj jemu pomohlo konvertovanie k Cirkvi československej v apríli 
1938, resp. evanjelickej a. v. v septembri 1939. 1. júla 1940 sa dokonca dočkal povýšenia na 
pplk. gšt. Už vo februári 1941 však bol  „odložený“ na  miesto správcu kancelárie Správy 
Pracovného zboru.  Z armády bol nakoniec aj on prepustený a to (rovnako ako ostatní Židia) 
bez ponechania nadobudnutých hodností. V apríli 1942 bol takto potrestaný za intervenciu 
v prospech vlastnej švagrinej zaradenej do židovského transportu. Jeho ďalšie zotrvanie 
v armáde však bolo aj tak otázne, keďže MNO ho už nepovažovalo za potrebného a už 
koncom roka 1941 nepodporilo  jeho žiadosť o výnimku spod tzv. židovského kódexu. 
Pred deportáciou ho spolu s najbližšou rodinou  zachránil až ústavný zákon 68/1942 Sl. z. 
o vysťahovaní Židov, podľa ktorého sa do transportov nemali  zaraďovať okrem iných  osoby 
pokrstené  najneskoršie do  14. marca 1939. Dodatočne ho spolu s najbližšou rodinou  pred 
deportáciami chránila tiež prezidentská výnimka z 24. júla 1942. Vďaka nej sa však vyhol 
tiež ponižujúcim ustanoveniam tzv. židovského kódexu.  Pomohlo mu pritom nakoniec aj 
dodatočné odporučenie MNO, ktoré aspoň takto ocenilo jeho zásluhy.
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PARTIZÁNSKA AKTIVITA A JEJ NÁSLEDKY 
V SÚVISLOSTI S POVOJNOVOU OBNOVOU OBCE 
NA PRÍKLADE RUSKEJ KAJNE 

MATÚŠ BURDA
                                                                                                            

BURDA, M.: Partisan Activity and its Consequences in the Context of the Post-war 
Reconstruction of Villages Shown on the Example of Ruská Kajňa. Vojenská história, 1, 27, 
2023, pp 61-89, Bratislava
The village of Ruská Kajňa, situated in the Oľka River Valley, is one of the smallest villages 
in the Humenné district in terms of population. However, the historical events taking place 
during the 20th century in the village and the entire region, now referred to as the Horná 
Oľka micro-region, have influenced the political, social, cultural and economic development 
of the area on the periphery of the interest of the elites. The village was completely burnt down 
by the German troops, except for the Greek-Catholic church of St. Michael the Archangel. 
In winter, the inhabitants had to take shelter in the local forests. Upon returning, however, 
they faced another life-threatening crisis. Only charred torsos remained of their dwellings and 
outbuildings. After 1945, the process of renovation and construction under the patronage of the 
restored Czechoslovak Republic and its political elites started. 
In the study presented, the author deals with these two aspects, in particular the period from 
1939 to 1945, with an emphasis on Partisan activity in the vicinity of the village, and the post-
war reconstruction. Thus, the goal is to highlight the intersecting problems of the World War 
2 period (the Jewish question, Partisan activity, burning of the village). The second part of 
the paper focuses on the post-war reconstruction of the village, with the whole process being 
completed in the early 1960s. 
Key words: Military history, Slovakia, post-World War 2 period in Eastern Slovakia, economic

Obec Ruská Kajňa, situovaná v údolí rieky Oľka, patrí z pohľadu počtu obyvateľov k tým 
najmenším v okrese Humenné. Avšak dejinné udalosti, ktoré obec a celý región, dnes ozna-
čovaný ako mikroregión Horná Oľka, v priebehu 20. storočia ovplyvnili politicko-spoločen-
ský, kultúrny, hospodársky a ekonomický vývoj oblasti na periférii záujmu elít. Svoju úlohu 
zohrávali i slabé cestné napojenie na okolité mestá (Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Hu-
menné, Vranov nad Topľou), neexistujúca železničná trať a pomerne kopcovitý a zalesnený 
terén. Práve v okolitých lesoch sa v závere druhej svetovej vojny koncentrovali partizánske 
skupiny, ktoré našli oporu u časti miestneho obyvateľstva, za čo následne doplatili násilnými 
represiami. Obec bola nemeckými jednotkami, až na gréckokatolícky chrám sv. archanjela 
Michala, úplne vypálená. Obyvatelia sa museli ukrývať v miestnych lesoch v zimnom obdo-
bí. Po návrate však čelili ďalšej, život ohrozujúcej, kríze. Z ich príbytkov a hospodárskych 
budov zostalo len obhorené torzo. Zhoreli i budova obecnej samosprávy a 1-triedna ľudová 
škola, vybudovaná v 30. rokoch. Po roku 1945 sa teda začína s procesom obnovy a výstavby 
pod patronátom obnovenej Československej republiky a jej politických elít. 

V predloženej štúdii sa venujeme práve týmto dvom aspektom, a to obdobiu rokov 1939 
až 1945 s dôrazom na partizánsku aktivitu v okolí obce, a povojnovej obnove. V prvej časti 
štúdie sme sa primárne zamerali na spomienky priamych svedkov nacistických represií, 
keďže archívny výskum, ktorý by podrobne analyzoval stav v obci a jej okolí, je len na 
začiatku. Cieľom práce je teda poukázať na styčné problémy obdobia druhej svetovej vojny 
(židovská otázka, partizánska činnosť, vypálenie obce). Druhá časť príspevku je obsahovo 
zameraná na povojnovú obnovu obce. Vďaka archívnemu materiálu sme mohli vytypovať 
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základné problémy a ciele, ktoré si obecní predstavitelia stanovili. I napriek ambicióznemu 
plánu stanovenom v druhej polovici 40. rokov, sa s obnovou obce pokračovalo i v 50. ro-
koch, pričom celý proces bol zakončený začiatkom 60. rokov. Mikrohistorický prístup spolu 
s komparáciou dát v okolitých obciach môže napomôcť pri odkrývaní zabudnutej histórie 
regiónu Hornej Oľky. Bádanie v archíve a následné spracovanie získaných informácií do 
podoby populárno-náučných a odborných štúdií môže byť i pre ďalších historikov regionál-
neho zamerania impulzom a výraznou motiváciou v ďalšej bádateľskej činnosti.  

Obec Ruská Kajňa v rokoch 1939 až 1945

Vznik Slovenskej republiky (1939 – 1945) a strata značnej časti južných oblastí v rámci 
1. Viedenskej arbitráže (2. november 1938) si vyžiadali reformu administratívno-správne-
ho členenia krajiny. Zákonným článkom č. 190/1939 Sl. z. z 25. júla 1939 o verejnej správe 
vnútornej s platnosťou od 1. augusta sa územie Slovenska rozčlenilo na 6 žúp a 59 okresov.1 
Obec Ruská Kajňa počas druhej svetovej vojny administratívne spadala do Šarišsko-zem-
plínskej župy a okresu Medzilaborce. Notársky úrad sídlil v obci Nižná Oľka.2 Notársky ob-
vod tvorili okrem Ruskej Kajne aj obce Vyšná Oľka,3 Krivá Oľka,4 Ruská Poruba,5 Pravrov-
ce,6 Prituľany,7 Repejov8 a Závada.9 

V období druhej svetovej vojny bola Ruská Kajňa vzhľadom na svoju polohu i početnosť 
obyvateľov na periférii politicko-spoločenských i ekonomicko-hospodárskych záujmov. 
Podľa štatistického súpisu zo 40. rokov vieme, že v obci žilo v 43 domoch dovedna 261 
obyvateľov, z toho 12 osȏb sa prihlásilo k Židom (Izraelitom).10  Práve voči Židom začali 
predstavitelia štátnej moci po vzore spojenca – nacistami ovládaného Nemecka – viesť ag-
resívnu politiku sprevádzanú násilnými represáliami (bitky, vyhrážky, urážky, segregácia, 
arizácia). Oblasť perzekúcií bola skutočne širokospektrálna. Židovské obyvateľstvo bolo 
obmedzované nielen v politickej oblasti, ale i tej kultúrnej, náboženskej a dokonca i škol-
skej, čo malo za cieľ zamedziť výchove novej židovskej inteligencie. V prípade nami skú-
manej obce Ruská Kajňa bola škola popri pôsobení obecnej samosprávy a gréckokatolíckej 
cirkvi11 významným determinantom politického, kultúrno-spoločenského i duchovného 

1 VOLKO, Viliam – KIŠ, Miloslav (zost.). Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. 
Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2009, s. 42.
2 Pôvodne Stropkovská Oľka. Dnes Oľka v okrese Medzilaborce.
3 Pôvodne Humenská Oľka. Dnes Oľka v okrese Medzilaborce.
4 Obec Krivá Oľka je v súčasnosti administratívnou časťou Oľky v okrese Medzilaborce. 
5 Obec Ruská Poruba je dnes súčasťou okresu Medzilaborce. 
6 Obec Pravrovce je od roku 1964 súčasťou obce Repejov v okrese Medzilaborce.
7 Obec Prituľany je dnes súčasťou okresu Humenné. 
8 Obec Rejepov je dnes súčasťou okresu Medzilaborce. 
9 Obec Závada je dnes súčasťou okresu Humenné. Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky. Prehľad obcí 
a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku. Bratislava : Štátny štatistický úrad, 1939, s. 62.
10 Lexikón obcí Slovenskej republiky. Štátny štatistický úrad : Bratislava, 1942. Dostupné na internete: <https:// 
www.upn.gov.sk/projekty/supis-zidov/zoznam-obci/?okres=427 > [10.1.2021]. Stav počtu obyvateľov 
a domov zachytáva stav v roku 1940. Súpis Židov sa vykonával v roku 1942. Gréckokatolícky biskupský úrad 
v Prešove žiadal farské úrady, aby na základe prijatej legislatívy, oznámili počet Židov vo farnosti. Bolo tomu 
tak v neďalekej rímskokatolíckej farnosti Jankovce, v ktorej žila aj skupina gréckokatolíkov. VASIĽ, Jozef. 
Farnosť Jankovce. b.m.: b.v., s. 64. (vlastným nákladom vydaná záverečná práca autora).
11 Chrám sv. archanjela Michala v Ruskej Kajni bol súčasťou gréckokatolíckej farnosti Pakostov. 
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života miestneho obyvateľstva. Zmienené inštitúcie pôsobiace síce iba na obecnej úrovni 
boli navzájom prepojené a výrazne ovplyvňovali mienku miestnej komunity. Vzhľadom 
na dostupný archívny materiál a stav jeho spracovania v nasledujúcej časti, zameranej na  
udalosti v rokoch 1939 až 1945, s dôrazom na obdobie Slovenského národného povstania 
(SNP), stručne načrtneme postavenie učiteľa v obci,  postavenie židovskej komunity a tak-
tiež i činnosť gréckokatolíckeho kňaza a zároveň poslanca Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany (HSĽS) Antona Simka.

V nových štátnych pomeroch sa zmenilo aj postavenie učiteľa, ktorý mal „v sebe integ-
rovať  kvalifikovaného odborníka,  uvedomelého Slováka a mravného  kresťana“. Podobne 
ako po roku 1918, učitelia boli „povinní vykonať služobnú prísahu“.12 Tým sa spolupodieľali 
na politike štátu, ktorá Židom upierala základné ľudské práva a degradovala túto skupiny 
obyvateľov na menejcennú.  Represie voči Židom sa vykonávali vo všetkých sférach ľud-
ského pôsobenia, školstva nevynímajúc. V obecných školách židovské deti segregovali od 
nežidovských. Pre židovských žiakov bolo absolvovanie ľudovej školy jedinou možnosťou 
ako získať základné vzdelanie, keďže zo stredných a vysokých škôl ich štátne úrady od 
septembra 1940 postupne vylúčili.13 Represie voči Židom pokračovali aj v nasledujúcich 
mesiacoch. Postavenie židovskej komunity sa zhoršilo prijatím nariadenia č. 198/1941 Slov. 
z. o právnom postavení Židov (známy skôr ako Židovský kódex) z 9. septembra 1941. Ak sa 
bližšie pozrieme na spomínaný kódex, otázka školstva sa rozoberala v treťom diele (Obme-
dzenia ohľadom vzdelania), konkrétne v § 38, § 39 a § 40. Židia v Ruskej Kajni pravdepo-
dobne navštevovali miestnu 1-triednu ľudovú školu. Dokladá nám to svedectvo židovského 
obyvateľa obce Ruská Kajňa Eugena Weissa (1927 – 2005), ktorému po vzniku Slovenskej 
republiky (1939 – 1945)  bolo spolu s jeho súrodencami umožnené štúdium na ľudovej škole, 
pričom im rodičia i tak platili súkromného učiteľa s cieľom naučiť ich hebrejčinu a jidiš.14 
Dom Weissovcov bol okrem toho i centrom židovskej komunity žijúcej v okolitých obciach. 
Priamo vo svojom dome zriadili modlitebňu, v ktorej sa schádzali Židia z Ruskej Kajne 
i okolitých obcí (napr. Hrubov).15

Antisemitská politika sa postupne prejavovala aj v ďalších oblastiach. Židovská komunita  
bola pod prísnym drobnohľadom žandárskej stanice v Nižnej Oľke. Podľa hlásenia žandár-
skej stanice v Nižnej Oľke zo 17. septembra 1940 našli žandári v dome rodiny Weissovcov 
10 kg schichtového mydla. Následne im mydlo zhabali a podali na hlavu rodiny Jonáša 
Weissa trestné oznámenie.16 
12 GABZDILOVÁ, Soňa – ĎURKOVSKÁ, Mária a kol. V duchu autority a  slovenskej  štátnosti.  Školstvo 
a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939-1945. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied 
SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2016, s. 60. 
13 HRADSKÁ, Katarína a kol. Slovenská republika 1939-1945. Bratislava : VEDA, 2015, s. 206. 
14 Synovia Jozef (1913 - 1942) a Moshe (Móric) Weiss (1924 - 1942) spolu s dcérou Leou Weiss (1922  
– 1942) zomreli v koncentračnom tábore Auschwitz. SKLAR, Donna. Weiss, Eugene. Dostupné na internete : 
<https://www.holocaustcenter.org/pages/research/testimonies/research---testimony-summaries---weiss-euge-
ne>  [17.11.2020]; WEISBERGER, Brian. The Voices that Brought Us Here: The Weisberger-Weiss Family 
Story. Create Space Independent Publishing Platform, 2017, s. 17-18. Podľa sčítacích hárkov z roku 1930 
žilo v dome Jonáša Weissa dovedna 13 osôb. Sčítací hárok 1215/15, Ruská Kajňa (Medzilaborce). Dostup-
né na internete: <https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko279fu?rurl=%2Fvyhladavanie%3Fsear-
chString%3Ds%25C4%258D%25C3%25ADtac%25C3%25AD%2520h%25C3%25A1rok%2520Rusk%25C
3%25A1%2520Kaj%25C5%2588a%25201930%2520%26display%3D0%26sort%3D0%26categoryname%-
3DAll%26type%3DAll%26DOOnly%3Denable%26freeDOOnly%3Ddisable%26page%3D1%26pageSi-
ze%3D24&content=CAIR_DIV_IMAGES_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do4kfh1&page=2 >  [23.01.2023].
15  HUDÁKOVÁ, Štefánia. Hurbov. Premeny v čase. Košice : JES Košice, s. 35. 
16 HLAVINKA, Ján. Židovská  komunita  v  okrese Medzilaborce  v  rokoch  1938 –  1945. Bratislava : Ústav 
pamäti národa, 2007, s. 133-134. 
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Školská kronika, ktorá retrospektívne zachytáva udalosti v rokoch druhej svetovej vojny, 
nám neponúka žiadne bližšie informácie o tom, ako židovskú otázku riešili vtedajší učitelia 
Kovalík17 (1939 – 1940) a Ivan Karafa (1940 – 1942). V mnohých prípadoch záviselo od 
lojálnosti učiteľa k novej štátnej ideológii a taktiež od vzťahu k miestnemu obyvateľstvu.18 
V Ruskej Kajni však musel byť učiteľ obozretný. Azda musel prejavovať aj náklonnosť 
k antisemitskému zameraniu slovenskej politiky, a to z dôvodu, že na začiatku druhej sve-
tovej vojny vo vedľajšej obci Vyšná Oľka pôsobil gréckokatolícky kňaz a zároveň jediný 
poslanec Slovenského snemu rusínskeho pôvodu19 za HSĽS, Anton Simko (1891 – 1958)20, 
ktorý sa v strane aktivizoval ešte pred vznikom Slovenskej republiky (1939 – 1945).21 V roku 
1944 bola Antonovi Simkovi dokonca zverená správa gréckokatolíckej farnosti Pakostov22  
s filiálkou Ruská Kajňa, a tak mal oveľa lepší kontakt s miestnou komunitou a školopovin-
nými deťmi.23 Nehovoriac o tom, že vzťahy vo vidieckej komunite sú osobnejšie a miera 
anonymity oproti mestu je veľmi nízka.  Niektorí zo susedov si neodpustili hanlivé nadávky 
na ich adresu (napr. „špinaví Židia“).24

17 Školská kronika je napísaná v ukrajinskom jazyku s množstvom chýb a nepresností. Podobne je to aj pri mene  
učiteľa, ktorý v škole pôsobil v školskom roku 1939/1940. V školskej kronike je zapísaný ako „Kovalika“, 
a teda len predpokladáme, že ide o nepresný zápis mena Kovalík. Školská kronika 1929-1972, rok 1939/1940.
18 Nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov. K vývoju školstva v rokoch existencie Slovenskej 
republiky (1939-1945) pozri napr.: KÁZMEROVÁ, Ľubica. Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 
1918-1944. Bratislava : VEDA; Historický ústav SAV, 2019, s. 40-84.
19 NIŽNANSKÝ, Eduard. Nacizmus, holokaust, slovenský štát. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 32. Historik 
E. Nižňanský nespomína druhého poslanca rusínskeho pôvodu, a to Gejza Horňaka zo Stakčínskej Roztoky 
(dnes okres Snina). Mandát poslanca mu však zanikol hneď po pripojení jeho volebného obvodu k Maďarsku. 
V roku 1939. KONEČNÝ, Stanislav. Náčrt dejín karpatských Rusínov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove 
– Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015, s. 170. 
20 Tesnopisecká zpráva o 1. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v stredu dňa 18. januára 1939, s.  
4, 7; Na agitáciu v prospech HSĽS sa usporadúvali tzv. politické školy. V Ruskej Kajni sa politická škola HSĽS 
konala 7. februára 1943 o 14. hod. Hlinkova slovenská ľudová strana. Politické školy HSĽS dňa 7. februára. 
In Slovák, 1943, roč. 15, č. 30, s. 4. 
21 V decembri 1938 sa v autonómnej Slovenskej krajine konali prvé snemové voľby. Na kandidátnej listine 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany – Strany slovenskej národnej jednoty (HSĽS – SSNJ) nájdeme aj 
gréckokatolíckeho kňaza Antona Simka, toho času správcu farnosti Vyšná Oľka, kandidujúceho do snemu 
z 18. miesta. Koho bude voliť Slovensko? Prvá kandidátka do slovenského zákonodarného snemu. In Slovák, 
1938, roč. 20, č. 277, s. 1. Okrem povolania kňaza a funkcie poslanca bol dekrétom Jozefa Tisa zo 4. decembra 
1942 vymenovaný za člena župného súdu HSĽS v župe Šarišsko-zemplínskej. Členovia župných súdov Strany 
vymenovaní. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 286, s. 4. 
22 Obec Pakostov je dnes súčasťou okresu Humenné. 
23 Anton Simko sa priamo angažoval aj v Ruskej Kajni. V dobovom vydaní Slováka vo februári 1942 vyšla  
úradná správa o konaní valného zhromaždenia miestnych organizácií HSĽS. Takéto stretnutie sa malo konať 
aj v obci Ruská Kajňa. Neuvádza sa však čas zasadnutia. Delegáti na pracovné valné zhromaždenie HSĽS. In 
Slovák, 1942, roč. 24, č. 35, s. 6.
24 Eugen Weiss podporoval partizánov. Dokonca s puškou v ruke slúžil v hliadke. SKLAR, Donna. Weiss,  
Eugene. Dostupné na internete: <https://www.holocaustcenter.org/pages/research/testimonies/research-
--testimony-summaries---weiss-eugene> [17.11.2020]. Ako správne poukazuje historik Miloslav Szabó, 
antisemitizmus bol prítomný vo viacerých  (česko)slovenských politických stranách medzivojnového 
Československa a túto témy by sme nemali redukovať len na agendu HSĽS. SZABO, Miloslav. 
„Židoboľševici“? Antisemitizmus v kontexte protikomunistických a protifašistických kampaní v mestskom 
prostredí roku 1936. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela a kol. Podoby moderných dejín a spoločnosti 
v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. Bratislava : VEDA, Historický ústav SAV, 2021, s. 339-
340. Priame svedectvo o antisemitizme pred rokom 1939 z Ruskej Kajne síce priamo nemáme, ale v regióne 
existovali animozity medzi miestnym obyvateľstvom a židovskou komunitou ešte v časoch rakúsko-uhorskej 
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Anton Simko agitoval v prospech HSĽS aj mimo administratívne územie gréckokatolíc-
kej  farnosti Pakostov. Gréckokatolícky kňaz participoval na budovaní vzájomnej spolu-
práce medzi Slovákmi a Rusínmi nielen v politickej sfére, ale aj v oblasti školstva. Predur-
čovala ho k tomu znalosť miestnej rusínskej komunity (jazyk, história, zvyklosti, tradície). 
Jednou z jeho prvých aktivít bolo zorganizovanie pracovnej porady, ktorá sa konala 14. no-
vembra 1939 v Medzilaborciach. Na tejto pracovnej porade boli prítomní A. Simko, Peter 
Starinský, zástupca Matice slovenskej (MS) Lófay, školský inšpektor v Medzilaborciach 
Imrich Hajtáš a okresný náčelník a neskorší šéf Ústrednej štátnej bezpečnosti  Matej Huťka 
(1904 – 1979). Výsledok porady ovplyvnil ďalšie nahliadanie na slovensko-rusínske vzťa-
hy. Gréckokatolícke kňazstvo a učitelia deklarovali podporu štátnemu zriadeniu a odmie-
tali akúkoľvek promaďarskú náklonnosť. Lojalitu prítomné gréckokatolícke duchovenstvo 
a učitelia vyjadrili hromadným vstupom do MS. Na prvý pohľad idylické zmierenie však 
neukončilo upodozrievanie a obviňovanie Rusínov zo strany štátnych orgánov.25

Prijatím protižidovskej legislatívy sa aj židovská komunita v Ruskej Kajni dostala do 
nezávideniahodnej situácie, ktorá vyústila v roku 1942 do zaistenia políciou a následného 
odvedenia do záchytného tábora v Poprade. Odtiaľ smerovali Weissovci do koncentrač-
ného tábora, a do Ruskej Kajne sa už z koncentračného tábora Osvienčim nikdy nevrátili. 
Rodinným príbuzným žijúcim v okolitých obciach nezostávalo nič iné, len sa skrývať pred 
agresiou a represiami štátnych a policajných orgánov alebo dokonca ako Eugen Weiss pridať 
sa na stranu partizánov.26 V obci žila aj druhá, za vojny prenasledovaná, skupina ľudí, a to 
rómska komunita. O jej živote v Ruskej Kajni však máme len veľmi strohé informácie.27 

Reakciou na politický systém ľudákov a vývoj na východnom fronte bol vznik partizán-
skych skupín. Do začiatku roka 1944 sa na východnom Slovensku sformovali štyri hlavné 
partizánske skupiny, ktoré Jan Gebhart a Ján Šimovček nazývajú ako „hanušovská, humen-
ská, vranovská a bardejovská“.28 Partizáni spolu so slovenskými vojakmi vytvárali v miest-
nych lesoch ďalšie ozbrojené skupiny.29 V okolí obce Ruská Kajňa sa ich pohybovalo hneď 
monarchie. V obci Hrubov sa pred vypuknutím prvej svetovej vojny strhla v miestnej krčme hádka. Hlavným 
protagonistom bol János Homoneczky (Ján Humenský). Ten sa v krčme vyhrážal židovskej komunite 
nasledovnými slovami: „Príde Rus a vykynoží všetkých Židov! Ak sa syn kráľa stane vládcom, tak aj u nás 
bude vojna.“ Homoneczky bol odsúdený košickým súdom  na 15 dní väzenia. BURDA, Matúš. Obec Ruská 
Kajňa a prvá svetová vojna. In Vojenská história, 2020, roč. 24, č. 1, s. 67. Dobová správa bola pôvodne 
uverejnená 13. apríla 1914 v denníku Népszava.
25 SZÉKELY, Gabriel. Biskup P. P. Gojdič a ochrana gréckokatolíckeho školstva v období Slovenskej  
republiky (1939 – 1945). In Annales Scientia Politica, 2014, roč. 3, č. 2, s. 29.  Pozri aj: SIMKO, Anton. 
Vzorná spolupráca Slovákov a Rusov na východnom Slovensku. In Slovák, 1939, roč. 11, č. 263. 
26 Eugen Weiss podporoval partizánov. Dokonca s puškou v ruke slúžil v hliadke. SKLAR, Donna. Weiss,  
Eugene. Dostupné na internete: <https://www.holocaustcenter.org/pages/research/testimonies/research---
testimony-summaries---weiss-eugene> [17.11.2020]
27 Vďaka článku z dobovej tlače vieme, že v obci žila rómska rodina istého Dudyho. „Cigán Tomáš Čajkovský  
z Jablone v Zemplíne je človek rafinovaný. Má za sebou niekoľko ťažších trestov, no tie ho neobrátily na 
poriadnu cestu. (...) Podobne okradol Cigánov v Prosačove, Šandale a napokon i svojho švagra Jozefa Dudyho 
v Ruskej Kajni. Tomuto dokonca ukradol aj cigánsku legitimáciu a s ňou sa pustil pod novým menom do 
sveta.“ Kolobeh zlodejského vystrájania. In Gardista, 1944, roč. 6, č. 56, s. 5.
28 GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján. Partyzáni v Československu 1941-1945. Bratislava : Pravda, 1984, s. 
184.
29 Príbeh o jednej takejto skupine a tragickej smrti člena skupiny Ivana Hargaša (5. september 1922,  
Bratislava) podáva aj tlačový orgán KSS Pravda: „´Ivan, zajtra večer, keď sa vrátiš z akcie, budú knedlíky,´ 
volám na čierneho Ivana. Mierny úsmev pretiahol Ivanovi pery. Martin zahľadel sa nad mapu a kreslil Ivanovi 
smer. ´Koľko ľudí potrebuješ so sebou na zamínovanie hradskej pri Krivej Oľke? Pôjdu štyri nákladné autá 
s muníciou.´ ´Podľa toho, koľko mi dáš ekrazitu,´ odpovedá Ivan. ´50 kg stačí,´ vraví ďalej Ivan. ´Hneď 
sa priprav a hlás sa s mužstvom,´ na[?]laďuje [nadhadzuje - pozn. M. B.] Martin. O šesť minút stáli pred 
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viacero. V závere augusta 1944 sa na územie severovýchodného Slovenska cez Lupkov-
ský priesmyk presunula skupina majora Kurova doplnená o slovenských vojakov pod 
velením Romana Streľcova s názvom Za vlasť!30 Nad obcou Závada partizáni vybudovali 
i núdzové letisko, na ktorom bol na základe rozkazu veliteľa 1. ukrajinského frontu mar-
šala Ivana Stepanoviča Koneva (1897 – 1973) 16. septembra 1944 vysadený plukovník 
Viliam Talský (1904 – 1953).31 Miestne rusínske obyvateľstvo príkladne spolupracovalo 
s partizánskou skupinou. Obyvatelia z Ruskej Kajne, Oľky a Ruskej Poruby partizánov 
zásobovali šatstvom a potravinami. Dosvedčuje nám to správa v dobovej tlači, v ktorej 
sa konštatuje, že obyvatelia Ruskej Poruby32, Vyšnej33 a Nižnej Sitnice34 a Košaroviec35 
zásobovali partizánske skupiny.36 Taktiež poskytovali informácie o pohyboch nemec-
kých jednotiek.37  

Heslom „Začnite s vysťahovaním!“, ktorým 29. augusta pplk. gšt. Ján Golian [1904 - 1945] 
vydal pokyn na aktívne ozbrojené vystúpenie namierené proti ľudáckemu režimu podporo-
vaného nemeckými okupantmi, sa ozbrojené partizánske skupiny pridali na stranu povstal-
cov s cieľom vytvoriť priechod pre postupujúce vojská Červenej armády v priestore Karpát.  
Aj keď ako spomína prednosta materiálneho oddelenia štábu 2. divízie Východosloven-

Martinom dvaja Slováci a dvaja Rusi, dobrovoľne sa hlásiaci. ´Presne o tretej popoludní musí byť cesta 
zamínovaná,´ hlási Ivan a lúči sa s Martinom: ´Do videnia v nebi.´ S týmito slovami často odchádzal 
prenasledovať nepriateľa. Odovzdala som im balíček pre prvú lekárku pomoc a niečo peňazí na občerstvenie 
v ded[i]ne. ´Anička, ešte cigaretu na cestu,´ žebroni šepotom Ivan. ´Skoro by som bola zabudla.´ O pol druhej 
popoludní bolo u nás obyčajom obedovať. Lyžice hladných chlapcov zvonily o chá[???] vojenských šialok, 
keď nás vyrušil výbuch v blízkosti nášho lágru. ´Do zbrane!´ znie tlmený povel. ´Všetko prichystané na 
boj,´ hlásia velitelia skupín Martinovi, ´aj rozviedka išla v tú stranu, odkiaľ zaznel výbuch.´ Všetci sa ticho 
pohybujeme a prijímame rozkazy. Spotený kôň s jazdcom zostal pri Martinovi a jazdec hlási: ´Ivan mŕtvy.´ 
Sbehnutí okolo neho pochopili sme, čo sa stalo. Vyslaní na akciu, zamínoval hradskú a stiahli sa do lesa. 
Svedomitý Ivan nebol si istý, či je rozbuška správne upevnená. ´Chlapci, ja sa idem presvedčiť, či sme všetko 
dobre spravili, azda sa mi zatiaľ podarí sbehnúť.´ Chlapci sa na plné ústa rozosmiali. ´Seď a čakaj, ako sa 
pobozkáš s Fricovou hlavou, ktorú výbuch donesie až sem!´ Ivan sa nedal odhovoriť a sbehol s kamarátom 
dolu. ´Rozbuška správne upevnená,´ konštatuje Ivan. Chvatom maskujú opäť ekrazit. Žiaľ ,chvíľka táto mstí 
sa odvážlivcom a učinkujúci rozniesol ich hrdinské telá.“ Ivan padol. In Pravda, 1945, roč. 1945, č. 142, II. 
Vydanie, s. 2.
30 HRUBOVČÁK, Jozef. Údery nemeckým okupantom z tylu. O partizánskom odboji na východnom 
 Slovensku pred 70 rokmi. In Podvihorlatské noviny, 2014, roč. 55, č. 35, s. 5. 
31 Celým menom Viliam Antonín Talský [1904 - 1953] bol plukovníkom generálneho štábu a zástupca veliteľa  
Východoslovenskej armády. Po vypuknutí Povstania sa začiatkom septembra 1944 Talský rozhodol spolu 
s ďalšími letcami odletieť do ZSSR, aby priamo informoval maršala Ivana Stepanoviča Koneva (1897 – 1973) 
o možnosti zapojiť sa do ozbrojeného povstania. Na územie Slovenska sa opätovne Talský vrátil 16. septembra 
a od tohto momentu spolupracoval s dezertérmi a partizánskymi skupinami. Vďaka rádiovému spojeniu bol 
v kontakte s 1. československou armádou. Začiatkom roka 1945 bol obvinený za vojenskú zradu a Slovenská 
národná rada (SNR) ho odvolala z funkcie. Po obnovení Československa bol súdený za prelet do Sovietskeho 
zväzu. Súd mu 10. decembra 1947 vymeral trest vo výške 15 rokov. Nasledujúce obdobie strávil vo väzenskej 
cele alebo nemocničných zariadeniach, keďže trpel závažným ochorením, na ktoré aj zomrel. CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 
s. 243-244.
32 Ruská Poruba je obec v okrese Humenné.
33 Vyšná Sitnica je obec v okrese Humenné.
34 Nižná Sitnica je obec v okrese Humenné.
35 Košarovce je obec v okrese Humenné.
36 September 1944 na severovýchodnom Slovensku. In Bojovník, 1948, roč. 1, č. 24, s. 7.
37 HRUBOVČÁK, Jozef. Údery nemeckým okupantom z tylu. O partizánskom odboji na východnom 
 Slovensku pred 70 rokmi. In Podvihorlatské noviny, 2014, roč. 55, č. 35, s. 5. 
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skej armády38 stotník pechoty Ján Juraj Korenko (1915 – 1995),39 informácie o vypuknutí 
a priebehu SNP boli aj v posledný augustový deň roka 1944 veľmi chabé. Na porade na 
stanovišti vo Vyšnej Radvani40 náčelník štábu 2. divízie mjr. gšt. Ján Cisárik obozná-

38 Generál Ferdinand Čatloš [1895 - 1972] predložil 7. januára 1944 návrh na vybudovanie obrannej línie na 
severovýchode Slovenska, ktorá mala plynulo nadviazať na systém opevnení v Maďarsku s názvom Arpádova 
línia, a taktiež prítomnosť vojska mala zamedziť rozmachu partizánskeho hnutia. Najvyššia obrana štátu na 
svojom zasadnutí akceptovala požiadavku generála F. Čatloša a rozhodla o posilnení východných hraníc 
Slovenskej republiky (1939 – 1945). Vrchné velenie Wehrmachtu (nem. Oberkommando der Wehrmacht) 
voči tomu nevznieslo žiadne námietky, a tak slovenská strana odobrila vznik Veliteľstva opevňovacích prác 
so sídlom v Prešove pod velením plukovníka generálneho štábu Rudolfa Pilfouska (1889 – 1980). V priebehu 
mesiaca marec sa vykonali všetky potrebné náležitosti k presunu vojenských síl na východné Slovensko, 
ktorých transport sa mal podľa plánu  začať 2. mája 1944. Od 18. mája bolo Veliteľstvo opevňovacích prác 
podriadené novovzniknutému Armádnemu veliteľstvu so sídlom v Prešove, do ktorého územnej pôsobnosti 
patrila Šarišsko-zemplínska župa. Na čelo Armádneho veliteľstva bol vymenovaný generál II. triedy Augustín 
Malár (1894 – 1945). Armádne veliteľstvo pozostávalo z armádnych jednotiek, 1. pešej divízie (veliteľ 
plukovník Mikuláš Markus), 2. pešej divízie (veliteľ Viliam Kanák a od 15. augusta plukovník generálneho 
štábu Štefan Tatarko), jednotiek vzdušných zbraní a Veliteľstva opevňovacích prác. Všetky vojenské 
jednotky dislokované na území Šarišsko-zemplínskej župy boli jednotne označované ako poľná armáda, 
neskôr Východoslovenská armáda, o ktorej bojaschopnosti a celkovej kvalite pochyboval i nemecký generál 
pridelený k Ministerstvu národnej obrany (MNO) generálporučík Schlieper. Vychádzajúc z nemecko-slovenskej 
ochrannej zmluvy (1940) mala slovenská armáda plniť len druhoradé úlohy. Definitívne rozhodnutie o obrane 
východných hraníc padlo však až 12. mája 1944 na porade v Klessheime pri Salzburgu. Poľný maršal Wilhelm 
Keitel [1882 - 1946] a generál I. triedy F. Čatloš sa dohodli na tom, že slovenské jednotky dislokované na 
východe Slovenskej republiky vybudujú obrannú líniu, ktorá mala spojiť Maďarmi budovanú Arpádovú líniu 
s nemeckými pozíciami na riekach Visla – San. Napriek viacerým redislokáciám a presunom jednotiek do 
zázemia, pristúpili vojenské elity k vytvoreniu Poľného veliteľstva Pracovného zboru národnej obrany so sídlom 
v Zamutove (neskôr v obci Čemerné) pod velením majora Rumana. Hlavným poslaním Východoslovenskej 
armády bolo brániť východné hranice pred Československou armádou (ČA). Obranné územie zahŕňalo 
takmer celú Šarišsko-zemplínsku župu, s výnimkou okresov Michalovce a Trebišov. Z taktických dôvodov 
bolo celé územie rozčlenené do dvoch obranných pásiem. Prvé pásmo takmer kopírovalo slovensko-poľské 
hranice, zatiaľ čo druhé obranné pásmo bolo situované na čiare Snina – Humenné – Vranov nad Topľou – 
Giraltovce – Stropkov – Raslavice. V závere júla 1944 bola pod velenie Armádneho veliteľstva presunutá  
1. technická brigáda. V rovnakom období  bol za zástupcu generála II. triedy A. Malára vymenovaný 
plukovník generálneho štábu V. Talský. Východoslovenská armáda mala k 30. máju 1944 k dispozícií dovedna  
24 414 osôb, pričom až 57 % mužstva predstavovali muži povolaní zo zálohy.  Z pohľadu našej štúdie je 
nevyhnutné sledovať dislokáciu a aktivitu jednotiek 2. pešej divízie, ktorá koncom mája 1944 pozostávala 
z pešieho pluku 4 (veliteľstvo Papín),  pešieho pluku 5 (Habura),  pešieho pluku 6 (Medzilaborce), jazdeckého 
priezvedného oddielu (Snina), delostreleckého pluku 2 (Vydraň), motorizovaného pionierskeho práporu 2 
(Medzilaborce), motorizovaného spojovacieho práporu 2 (Brestov), skupiny delostreleckého protilietadlového 
pluku (Medzilaborce), motorizovanej 3. roty kanónov proti útočnej vozbe (Medzilaborce), intendačného 
parku 2 (Humenné), štábnej roty 2 (Vyšná Radvaň), divíznej zdravotnej roty 2 (Humenné), malej chirurgickej 
skupiny 2 (Medzilaborce), dezinfekčnej kolóny 2 (Koškovce), veterinárnej ambulancie 2 (Koškovce), 
zbrojného parku 2 (Koškovce), nákladnej kolóny 2 (Nižné Čabiny), pracovnej roty 4 (Vydraň) a poľnej pošty 
2 (Nižná Radvaň). CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska. Bratislava : Magnet Press, 2008,  
V. zväzok, 1939 – 1945, s. 146-149.
39 Veliteľmi 2. divízie Východoslovenskej armády, ktorá sa z Prešova premiestnila do notárskeho úradu  
v obci Vyšná Radvaň, boli postupne plukovník pechoty Ondrej Zverin, plukovník pechoty Viliam Kanák 
a plukovník generálneho štábu Štefan Tatarko. Náčelníkom štábu 2. divízie sa začiatkom apríla 1944 stal 
major generálneho štábu Ján Cisárik. Veliteľstvo 2. pešej divízie pozostávalo z týchto oddelení: organizačné 
oddelenie, spravodajské oddelenie, operačné oddelenie a materiálne oddelenie. Prednostnom materiálneho 
oddelenia bol práve stotník pechoty Ján Juraj Korenko. Viac pozri: PAŽUR, Štefan. Organizácia a dislokácia 
Východoslovenskej armády. Technický zbor a doplňovanie početného stavu. In TÓTH, Dezider (ed.). Generál 
Golian a jeho doba. Banská Bystrica : Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 2008, s. 184.
40 Dnes obec Radvaň nad Laborcom v okrese Medzilaborce. 
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mil prítomných s telefonickým rozkazom plk. gšt. Štefana Tatarku (1904 – 1977).41 Po 
prečítaní rozkazu prítomní deklarovali ozbrojený odpor a nepripúšťali si žiadnu možnosť 
vzdať sa. Následne väčšina štábu spolu s ďalšími členmi divízie nasadla na nákladné autá 
a v nočným hodinách sa presunuli do obce Oľka.42

Najvýraznejšiu aktivitu v údolí rieky Oľka vykonávala partizánska skupina Čapajev, 
ktorá ovládala 26 obcí. Oddiely tejto partizánskej skupiny pod vedením Ľudovíta Kukurel-
liho (1914 –1944) táborili od septembra 1944 aj v lesoch pri obci Hrubov. Odtiaľ z úkrytov 
podnikali malé ozbrojené oddiely prepady nemeckých transportov a zásobovacích kolón.43 
Azda najvýraznejšou operáciou partizánov v okolí Ruskej Kajne sa stalo prepadnutie ne-
meckej vozatajskej kolóny. Pri diverznej akcii partizáni zničili niekoľko vozov, ukoristili 
kone, zbrane a strelivo. V prestrelke medzi partizánmi a nemeckými jednotkami padlo 
údajne až 30 nemeckých vojakov.44 Nemecké okupačné sily si boli vedomé nebezpečen-
stva zo strany partizánov, a tak v septembri a októbri pristúpili k obkľúčeniu priestoru, 
v ktorom operovali partizánske jednotky. Jeden z oddielov s názvom Sčors sa sústredil 
v Ruskej Porube, kde členovia partizánskeho oddielu očakávali postup nemeckých vojsk 
z Oľky práve cez Ruskú Kajňu. Údajne 18. októbra 1944 člen oddielu Sčors Kosťa zahájil 
paľbu zo samopalu, čím upútal na seba pozornosť a prezradil, že sa v obci a okolitých 
lesoch ukrývajú partizáni. Nemci získali zámienku na násilné represie voči miestnemu 
rusínskemu obyvateľstvu.45 

Partizáni v okolí obce Ruská Kajňa a Pakostov kládli nemeckým okupačným jednotkám 
tvrdý odpor. Dokazuje to aj výpoveď robotníka Michala Chomča z Humenného, ktorý sa 
v septembri 1944 pridal k partizánskej skupine kapitána Majorova. M. Chomča sa vyzna-
menal najmä pri obrane obce Pakostov, ktorú spolu s ďalšími desiatimi partizánmi držal 
pred nemeckou presilou.46 O činnosti ďalšieho partizána sa dozvedáme až z povojnových 
archívnych dokumentov. Do Ruskej Kajne chodieval istý Andrej Petrovský (Petrovajov), 
ktorý „so zbraňou v ruke v dobe partizanského hnutia v roku 1944 bojoval proti nemec-
kým fašistom i v našom chotari čo je nám obyvateľom obce zname. Do obce Ruska Kajňa 

41 Za veliteľa 2. divízie Východoslovenskej armády bol vymenovaný 15. augusta 1944. Vzhľadom na to,  
že nebol informovaný o postupe Vojenského ústredia, nemal potrebné informácie o príprave ozbrojeného 
povstania. V posledný augustový deň bol v Michalovciach zajatý nemeckými vojskami. Nemci ho prinútili 
telefonicky vydať rozkaz náčelníkovi štábu 2. divízie majorovi generálneho štábu Jánovi Cisárikovi a jemu 
podriadeným veliteľom jednotlivých plukov, aby sa podvolili okupačným vojskám a nekládli ozbrojený odpor. 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2013, s. 244. Rozkaz náčelníkovi štábu 2. divízie majora generálneho štábu Jánovi Cisárikovi znel: 
„Z rozkazu prezidenta republiky bude 1. a 2. divízia odzbrojená nemeckou brannou mocou. Jednotky severne 
od Humenného zložia zbrane a privezú všetok materiál do Humenného a odtiaľ odídu peším pochodom do 
Michaloviec. Jednotky južne od Humenného zložia zbrane v Michalovciach. Dôstojníci si ponechajú opasky 
a pištole.“ PAŽUROVÁ, Helena. Vojensko-partizánske jednotky utvorené z príslušníkov Východoslovenskej 
armády. Brigáda Kriváň. In Vojenská história, 2010, roč. 14, č. 4, s. 51. Originál uverejnený v: JABLONICKÝ, 
Jozef. Samizdat o odboji. Štúdie a články [ zv. 1. ]. Bratislava : Kalligram, 2004, s. 272. 
42 PAŽUROVÁ, Helena. Vojensko-partizánske jednotky utvorené z príslušníkov Východoslovenskej armády. 
Brigáda Kriváň. In Vojenská história, 2010, roč. 14, č. 4, s. 54. 
43 ZALÍBERA, J. Památce majora Kukurelliho. In Partyzán, 1949, roč. 4, č. 48, s. 6. 
44 BENČÍK, Antonín. K partizánskym bojom na východnom Slovensku v rokoch 1943-1944. In Historie 
a vojenství, 1959, roč. 8, č. 3, s. 411.
45 Slovenská demokratická strana hájí zrádce. In Partyzán, 1946, roč. 1, č. 44, s. 7.
46 Štátny archív Prešov – pracovisko Humenné (ďalej ŠAPO – HE), fond (ďalej f.) Okresný národný výbor 
v Medzilaborciach 1944 – 1960 (ďalej ONV v ML), číslo škatule (ďalej č. š.) 8, Návrh na vyznamenanie – 
Pamätná medaila za hrdinstvo 1946 – 1947; zoznamy – životopisy. 
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chodieval ako smelý partizan spoločne z ruskymi partizanmi...“47  Na partizánske skupiny 
v okolí Ruskej Kajne spomína aj gréckokatolícky kňaz a vtedajší správca gréckokatolíckej 
farnosti Ruská Poruba Imrich Jesenský (1914 – 1981)48: „Spomínnam  si  na  smutné  po-
hreby partizánov, zabitých pri obci Ruská Kajňa, na pohreb kapitána-letca, ktorý zhorel 
v lietadle, keď odvážal ranených partizánov a pri štarte havaroval, na pohreb letca, zo-
streleného vo vzdušnom boji s messerschmidtmi, na pohreb v Ruskej Kajni, ktorí Nemci 
odstreľovali z hradskej, a pri ktorom som zostal na dvore sám s mŕtvym v rakvi a mnoho 
ďalších, podobných a ťažkých udalostí.“49 

Práve pôsobenie partizánov v okolitých lesoch a spolupráca obyvateľstva s partizánskou 
skupinou  Za vlasť! (Za rodinu!), veliteľa Romana Streľcova, bola zámienkou pre Nemcov 
na vypálenie obcí, medzi ktorými bola aj Ruská Kajňa. Nemci pred úplným vypálením 
uchránili len gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala. Historik Marcel Maniak uvá-
dza, že pred ohňom sa podarilo zachrániť aj zopár stodôl.50 Problematické sa zatiaľ javí 
presné datovanie tejto násilnej akcie Nemcov. V povojnovej literatúre sa stretávame s dátu-
mom 21. november 1944. Z iného archívneho dokumentu sa však dozvedáme, že nemecká 
armáda rekvirovala kone v Ruskej Kajni 22. novembra 1944.51 Z toho usudzujeme, že Nemci 
vypálili obec v priebehu 22. novembra spolu s ďalšími obcami v pomyselnom trojuholníku 
Humenné – Medzilaborce – Stropkov, kde sa koncentrovalo jadro partizánskych skupín. 
V súdobej tlači sa medzi vypálenými obcami spomínajú Košarovce,52 Vyšná Sitnica,53 Luka-
čovce,54 Vyšný Orlík,55 Tisinec,56 Piskorovce,57 Jakušovce,58 Krišľovce,59 Prituľany, Ruská 
Poruba, Vinné,60 Pakostov, Petrovce,61 Krivá Oľka a Oľka.62 Vypáleniu predchádzala  silná 
delostrelecká a mínometná paľba na obce Závada, Košarovce, Ruská Poruba, Nižná Sitni-

47 Uvádzame autentický prepis ďalšej časti dokumentu: „Menovany v tunajšej obci zaladom [vzhľadom –  
pozn. M. B.] na jeho zaslužnu činnosť o oslobodení našej republiky si ziskal u občanov obce Ruska Kajňa 
dobrú povesť, lebo niekoľko krat sa zučastňoval partizanských akcií v okoliu našej obci, zo zbraňou v ruke. 
Túto skutočnosť možu potvrdiť jeho bezprostredni pracovnici zo spominanej obci: Jozef Ganaj, Ján Pavlik, 
Juraj Bačovčin a rad ďalšich občanov.“ ŠAPO – pracovisko Vranov nad Topľou (VT), f. Miestny národný 
výbor v Ruskej Kajni 1946-1990 (ďalej MNV), č. š. 7, Petrovský Andrej, pplk., Bol proti nem. fašistom v obci. 
48 V gréckokatolíckej farnosti Ruská Poruba pôsobil v rokoch 1939 až 1945.
49 JESENSKÝ, Imrich. Tiché spomienky na búrlivé chvíle. In Slovo, 1975, roč. 7, č. 8, s. 12.
50 MANIAK, Marcel. Nikdy viac! Príbeh vypálených obcí. Poprad : Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o.,  
s. 79. 
51 ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š.  1b, Supis koňí odobratych Nemeckov 
a Rudov armadou. 
52 Košarovce je obec v okrese Humenné.
53 Vyšná Sitnica je obec v okrese Humenné.
54 Lukačovce je obec v okrese Humenné.
55 Vyšný Orlík je obec v okrese Svidník.
56 Tisinec je obec v okrese Stropkov. 
57 Piskorovce je obec v okrese Vranov nad Topľou.
58 Makušovce je obec v okrese Vranov nad Topľou.
59 Krišľovce je obec v okrese Stropkov. 
60 Vinné je obec v okrese Michalovce.
61 Petrovce je obec v okrese Vranov nad Topľou.
62 BENEŠ, Josef. Nezapomenutelná oběť. Praha : Česká katolícka Charita, 1962, s. 17.
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ca63 a Vyšná Sitnica.  Obce zostali úplne zdevastované.64 Obyvatelia utiekli pred ohňom do 
okolitých lesov, kde sa ukrývali až do ústupu nemeckých vojsk. Vypálenie obcí malo 
zastrašiť obyvateľstvo, aby nepomáhalo partizánskemu hnutiu, ktoré plánovalo preraziť 
nemecké postavenia na východných hraniciach Slovenska s cieľom spojiť sa s postupujú-
cimi jednotkami Červenej armády. Vojskám Červenej armády sa podarilo prekročiť Kar-
paty a mohli tak postupovať ďalej smerom na mestá Stropkov, Medzilaborce a Humenné.  
V povojnovej dobovej tlači miestny pozorovateľ spomína, že „Ruská Kajňa ako aj všet-
ky obce patriace pod NV65 v Oľke, boli v roku 1944 vypálené nemeckou armádou úplne 
do  základov.“66 Prvé oslobodzovacie jednotky vstúpili do vypálenej obce Ruská Kajňa  
24. novembra 1944.67 Vojská 4. ukrajinského frontu prešli obcou a zásobovací oddiel v poč-
te 700 mužov sa utáboril v susedných obciach Pakostov i Petrovce.68 Sovietska informačná 
kancelária vo svojom hlásení z 27. novembra 1944 informovala, že sovietskym vojskám sa 
podarilo v Československu obsadiť už vyše 50 obcí a medzi nimi bola aj Nižná Oľka, čo 
je jednak dôležitá strategická cestná križovatka, ale taktiež i susedná obec Ruskej Kajne. 
V závere novembra 1944 sa podarilo obsadiť mestá Medzilaborce (26. november), Humen-
né (26. november) i Michalovce (26. november). Obranná línia nemeckých jednotiek sa 
ustálila na svahoch západne od rieky Ondava. Ani obci Ruská Kajňa sa nevyhli represie 
na civilnom obyvateľstve. V závere roka 1944 bola spolu s Máriou Ferencovou poprave-
ná Mária Bačovčinová z Ruskej Kajne. V Nižnej Oľke ešte v októbri popravili Michala  
Moroza, taktiež z Ruskej Kajne.69 

Oslobodením obce Ruská Kajňa spolu s ďalšími obcami v údolí rieky Oľka sa začína nová 
etapa vývoja regiónu spätá s obnovou a novou masívnou výstavbou primárne zameranou na 
výstavbu obydlí, budovy obecnej samosprávy a školy,70 ktorá prebiehala v niekoľkých eta-

63 Nižná Sitnica je obec v okrese Humenné.
64 BENČÍK, Antonín. K partizánskym bojom na východnom Slovensku v rokoch 1943-1944. In Historie  
a vojenství, 1959, roč. 8, č. 3, s. 415.
65 Národný výbor. 
66 Rovno do očí. Ako rozdeľovaly pamuk v okrese Medzilaborce. In Sloboda, 1948, roč. 3, č. 40, s. 2.
67 K odboju na východnom Slovensku viac pozri: PAŽUR, Štefan. Protifašistický  odboj  na  východnom  
Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1974, 198 s.
68 KIZÁK, Jozef. Pakostov v minulosti a súčasnosti. Prešov : ManaCon, 1998, s. 44.
69 Michala Moroza (nar. 21. októbra 1917 v Ruskej Kajni) zastrelili 10. októbra 1944 v Nižnej Oľke. Mária 
Bačovčinová (nar. 15. mája 1910 v Ruskej Kajni) a Mária Ferencová (nar. 3. apríla 1944 v Turcovciach) boli 
popravené 18. decembra 1945. ŠAPO – pracovisko HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š. 11, Obec R. Kajňa 
Medzilaborce (dokument bez nadpisu). Zoznam vyhotovil predseda Miestneho národného výboru v Ruskej 
Kajni 23. januára 1947. 
70 Rozmach partizánskeho hnutia, vyhlásenie SNP, Karpatsko-duklianska operácia a vypálenie obcí opätovne 
prerušilo vyučovací proces v obci. Dokonca školská budova sa podobne ako celá obec stala terčom nacistickej 
agresie. Obnovenie vyučovacieho procesu v obci Ruská Kajňa po roku 1945 však už netrvalo tak dlho, ako tomu 
bolo po prvej svetovej vojne. K lepšiemu elementárnemu školstvu malo napomôcť aj nariadenie Slovenskej 
národnej rady (SNR), vydané ešte počas SNP, o poštátnení škôl. Cirkevné školy sa teda transformovali na 
štátne. Minister školstva a osvety Zdeňek Nejedlý (1878 - 1962) a povereník školstva a osvety Ladislav 
Novomeský (1904 - 1976) na porade 17. augusta 1945 v Bratislave preberali aj možnosť zmeny školského 
systému a  podpory nižších stredných škôl, keďže sa domnievali, že „prevažná časť nášho žiactva po skončení 
piatej triedy ľudovej školy má pred sebou cestu k vyššiemu školskému vzdelaniu zasekanú“. KOČI, Martin – 
JAKSICSOVÁ, Vlasta. Keď škola bola jednotná a prestal byť hrou. In História, 2006, roč. 5, č. 2, s. 25.  Prv 
však bolo potrebné obnoviť elementárne školstvo vo vojnou  zničených obciach, na ktoré by mohli nadväzovať 
nižšie stredné školy. Ak to premietneme na nami skúmanú obec, tak vyučovanie sa podarilo obnoviť takmer 
po roku od prechodu frontu. V susednej obci Oľka sa naplnilo želanie ministra Nejedlého a povereníka 
Novomestského, keďže tam vznikla i stredná škola.
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pách od druhej polovice 40. rokov až do začiatku 60. rokov. 71 Ak k tomu prirátame aj poma-
ly sa rozbiehajúci proces elektrifikácie obcí na periférii opätovne vytvoreného Českosloven-
ska, vysokú mieru chudoby, nevzdelanosti a zaostalosti, tak obyvatelia severovýchodného 
Slovenska stáli pred náročnou úlohou obnovy vojnou zdevastovanej krajiny. 

Obnova obce po roku 1945
Po vytlačení nemeckých okupačných jednotiek Červenou armádou z územia severový-

chodného Slovenska ďalej na západ a definitívnom vzdialení sa frontovej línie sa na konci 
roka 1944  vojna pre obyvateľov obcí v údolí rieky Oľka prakticky skončila. Následky bo-
jových operácií súvisiacich s Karpatsko-duklianskou operáciou, Východoslovenskou operá-
ciou, vedených vojskami 4. ukrajinského frontu, a následným postupom Červenej armády 
v kooperácii s československým vojskom a partizánskym hnutím, negatívne zasiahlo každú 
rodinu.72 Najvyšší štátni predstavitelia po skončení vojny predstavili plán obnovy zdevasto-
vanej krajiny. Podľa zoznamu obcí zničených za SNP alebo pri prechode frontu na prelome 
rokov 1944 – 1945, vypracovanom D. Martinčekom, bola Ruská Kajňa zaradená do pásma 
škôd v rozmedzí od 75 % do  100 %. Podľa Martinčeka bola obec zničená pri prechode fron-
tu. Naproti tomu Ruská Poruba bola zničená ešte za SNP.73 Ambíciu nanovo vybudovať bu-
dovy miestnej samosprávy, obydlia, školy, nemocnice a hospodárske budovy narúšalo via-
cero negatívnych faktorov. Na území severovýchodného Slovenska, a to najmä v priestore 
Vihorlatských vrchov, Slanských vrchov a Duklianskeho priesmyku, sa nachádzalo množ-
stvo zamínovaných mostov, ciest a polí, čo sťažovalo transport potrebných potravín, ošate-
nia, surovín a stavebného materiálu a taktiež možnosť realizovať jarné poľnohospodárske 
práce, ktoré by obyvateľom v chudobnom a zväčša roľnícky orientovanom kraji prinieslo 
obživu.74 Povojnový nedostatok základných potravín a vysokú mieru chudoby obyvateľstva 
v údolí rieky Oľka dokazuje zriadenie štyroch stravovacích staníc pri meštianskych školách. 
Jedna z nich bola zriadená pre 70 detí aj v obci Oľka. „Podáva sa kakao, mäsité jedlá a ces-
toviny. Veľký význam má najmä stanica vo Vyšnej Radvani, lebo deti dochádzajú do školy 
z okolitých dedín s kúskom suchého chleba. Medzi žiakmi je táto akcia vítaná, lebo náš kraj 
bol vojnou najviac postihnutý.“75 Nesmieme opomenúť ani nedostatok zásob pitnej vody. 
Vplyvom bojovej činnosti boli obecné a prírodné studne, podobne ako rieky a spodné vody, 
znečistené a kontaminované. Nehovoriac o tom, že množstvo bojovej techniky a zbraní le-
žalo na poliach a v okolitých lesoch.

Keďže stavebného materiálu na výstavbu domov spočiatku nebolo dostatok, obyvateľstvo 
sa v lepšom prípade vrátilo do polorozpadnutých chatrčí alebo si nanovo z dreva postavilo 

71 BYSTRICKÝ, Jozef (ed.). Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR 
a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944-1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 
s. 146. 
72 Po ústupe okupačných nemeckých vojsk československé orgány vyzývali na vstup do československého  
vojska. Ešte počas trvania druhej svetovej vojny narukovali z obce Ruská Kajňa nováčikovia Ladislav Michal 
Telvák (nar. 1. decembra 1926; odvedený 30. decembra 1944 v Humennom) a Jan Čekanišin [Čakanišin] (nar.  
30. novembra 1924; odvedený 2. januára 1945 v Medzilaborciach). Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek 
v zahraničí za 2. sv. války. Dostupné na internete: Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 
2. sv. války. Dostupné na internete: <http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase> [17.12.2020].
73 KOVAČEVIČOVÁ, Soňa. Obnova obcí zničených druhou svetovou vojnou v kontexte tradícií ľudovej 
architektúry na Slovensku. In Slovenský národopis, 1980, roč. 28, č. 2, s. 337.
74 ŠTAIGL, Ján. Účasť československej armády na odmínovaní Slovenska po druhej svetovej vojne. In 
Vojenská história, 2009, roč. 13, č. 3, s. 33. 
75 Z Vyšnej Radvane. In Národná obroda, 1948, roč. 4, č. 82, s. 2.  
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primitívne príbytky a zemľanky.76 Ďalším negatívne vplývajúcom faktorom na povojnový 
stav na severovýchode Slovenska bolo pôsobenie ozbrojených skupín Ukrajinskej  povsta-
leckej armády (UPA) ukrývajúcich sa v okolitých lesoch, ktoré destabilizovali pomery na 
severovýchode obnoveného Československa a pútali pozornosť štátnych orgánov i miestnej 
samosprávy.77 

76 LIPTÁK, Ľubomír. Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 1998, s. 226.
77 V našom príspevku sa pôsobeniu banderovcov nebudeme bližšie venovať. Uvedieme len niekoľko  
svedectiev o aktivitách UPA v okolí obce Ruská Kajňa, aby si čitateľ mohol lepšie predstaviť stav po skončení 
druhej svetovej vojny v údolí rieky Oľka. Prvé podozrenia o pôsobení ozbrojenej skupiny v okolí Ruskej Kajne 
mali štátne úrady v závere augusta 1945. „Dňa 26. augusta 1945 spolu s posilami prišiel aj od 10. pešej divízie 
z Košíc rozkaz na prevedenie akcie, ktorý zhruba znie: Prerezať Banderovcom cestu Humenné – Medzilaborce 
a zamedziť im prechod do okresu Snina. Tento rozkaz bol daný preto, lebo je pravdepodobné, že Banderovci 
sa chcú dostať do Zakarpatskej Ukrajiny. Jednotky asistenčného práporu boli rozmiestnené takto: rota pešieho 
pluku 14 v sile 53 mužov odišla do Vyšnej Radvani. Úloha: hliadkovanie na bicykloch na ceste Humenné – 
Vyšnia Radvaň. Vyslať dve hliadky do okolitých lesov a to jedna do Ruskej Kajny a druhá do Vyšnej Oľky.“  
ŠMIGEĽ, Michal (ed.). The UPA in Light of Slovak and Czech Documents (1945 – 1948). Book 1. The UPA 
Raids in the Arny and State Security Documents of Czechoslovakia (1945-1946). Toronto, Lviv : Litopys UPA, 
2010, s. 140. Tieto „vyslané hliadky nezistili prítomnosť v okruhu týchto obcí vlasovcov ani žiadne iné ilegálne 
bandy“. ŠMIGEĽ, Michal (ed.). The UPA in Light of Slovak and Czech Documents (1945 – 1948). Book 1. The 
UPA Raids in the Arny and State Security Documents of Czechoslovakia (1945-1946). Toronto, Lviv : Litopys 
UPA, 2010. s. 144. „Zo dňa 4. na 5. mája 1946 bola zporovaná skupina bánd UPA v priestore obce Rafajovce, 
okres Stropkov a neskoršie v lesoch zvaných „Snidarka“, blízkosti obce Ďapalovce, okres Stropkov. V dňoch 
6. až 8. mája 1946 prechádzala táto skupina cez lesy „Vrch Okupová“ a „Andrejdzali“ v blízkosti obce Nižná 
Sitnica, okres Stropkov. Ďalej pokračovala v presune cez lesy v blízkosti Vyšnej Sitnice, Rohozníka, Prituľany, 
okres Stropkov a Ruskou Kajnou, okres Medzilaborce, kde bola táto skupina dňa 9. V. 1946 medzi 16.00 
a 17.00 utáborená v bývalých partizánskych lágroch. Táto skupina pripravovala sa na presun dňa 10. V. 1946 
smerom na Vyšnú Oľku, okr. Medzilaborce. Táto skupina presunovala sa výlučne v noci.“ ŠMIGEĽ, Michal 
(ed.). The UPA in Light of Slovak and Czech Documents (1945 – 1948). Book 1. The UPA Raids in the Arny 
and State Security Documents of Czechoslovakia (1945-1946). Toronto, Lviv : Litopys UPA, 2010. s. 641. Dňa  
18. augusta 1947 o šiestej hodine a 30. minúte „v lese zvanom Malajlov, medzi kótou 349 a 403 v katastri obce 
Ruská Kajňa, okr. Medzilaborce objavila sa ozbrojená tlupa benderovcov, z ktorej 10-členová hliadka zastavila 
Michala Kovala a vypočúvala asi 3 hodiny. Kedy ho pustili domov s podmienkou, že im musí doniesť jesť, čo 
však nesmie nikomu prezradiť. Hliadka sa vypytovala na cestu do Poľska a dislokáciu NB a vojska. Oblečení 
boli v nemeckých uniformách a na nohách mali zánovné baganče. Rozprávali rečou ukrajinskou. Ozbrojení 
boli automatmi a puškami. Vo vzdialenosti asi 80 m boli v lese ďalší benderovci a to väčší počet, ktorí tam 
odpočívali.“  ŠMIGEĽ, Michal (ed.). The UPA in Light of Slovak and Czech Documents (1945 – 1948). Book 
2. The UPA Raid into Western Europe (1947): The Czechoslovak Route. Toronto, Lviv : Litopys UPA, 2017, s. 
363. „Dňa 18. aug.1947 o 06.30 hod. v lese zvanom „Majlov“ medzi kótou 349 a 403 v kat. obce Ruská Kajňa  
okr. Medzilaborce, objavila sa 10 členná ozbrojená tlupa Benderovcov, ktorá zastavila tam kone pasúceho 
Michala Kovaľa z Vyšnej Oľky a tohoto asi 3 hodiny vypočúvala. Po tomto výsluchu, tlupa menovaného 
prepustila domov s tou podmienkou, že im musí priniesť niečo zajesť, avšak nesmie túto okolnosť nikomu 
vyzradiť. Podľa výpovede Michala Kovaľa, benderovci sa ho vypytovali, že ktorým smerom by sa dostali do 
Poľska. Aký sú v Oľke a okolitých obciach ľudia, akého sú náboženstva, či v týchto obciach sú Česi, vojaci 
a NB. Či NB chodí po lesoch, ako sú ľudia zásobovaní a aká bola úroda. Tlupa bola oblečená  v nemeckých 
uniformách, na hlavách mali poľné čiapky, bez viditeľného označenia. Na nohách mali zánovne čierne 
baganče. Ozbrojení boli zväčša automatmi a puškami nemeckého pôvodu. Všetci hovorili rečou ukrajinskou. 
Z uvedenej tlupy, bolo 6 mladých asi 18-20 ročných, ostatní boli starší 30-40 ročný. Asi 80 m od miesta 
kde uvedená tlupa hovorila s Michalom Kovaľom, odpočívalo v lese ďalších asi 50 benderovcov. Títo boli 
tiež oblečení v nemeckých uniformách, avšak aké mali zbrane to Michal Kovaľ udať nevedel, nakoľko tieto 
mali položené na zemi a pre veľkú vzdialenosť toto zistiť nemohol. Odkiaľ uvedená tlupa prišla zistené 
byť nemohlo, nakoľko táto okrem Michala Kovaľa nikým videná nebola a taktiež nebolo zistené, ktorým 
smerom tlupa odišla. Je pravdepodobne, že sa jedná o úplne novú benderovskú tlupu, čomu nasvedčuje výstroj 
uvedenej tlupy a informácie, ktoré na Michalovi Kovaľovi žiadali.“ ŠMIGEĽ, Michal (ed.). The UPA in Light 
of Slovak and Czech Documents  (1945 – 1948). Book 2. The UPA Raid into Western Europe (1947): The 
Czechoslovak Route. Toronto, Lviv : Litopys UPA, 2017, s. 382. Ivan Sorokivs’kyj spomína vo výpovedi 
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Slovenská národná rada (SNR) v septembri 1945 zareagovala na nepriaznivú bytovú situ-
áciu obyvateľov východného Slovenska. Z jej popudu boli zorganizované dve „záchranné“ 
akcie, ktoré mali promptne a aspoň na krátky čas vyriešiť bytovú núdzu. Okres Medzila-
borce, do ktorého administratívne spadala obec Ruská Kajňa, bol podľa štatistických zis-
tení z roku 1947 v poradí tretím najviac poškodeným okresom z pohľadu obytných domov. 
V okrese Medzilaborce bolo úplne poškodených 1 104 domov. Dovedna bolo v Medzilabo-
reckom okrese úplne zničených a poškodených až 3 653 domov.78 I preto prvoradou úlohou 
štátnej moci bolo vybudovať a do najviac poškodených obcí transportovať drevené baraky, 
v ktorých by ľudia prečkali niekoľko mesiacov do výstavby tehlových domov. Obyvatelia 
Ruskej Kajne sa štátnej pomoci dočkali v roku 1946. Vďaka štátnym orgánom sa mohli na-
sťahovať do drevených barakov, pričom sa nezabudlo ani na potreby výchovy a vzdelávania 
školopovinných detí, keďže v poradí ôsmy barak bol určený pre školské potreby.79 V tomto 
baraku bola zriadená provizórna trieda bez kabinetu, ale s miestnosťou pre učiteľa.80 Skla-
dacie baraky pre vypálené obce preberali Okresné národné výbory (ONV). Zo situačnej 
správy mesta Humenné z októbra 1945 vieme, že tieto dočasné ubytovacie kapacity sa do-
vážali na miestnu železničnú stanicu. Problém spočíval v tom, že tieto baraky sa nemali kde 
uskladniť. Úradníci z ONV sa obávali, že miestni obyvatelia by ich mohli rozobrať a jed-
notlivé komponenty barakov ukradnúť a použiť pre svoju potrebu či dokonca ako palivo.  

na prechod sotne z Poľska na územie Československa: „So sotňou BIR som prešiel prvý krát na území ČSR 
roku 1946 pred Veľkou nocou a vtedy súčasne prešli i sotne KARMELUK a MIRON. Hranicu čs.-poľskú 
sme prešli v priestore Wyslok Welky do dediny Habura, Roškovce, Závada,  Prituľany, Rus. Kazimír, odkiaľ 
sme sa vrátili cez Štefanovce, Karná, Rus. Kajňa, Vyš. a Niž. Oľku, Valentovce a Lupkov do Poľska. Cieľ 
našej cesty vtedy bol čisto propagačný. V každej dedine po príchode urobil bunczuzný schôdzu a prehovoril 
k civil. obyvateľstvu. Mimo iné nehovoril, že Rusi vyprávajú, že povstaleckého vojska niet, ale aby sa sami 
presvedčili. Z tohoto dôvodu prišli do ČSR. Na území ČSR sme sa zdržali 2 týždne a vrátili sme sa cez Lupkov 
zpäť do Poľska. Počas nášho pobytu na území ČSR bolo nás asi 300 a rabovačiek sme sa nedopúšťali, lebo 
sme mali so sebou kone, ktoré sme predali a za získané peniaze kupovali potravné články.“ ŠMIGEĽ, Michal 
(ed.). The UPA in Light of Slovak and Czech Documents (1945 – 1948). Book 2. The UPA Raid into Western 
Europe (1947): The Czechoslovak Route. Toronto, Lviv : Litopys UPA, 2017, s. 907-908.  „1. júla [1947 – 
pozn. M. B.] o desiatej večer dosiahli Hrubov. Cestou zastavili voz, na ktorom hostinský Ján Rudy viezol 
liehoviny, prikázali mu ľahnúť si dolu tvárou, postavili k nemu strážneho, časť fliaš hneď vypili a zvyšok 
si odniesli. V dedine, zničenej vojnou, žilo len málo obyvateľov. Burlak s dvoma strelcami zašiel na faru. 
Súrne potreboval mapu. Rímskokatolícky farár býval so starou matkou. Pohostil Burlaka slaninou, chlebom 
a kávou. Keď Burlak uvidel na dverách visieť generálnu mapu Košíc, dva raz o ňu požiadal, kým mu ju kňaz 
dal. Od málo zhovorčivého farára sa dozvedel iba toľko, že pred niekoľkými dňami nejaké mapy vzala zo 
školy podobná skupina UPA, čo tade prechádzala. Kým sa Burlak zhováral s farárom, potúžení, rozjarení 
strelci sa pozvali na svadbu, ktorá sa v dedine práve konala. Tancovali a spievali s miestnymi dievčatami 
a nič im nechýbalo. (…) Z Hrubova postupovali do priestoru Nižnej Sitnice, odtiaľ do Dobrej nad Ondavou 
a do Kvakoviec...“ CHŇOUPEK, Bohuš. Banderovci. Bratislava : Smena, 1989, s. 376. Dňa 21. apríla 1948 
prišla vo večerných hodinách o 18 hodine asi 100-členná skupina Banderovcov. Ozbrojenú skupinu privítal 
poštmajster a tajomník Demokratickej strany (DS) Juraj Kováč. Zhromaždenému davu prečítal program 
Banderovcov. Následne vystúpil jeden z ozbrojenej skupiny a prehlásil, že ich cieľom je šíriť demokratické 
myšlienky a vypudiť boľševizmus. ŠUTAJ, Štefan. Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944-
1948). Košice : SAV – Spoločenskovedný ústav SAV, 2002, b. s.
78 HALLON, Ľudovít a kol. Vojnové  škody  a  rekonštrukcia  Slovenska  1944  –  1948  (hospodárstvo,  
infraštruktúra, zdravotníctvo). Bratislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 80. 
79 V archívnom fonde Povereníctva techniky (1944 – 1951) uloženého v Slovenskom národnom archíve (SNA)  
sa nachádza prehľadná mapa zachytávajúca školské baraky na východe Slovenska. Mapu uverejnil SNA na 
sociálnej sieti.
80 Školská kronika 1929-1972, rok 1945-1946.
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Z toho dôvodu bola na krátky čas distribúcia barakov pre vypálené obce pozastavená až do 
vyplatenia peňazí za skladovanie.81 

Okrem materiálnej pomoci, SNR rozhodla o poskytnutí finančnej zálohy pre najviac 
poškodené  okresy. Štátni úradníci priznali okresu Medzilaborce čiastku vo výške 17 
miliónov Kčs.82 

Ani tak vysoký obnos finančných zdrojov nemohol pokryť všetky požiadavky vojnou 
poškodených obcí. Povereníctvo vnútra SNR teda 30. septembra 1946 vydalo dokument 
určený miestnym národným výborom (MNV), miestnym správnym komisiám, miestnym 
komisárom, ONV, okresným správnym komisiám a Národnému výboru (NV) v Bratislave 
a Košiciach, ktorého predmetom bol plán obnovy krajiny na roky 1947 a 1948. Štátne 
orgány v dvojročnom pláne presne vymedzili oblasti, do ktorých mali obce investovať. 
Obciam bol distribuovaný predtlačený formulár, ktorý mali vyplniť podľa potreby. Po 
obsahovej stránke pozostával z dvoch častí, a to potrebovej časti a úhradovej časti. Tá 
potrebová pozostávala dovedna z piatich oblastí (hláv) - hospodárstvo (Hlava I),83 sociálna 
starostlivosť (Hlava II),84 zdravotníctvo a telesná výchova (Hlava III),85 kultúra a osvetová 
činnosť (Hlava IV)86 a budovanie inštitúcií NV (Hlava V).87 V uvedených kapitolách sa 
81 ŠAPO – pracovisko HE, f. ONV v Humennom 1945, č. š. 1, Situačná zpráva za okres Humenné. Viac  
pozri: BURDA, Matúš. Situačná správa za okres Humenné zo začiatku októbra 1945 ako jeden z prameňov 
opisujúcich stav mesta na periférii po skončení druhej svetovej vojny. In Vojenská história, 2021, roč. 25,  
č. 2, s. 170-187.
82 HALLON, Ľudovít a kol. Vojnové  škody  a  rekonštrukcia  Slovenska  1944  –  1948  (hospodárstvo,  
infraštruktúra, zdravotníctvo). Bratislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 127.
83 Oblasť hospodárstva ešte pozostávala z ôsmych podskupín: 1. Vlastný majetok obce (opravy budovy: oprava 
obecného domu, obecné pozemky: odstránenie jám po bombardovaní na roli, v hone..., stromková škôlka: 
založenie stromkovej škôlky, budovanie obecných podnikov: zriadenie obecnej tehelne), 2. Pôdohospodárstvo 
(mechanizácia a elektrifikácia pôdohospodárstva: zriadenie strojového družstva, komasácia, živočíšna výroba: 
stavba vzorných chlievov, ovocinárstvo a zeleninárstvo: zriadenie obecného ovocného sadu, pasienky: 
úprava pasienok, lesy a lesné škôlky: udržovanie lesnej škôlky), 3. Živnosti, obchod a priemysel (prebádanie 
chotára obce, tržnica a jarmočné priestory, priemysel domáci: hračkárske družstvo, industrializácia: pomoc 
pri premiestnení priemyslu), 4. Stavebná obnova a výstavba obce (odstránenie škôd na verejných budovách: 
oprava kultúrneho domu, odstránenie bytovej núdze: oprava obecných bytov, novostavby: stavba kultúrneho 
domu, regulačný plán: vypracovanie regulačného plánu, budovanie komunikácií a ich udržovanie: dláždenie 
ulíc, regulácia riek a potokov: regulácia potoka, družstevníctvo: zriadenie ovocinárskeho družstva),  
5. Presídľovanie obyvateľstva, 6. Elektrifikácia (elektrifikácia obecného domu), 7. Telefonizácia (pripojenie 
obce na sieť), 8. Cudzinecký a turistický ruch (spolupráca s Klubom slovenských turistov a lyžiarov: pomoc 
pri stavbe chaty, propagácia kraja: plagáty, články, ubytovacie možnosti). 
84 Oblasť sociálnej starostlivosti pozostávala zo šiestich podskupín: 1. Pracovné sily, 2. Starostlivosť 
o úradníkov a obecných zamestnancov, 3. Starostlivosť o mládež, 4. Starostlivosť o vojenských poškodencov 
(starostlivosť o pozostalých, starostlivosť o invalidov), 5. Starostlivosť o zostarlé osoby, 6. Starostlivosť 
o chudobných.
85 Oblasť zdravotníctva a telesnej výchovy pozostávala zo 4 podskupín: 1. Úprava a hygiena obce (vodovod 
a verejné studne: stavba vodovodu, cintoríny: úprava cintorína, kanalizácia: stavba kanalizácie, verejné 
záchody: udržovanie verejných záchodov, čistota domov a dvorov, bitúnok: stavba bitúnku, mrchovisko: 
ohradenie mrchoviska), 2. Miesta oddychu (parky, sady: úprava parku, ihriská a športové štadióny: zriadenie 
ihriska, kúpaliská – plavárne a zimné kúpele: stavba zimného kúpaliska), 3. Telovýchova a šport (športové dni 
mládeže, futbalové a volejbalové turnaje), 4. Branná výchova (zakladanie odbočiek brannej výchovy, cvičenia 
spojené s nástupmi a zjazdmi brannej výchovy).
86 Oblasť kultúry a osvetovej činnosti pozostávala z 5 podskupín: 1. Obecné knižnice a čitárne, 2. Divadlá,  
prednášky, film (divadelné predstavenia, prednášky, film: zriadenie kina), 3. Oslava štátnych a národných 
sviatkov, 4. Pomníky, 5. Kroniky.
87 Oblasť budovania inštitúcií národných výborov pozostávala z 3 podskupín: 1. Školenie národných výborov,  
2. Spolupráca v národných výboroch (spolupráca zástupcov politických strán, spolupráca členov MNV 
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ďalej konkretizovalo, na čo všetko možno štátnu podporu uplatniť. Obce zasielali svoje 
dvojročné plány obvodným úradom (OÚ) v priebehu novembra 1946. Svedčí o tom krátka 
správa OÚ MNV Vyšná Radvaň, v ktorom predseda MNV tvrdí, že dvojročné plány obnovy 
„boly v každej obci prejednané […] a k ich realizovaniu výbory sa jednohlasne v každej obci 
zaviazaly“.88 Napriek tomu, že do obcí boli distribuované predtlačené vzory, niektoré obce 
spätne zaslali na obyčajnom bielom papieri rukou napísaný dvojročný plán alebo strojom 
písaný plán, v ktorom síce predseda  MNV podrobne rozpísal harmonogram opráv, 
ale finančné krytie týchto akcií bolo stanovené konkrétnou sumou alebo vyjadrené len 
percentuálne. I to svedčí o úrovni obecnej samosprávy a možnostiach, ktorými disponovali 
po roku 1945.

Obec mohla o peniaze požiadať prostredníctvom predsedu MNV. Ten mal zostaviť roz-
počet dvojročného plánu obnovy, v ktorom uviedol, čo sa v obci plánuje v období dvoch 
rokov vybudovať, respektíve zrekonštruovať. Súčasťou plánu mal byť aj predbežný odhad 
výdavkov.  Obecná samospráva sa však nemohla spoliehať len na štátnu pomoc, ktorá ne-
pokrývala všetky potreby. Časť výdavkov na obnovu, rekonštrukciu a výstavbu musela 
obec hradiť z vlastných finančných zdrojov, čo pre najviac zasiahnuté obce bolo prakticky 
nemožné.89 

Predseda MNV v Ruskej Kajni vyčíslil plán obnovy na 2 000 000 Kčs, z toho 300 000 
Kčs si mala obecná samospráva zabezpečiť vlastným úsilím. V pláne obnovy sa počítalo 
s opravou obecnej cesty vo výške 1 000 000 Kčs. Z dvojročného plánu získala obec na túto 
stavebnú akciu štátnu subvenciu vo výške 800 000 Kčs. Z vlastných zdrojov mali uhradiť 
zvyšných 200 000 Kčs. V pláne sa počítalo aj s opravou mosta a reguláciou potoka v celko-
vej výške 1 000 000 Kčs. Pre túto investičnú akciu štát schválil podporu vo výške 800 000 
Kčs a zvyšných 200 000 Kčs mala doplatiť obec.90 Rozpočty na roky 1946 a 1947 počítali 
aj s opravou oplotenia cintorína.91 

V tejto prvej fáze obnovy sa počítalo len s obnovou kritickej infraštruktúry a nie s vý-
stavbou obydlí, prípadne školskej budovy.92 Pre lepší prehľad a možnosť komparácie dát, 
uvádzame v tabuľke dvojročné plány okolitých obcí.93

s úradníkmi MNV, vybavovanie úradnej agendy), 3. Návrhy na zlepšenie organizácie Národného výboru, na 
zjednodušenie agendy a jej zefektívnenie. 
88 ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š. 1b, Dvojročný plán okresu Medzilaborce 
a obcí, prípravné práce [správne práce – pozn. M. B.].
89 ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š. 1b, Ideový náčrt dvojročného budovateľského  
plánu NV pre roky 1947-48.
90 ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š.  1b, Rozpočet. Dvojročný plán m. n. v.  
v Ruskej Kajni.
91 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 7, Rozpočet MNV na rok 1946; ŠAPO – pracovisko  
VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 7, Hlavný rozpočet obce na rok 1947. K tomu zdá sa, nedošlo, keďže na 
zasadnutí MNV v Ruskej Kajni v roku 1962 vystúpil obecný poslanec Ján Zalepa so žiadosťou o riešenie 
oplotenia cintorína. Obci vyčítal, že sa o toto miesto adekvátne nestará, pretože kvôli chýbajúcemu oploteniu 
sa na hroboch pasú kravy. MNV na svojom zasadnutí prijal uznesenie č. 29/1962, ktorým sa zaviazal vyhradiť 
financie na túto investičnú akciu. ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Zápisnica 
(13.01.1962).
92 ŠAPO – pracovisko HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š. 1b, Ideový náčrt dvojročného budovateľského  
plánu NV pre roky 1947-48.
93 ŠAPO – pracovisko HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š.  1b, Ideový náčrt dvojročného budovateľského  
plánu NV pre roky 1947-48.
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Obec
Vlastné 

náklady / 
úlohy

Dvojročný 
plán obnovy Využitie finančných prostriedkov94

Vyšná Oľka 400 000 Kčs 1 600 000 Kčs
oprava obecnej cesty (200 000 Kčs / 800 000 
Kčs), regulácia potoka a oprava mostov 
(200 000 Kčs / 800 000 Kčs)

Nižná Oľka 750 000 Kčs 5 000 000 Kčs

stavba obecného domu pre notársky úrad 
(300 000 Kčs / 1 700 000 Kčs), 
stavba kultúrneho domu (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs), oprava obecnej cesty 
(150 000 Kčs / 850 000 Kčs), regulácia 
potoka a stavba  mostov (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs)

Pravrovce 330 000 Kčs 1 920 000 Kčs

oprava obecnej cesty (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs), regulácia potoka 
(150 000 Kčs / 850 000), stavba hasičského 
skladu (30 000 Kčs / 220 000 Kčs)

Prituľany 300 000 Kčs 1 700 000 Kčs
regulácia potoka a stavba mostov 
(150 000 Kčs / 850000 Kčs), oprava obecnej 
cesty (150 000 Kčs / 850 000 Kčs)

Repejov 330 000 Kčs 2 250 000 Kčs

oprava obecnej cesty (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs), regulácia potoka 
(150 000 Kčs / 850 000 Kčs), stavba hasič-
ského skladu (30 000 Kčs / 220 000 Kčs)

Závada 300 000 Kčs 1 700 000 Kčs
oprava obecnej cesty (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs), regulácia potoka 
(150 000 Kčs / 850 000 Kčs)

Krivá Oľka 300 000 Kčs 1 700 000 Kčs
oprava obecnej cesty (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs), regulácia potoka 
(150 000 Kčs / 850 000 Kčs)

Ruská Poruba 300 000 Kčs 1 700 000 Kčs
Oprava obecnej cesty (150 000 Kčs / 
850 000 Kčs), regulácia potoka 
(150 000 Kčs / 850 000 Kčs)

Ďalšiu finančnú podporu MNV v Ruskej Kajni dostal v roku 1947. Obec získala 80 000 
Kčs  ako štátnu subvenciu a ďalších 40 000 Kčs získala zo Správy Spojených národov 
pre pomoc a obnovu (UNRRA). Taktiež štátne orgány prispeli obci sumou 20 000 Kčs. 
V príjmovej časti rozpočtu obce na rok 1947 je aj zmienka o naturálnych prácach vo výške  
60 000 Kčs, ktoré môžu súvisieť s výstavbou domov, cesty či opravou mosta a ďalšími sta-

94 V zátvorke uvádzame výšku sumy, ktorú musela obec svojpomocne získať do obecnej pokladnice. Druhá  
suma reprezentuje štátnu subvenciu (podporu). 
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vebnými prácami. Dovedna tak obec získala v roku 1947 na obnovu 200 000 Kčs.95 Vďaka 
tejto pomoci zo strany štátu sa v obci po skončení druhej svetovej vojny začalo s výstavbou 
domov určených pre obyvateľov. Dovedna sa v dvoch etapách malo vybudovať 55 tehlových 
domov.96 Na výstavbu takýchto domov však chýbal stavebný materiál. Štát teda zamýšľal 
výstavbu poľnej tehelne v Ruskej Porube, čo je len pár kilometrov od Ruskej Kajne, čím by 
sa počiatočné problémy s nedostatkom adekvátneho materiálu aspoň na čas vyriešili. Maxi-
málna mesačná výrobná kapacita poľnej tehelne bola stanovená na 80 000 kusov. Z týchto 
tehál sa mali stavať obytné domy, obecné budovy a školy.97 Ambiciózny plán obnovy sa aj 
napriek značnej finančnej pomoci nepodarilo realizovať vo vopred stanovenom časovom 
rámci. V celom medzilaboreckom okrese práce údajne meškali. „V obciach Vydraň98 a Ka-
linov99 práce prebiehajú neuspokojivo, a to jednak pre nedostatok robotníkov i aut, ktoré 
by načas dovážaly stavebný materiál. V obci Závadka100 sa nepracuje, V obciach Prituľany, 
v Rysnej (Ruskej – pozn. M. B)  Kajni, Krásny Brod101, Ňagov102, Vyšné Čabiny, Sterkovce103, 
Svetlice104 a iných stavebné práce idú slimačím tempom. Prinajlepšom stavebný plán bude 
splnený na 50%.“105 Príčinu môžeme hľadať aj v sťažnosti roľníka Jána Švigara z vedľaj-
šej obce Oľka. Vo svojom liste, zaslanom do celorepublikových novín, sa dožaduje opravy 
cesty, ktorú „máme  tak  zničenú,  že  je  priam útrapou pre  všetkých mojich  spoluobčanov 
putovať k vlaku alebo vybavovať si ísť niečo na úrady“.106 K najbližšej železničnej stanici 
v Radvani nad Laborcom to bolo viac ako 12 kilometrov a po nevyhovujúcej ceste sa do 
obce stavebný materiál doviesť jednoducho nemohol. Nehovoriac o tom, že časť obyvateľov 
musela odovzdať armáde koňa, čo pre vidiecke roľnícke obyvateľstvo znamenalo značné 
obmedzenie pri poľnohospodárskych i lesných prácach.107 
95 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v  RK 1946-1990, inv. č. 91, 1947, č. š. 7, Hlavný rozpočet obce na rok 
1947.
96 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Komplexný rozbor za rok 1961 v Ruskej Kajni  
z 10. 02. 1962.
97 Päťročnica: 10 miliónov tehál ročne v Humennom. In Východoslovenská pravda, 1948, roč. 4, č. 175, s. 3.
98 Vydraň je súčasťou mesta Medzilaborce.
99 Kalinov (okres Medzilaborce).
100 Závadka (okres Humenné).
101 Krásny Brod (okres Medzilaborce).
102 Ňagov (okres Medzilaborce).
103 Sterkovce sú súčasťou obce Čabalovce (okres Medzilaborce).
104 Svetlice (okres Medzilaborce)
105 V Medzilaboreckom okrese sa prestalo stavať. In Východoslovenská Pravda, 1948, roč. 4, č. 223, s. 3.
106 ŠVIGÁR, Ján. Ako nažívame? List z Vyšnej Oľky. Zabudnutá obec. In Demokratický týždenník, roč. 2,  
č. 2, s. 4.
107 Zoznam majiteľov rekvirovaných koní: Michal Čakanišin (1 kôň – 30 000 Kčs – rekvirovaný nemeckou  
armádou – 14. november 1944), Michal Ganaj (1 kôň – 30 000 Kčs – rekvirovaný ruskou armádou –  
28. august 1944), Ján Siri (1 kôň – 20 000 Kčs – rekvirovaný nemeckou armádou – 26. september 1944), 
Michal Siri (2 kone – 40 000 Kčs – rekvirovaný ruskou armádou – 1. január 1945), Štefan Ganaj (1 kôň – 35 
000 Kčs – rekvirovaný ruskou armádou – 29. október / november 1944), Andrej Bačovčin (2 kone – 50 000 
Kčs – rekvirovaný nemeckou armádou – 22. november 1944), Peter Pristaš (1 kôň – 30 000 Kčs – rekvirovaný 
ruskou armádou – 29. november 1944), Michal Ščerba (2 kone – 80 000 Kčs – rekvirovaný nemeckou armádou 
– 22. november 1944), Ján Bačovčin (1 kôň – 40 000 Kčs – rekvirovaný nemeckou armádou – 22. november 
1944), Juraj Ganaj (1 kôň – 25 000 Kčs – rekvirovaný nemeckou armádou – 22. november 1944), Anna 
Bačovčinová (1 kôň – 35 000 Kčs – rekvirovaný nemeckou armádou – 22. november 1944), Vasiľ Bačovčin (1 
kôň – 15 000 Kčs – rekvirovaný ruskou armádou – 30. november 1944), Štefan Bačovčin (1 kôň – 30 000 Kčs 
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Vráťme sa ešte k rozpočtu, ktorý bol  aj po odobrení Povereníctvom vnútra schodkový. 
Obec vyčíslila celkové náklady na chod vo výške na 89 734 Kčs, pričom k dispozícii na 
úhradu mala samospráva len 57 950 Kčs. Povereníctvo vnútra poskytlo teda obci ďalší prí-
spevok vo výške 30 000 Kčs na vykrytie schodku a preklenutie povojnovej krízy. Predsedo-
vi MNV bolo nariadené v ďalších rokoch  šetriť finančné príspevky, a to najmä na odmenách 
obecných predstaviteľov (predseda, podpredseda).108 

Výstavba obytných domov síce meškala, ale výchovno-vzdelávací proces sa v obci realizo-
val od decembra 1946. V drevenom baraku učiteľ nemal k dispozícii vlastnú izbu, a tak musel 
do obce buď dochádzať alebo prespávať u samotných obyvateľov. Veď podľa zápisu v školskej 
kronike bola drevená škola barakového typu len dočasným riešením nepriaznivej situácie po 
roku 1945. Jednotlivé časti dreveného baraku určeného pre potreby školy postupne vplyvom 
počasia vlhli, čo spôsobilo hnitie drevených trámov. Svedčí o tom zápis v školskej kronike 
z polovice 50. rokov, keď sa učiteľ sťažoval na zlý stav školskej budovy.109 Tak či onak, škola 
v Ruskej Kajni slúžila deťom od roku 1946. Malo tomu byť tak dočasne, ale ako sa ukázalo, 
drevená budova slúžila na školské účely aj začiatkom 50. rokov, pričom tomu tak nemuselo 
byť. V dobovej správe,  uverejnenej v Národnej obrode, sa dočítame, že v dňoch od 5. až 10. 
mája 1947 zasadali v Snine členovia komisie Štátneho plánovacieho a štatistického úradu. 
Komisia bola zložená z členov Povereníctva financií, Povereníctva techniky, Pamiatkového 
odboru Povereníctva školstva, Osídľovacieho úradu Štátneho stavebného úradu v Košiciach 
a v Michalovciach a Štátneho vodohospodársko-stavebného úradu v Košiciach. Cieľom roko-
vania bolo schváliť regulačné plány pre zdevastované obce na území severovýchodného Slo-
venska. Vďaka prijatým regulačným plánom sa v obciach mohlo začať s výstavbou školskej 
budovy s ihriskom, kultúrneho domu s parkom a nemalo sa zabudnúť ani na sociálno-zdra-
votné požiadavky obyvateľov.110 Takýto plán schválila príslušná komisia aj obci Ruská Kajňa, 
a tak sa v nasledujúcich mesiacoch mohlo začať s výstavbou, pričom problém školskej budovy 
sa mal definitívne vyriešiť. S výstavbou murovanej školy sa však v Ruskej Kajni nezačalo.111 
Provizórnu drevenú školskú budovu prišiel v priebehu školského roka 1946/1947 obhliadnuť 
inšpektor Makara, ktorý sa pri realizácii inšpekčnej činnosti zameral na výchovno-vzdelávací 
proces, ale aj hygienické podmienky v triede.112 Nemáme k dispozícii žiadnu oficiálnu správu 
o výsledkoch školskej inšpekcie, ale keďže sa v drevenej budove vyučovalo aj v nasledujúcich 
rokoch, tak ju školský inšpektor pravdepodobne označil za dočasne vyhovujúcu. 

Po februárových udalostiach roka 1948 znamenajúcich nástup a uchopenie moci v štá-
te Komunistickou stranou Československa (KSČ) sa školský systém stal nástrojom šíre-
nia myšlienok socializmu u najmladšej generácie, ktorá mala budovať novú režimu KSČ 

– rekvirovaný slovenskou armádou – 5. august 1944). Dokument je datovaný 13. septembra 1945 a podpísaný 
predsedom MNV Gogom v Oľke. Supis koňí odobratych Nemeckov a Rudov armadou. ŠAPO – pracovisko 
HE, f. ONV v ML 1944 – 1960, č. š.  1b, Supis koňí odobratych Nemeckov a Rudov armadou. 
108 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 7, Rozpočet MNV na rok 1946.
109 Školská kronika 1929-1972, rok 1954-1955.
110 Regulačné plány pre vojnou zničené obce. In Národná obroda, 1947, roč. 3, č. 112, s. 3.
111 Po obnovení Československa v 1945 došlo k transformácii škôl. Ľudové školy prešli do správy štátu. Tým  
pádom sa jednotriedna škola v Ruskej Kajni premenovala na Štátnu školu s ruským vyučovacím jazykom. 
Keďže rusínsky jazyk nebol kodifikovaný, vyučovacím jazykom na týchto školách bol ruský a akési „umelo 
vytvorené „jazyčie“, ktoré vzniklo kombináciou slovnej zásoby a gramatických pravidiel cirkevnej slovančiny, 
ruského jazyka a miestneho dialektu“. Všetky školy boli oficiálne pomenované ako „ruské“, keďže aj úradné 
dokumenty (vysvedčenia) boli vydávané v ruskom jazyku. VIROSTKOVÁ, Anna. Rusínske obyvateľstvo 
na Slovensku a národnostné školy po roku 1945. Dostupné na internete: <https://www.rusyn.sk/rusinske-
obyvatelstvo-na-slovensku-a-narodnostne-skoly-po-roku-1945/> [17.12.2022]. 
112 Školská kronika 1929-1972, rok 1946-1947.
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naklonenú spoločnosť smerujúcu k rovnostárstvu. Nie všetci prijali vládu jednej strany 
a jej politický program pozitívne. Majetný roľník z neďalekej obce Slovenská Volová113 sa 
vyjadril jasne: „Keď pri voľbách ľudia budú voliť jednotnú kandidátku Národného frontu 
a keď táto vyhrá, budú všade kolchozy, všetko bude panské a od každého kabla (krajová 
poľná miera) bude treba platiť po 100,-Kčs.“114  Zakladanie jednotných roľníckych druž-
stiev (JRD) umožnilo prijatie zákona č. 69/1949 aj napriek tomu, že ústava z 9. mája 1948 
zakotvovala ochranu súkromného vlastníctva pôdy. V Ruskej Kajni, kde väčšina obyvateľ-
stva pracovala práve na poliach a v miestnych lesoch, bolo JRD zriadené až v roku 1952.115 
JRD takmer okamžite po svojom vzniku nadviazalo aktívnu spoluprácu s Národnou ško-
lou v Ruskej Kajni a v nasledujúcich rokoch sa práve žiaci aktívne zúčastňovali brigád.  
V 50. rokoch sa teda dotvoril základný ráz obce. Popri fungujúcom MNV v obci existovala 
päťročná národná škola spolu s JRD. Okrem týchto inštitúcií do obce prichádzal i gréckoka-
tolícky kňaz z gréckokatolíckej farnosti Pakostov. Pripomeňme si cieľ prvého dvojročného 
plánu obnovy, v ktorom sa počítalo aj s obnovou hospodárstva obce. To sa naplnilo začiat-
kom 50. rokov aj keď už pod vplyvom socialistickej ideológie. 

Nový režim zasiahol nielen poľnohospodárstvo, ale aj hospodárstvo, ekonomiku, súd-
nictvo i školstvo, len krátko nato, ako sa KSČ zmocnila celého štátneho aparátu. Stabilizá-
cia pomerov a indoktrinácia školstva bola pre štátny aparát prvoradá, ale bolo nevyhnutné 
vyriešiť problém školskej budovy, ktorý mal byť po roku 1945 len dočasným riešením. 
Z veľkých investičných akcií to bola už len školská budova, s ktorou sa počítalo po roku 
1945. MNV v Ruskej Kajni v spolupráci s učiteľom národnej školy sa začiatkom 50. rokov 
podarilo zriadiť komisiu na čele s učiteľom národnej školy a dvoma členmi, a to zapisova-
teľom Ivanom Gogom a pokladníkom Ivanom Bačovčinom. Komisia údajne zasadala každý 
mesiac s cieľom prehodnotiť edukačný proces a taktiež sa zaoberala stavom drevenej škol-
skej budovy, pretože vplyvom dažďov a vlhka drevený rám prehnil a do budovy zatekalo. 
Nehovoriac o tom, že navlhnuté drevené komponenty zapáchali. Rekonštrukčné práce sa 
nemohli ďalej odkladať, keďže stav strechy sa po výdatných dažďoch  neustále zhoršo-
val. Predseda MNV spolu s členmi komisie rozhodli o nevyhnutnej rekonštrukcii školskej 
budovy. Komisia však bola skôr akýmsi poradným orgánom MNV a ani v školskom roku 
1954/1955, keď do ľudovej školy nastúpil na pozíciu učiteľa národnej školy Michal Buriak, 
sa s opravou či výstavbou novej budovy nezačalo.116 

Stav školskej budovy sa v priebehu roka 1955 natoľko zhoršil, že v letných mesiacoch obec 
začala s dlho plánovanými rekonštrukčnými prácami. Pravdepodobne najviac premočené 
a poškodené drevené komponenty rozobrali a nahradili novými. Komplikované práce sa ne-
podarilo dokončiť do začiatku nového školského roka, a tak sa prvé dni nového školského 
roka žiaci učili, pokiaľ to počasie umožňovalo, v exteriéri. Jesenné počasie je však príliš ne-
stabilné, a chladné rána a časté dažde prerušovali vyučovací proces. Vďaka iniciatíve Márie 
Morozovej a, zaiste, aj MNV, sa vyučovanie presunulo do jej domu, kde pre žiakov bola vy-
hradená miestnosť s rozmermi 4 x 4 metre. Väčšina obyvateľov už mala vybudované tehlové 
domy, na ktorých pracovali svojpomocne. Dovedna sa v malej izbe tlačilo 39 žiakov spolu 

113 Slovenská Volová (okres Humenné)
114 ZELENÁK, Peter. Satira a šepkajúci oponenti. In BYSTRICKÝ, Valerián – ROGUĽOVÁ, Jaroslava (eds.). 
Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideológií. Bratislava : AEP. 2005. s. 158.
115 ŠAPO – VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Komplexný rozbor za rok 1961 v Ruskej Kajni (10.02.1962). 
VICENOVÁ, Dominika. Kolektivizácia a jej obete v obciach trenčianskeho regiónu v rokoch 1948-1960. In 
Pamäť národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 20-41.  HALADOVÁ, Silvia. Reflexie kolektivizačnej propagandy na 
stránkach denníka pravda v období rokov 1949-1950. In Pamäť národa, 2022, roč. 18, č. 1, s. 3-36. 
116 Školská kronika 1929-1972, rok 1954-1955.
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s učiteľom. V provizórnych podmienkach vyučovanie prebiehalo do 8. marca 1956, pričom 
rekonštrukčné práce sa ukončili už oveľa skôr.117 Školská kronika uvádza, že školský rok 
1956/1957, prebiehal v sčasti zrekonštruovanej drevenej budove, z čoho môžeme usúdiť, že 
aj napriek opravám, budova naďalej nevyhovovala predpísaným požiadavkám. Ako to bolo 
v skutočnosti s drevenou školskou budovou, nevieme, pretože v kronike absentuje akýkoľvek 
zápis k školskému roku 1957/1958.118 Z neskorších archívnych dokumentov sa dozvedáme, že 
nová murovaná školská budova bola postavená v priebehu roka 1957, a kolaudácia priestorov 
sa uskutočnila o rok neskôr.119 Výstavbu murovanej budovy pre potreby školy v roku 1958 
spomína aj Zpráva o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok (1964/1965), ktorú pre-
rokúval MNV v Ruskej Kajni.120 Iný úradný záznam MNV v Ruskej Kajni nám uvádza, že 
školskú budovu sa podarilo dokončiť v roku 1956. V tom istom roku v obci prebiehalo viace-
ro stavebných investičných akcií, ako napríklad elektrifikácia obce, či výstavba kultúrneho 
domu, v ktorom sa v nasledujúcich rokoch konali kultúrne vystúpenia organizované národ-
nou školou.121 K tomu sa ešte v obci spolu s učiteľom podarilo zriadiť premietaciu miestnosť 
a knižnicu, čo malo nielen zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov a ich rodičov, ale podporovať 
agitačnú činnosť v prospech komunistickej strany, keďže do políc knižnice sa dostali len 
prosocialistické nezávadné knihy. V roku 1959 sa začalo aj s výstavbou miestneho rozhlasu, 
ale financií nebolo dostatok, a tak sa výstavba predĺžila o dva roky. Počítalo sa aj s výstavbou 
hasičskej zbrojnice, keďže hasičská striekačka stála na dvore a bola vystavená nástrahám 
počasia. Niektoré obce už v dvojročnom pláne počítali s protipožiarnou ochranou.122 Napre-
dovanie obce pomohlo k stabilizácii počtu obyvateľov, a teda i žiakov v národnej škole. Veď 
v roku 1961 žilo v 55 po vojne postavených domoch 235 ľudí.123 

Koncom 50. rokov sa definitívne podarilo vyriešiť problém so školskou budovou.124 Žiaci 
teda definitívne opustili nevyhovujúce priestory a presunuli sa do novovybudovanej muro-
117 Školská kronika 1929-1972, rok 1955-1956.
118 Školská kronika 1929-1972, rok 1957-1958.
119 ŠAPO – pracovisko VT, f. Základná škola Ruská Kajňa (ďalej len f. ZŠ RK), č. š. 2, Riaditeľstvo Národnej 
školy v Ruskej Kajni. Odstránenie kolaudačných závad – oznámenie (10.10.1960 v Ruskej Kajni); ŠAPO – 
pracovisko VT, ZŠ RK, č. š. 2, Riaditeľstvo Národnej školy v Ruskej Kajni. Odstránenie kolaudačných závad 
– oznámenie (30.07.1960 v Ruskej Kajni); 
120 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Zpráva o výchovno-vyučovacích výsledkoch za  
I. polrok (1964/1965).
121 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Komplexný rozbor za rok 1961 v Ruskej Kajni 
(10.02.1962).
122 Pozri tabuľku. 
123 ŠAPO – pracovisko VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Komplexný rozbor za rok 1961 v Ruskej Kajni 
(10.02.1962).
124 Napriek kolaudačnému procesu vykazovala škola viditeľné technické nedostatky. A tak sa riaditeľ školy  
a učiteľ v jednej osobe Miron Gališin  obrátil na Odbor školstva a kultúry Rady Okresného národného výboru 
v Humennom a Medzilaborciach so žiadosťou o odstránenie porúch na novej budove školy. V zápisnici sa 
spomínajú nefunkčné toalety, ktoré sa nevyužívali dva roky, čo by znamenalo, že nová budova školy bola 
v prevádzke od roku 1958, ale nespĺňala hygienické štandardy a učiť v nej sa začalo až v školskom roku 
1958/1959. ŠAPO – pracovisko VT, f. ZŠ RK, č. š. 2, Riaditeľstvo Národnej školy v Ruskej Kajni. Odstránenie 
kolaudačných závad – oznámenie (30.07.1960 v Ruskej Kajni). Ďalší list poslal Miron Gališin na stavebný 
podnik v Prešove, kde medzi kolaudačnými poruchami uvádza nefunkčné toalety a zlé tesnenie. Spomína 
taktiež nedodanie kanalizačných rúr. Obdobný prípad sa udial aj v národnej škole Závada, ale na naliehanie 
riaditeľa došlo k náprave. V závere listu sa Miron Gališin vyhrážal stavebnému podniku v Prešove, že ak sa 
neodstránia kolaudačné nedostatky, obráti sa na vedenie komunistickej strany, pričom argumentoval aj tým, 
že „prichádza zima a naše deti sú na horšom mieste ako boli niekedy cigáni be[z] záchodov!“ V priebehu  
školského roka sa nedostatky podarilo odstrániť. ŠAPO – pracovisko VT, f. ZŠ RK, č. š. 2, Riaditeľstvo 
Národnej školy v Ruskej Kajni. Odstránenie kolaudačných závad – oznámenie (10.10.1960 v Ruskej Kajni).
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vanej školy, ktorá bola situovaná pri kultúrnom dome v blízkosti hlavnej cesty v smere na 
Pakostov a Oľku v „novej“ časti obce. Obec sa teda rozrastala na oboch brehoch rieky Oľka. 
K lepšiemu prepojeniu „starej časti“ situovanej pod kopcom, na ktorom stál gréckokatolíc-
ky chrám, a „novej časti“ obce prispelo vybudovanie mosta cez rieku Oľka.125 Povojnová 
obnova obce Ruská Kajňa sa teda výstavbou na oboch stranách rieky Oľka a následným 
spojením novým mostným premostením symbolicky ukončila. V období od druhej polovice 
40. rokov až do 60. rokov sa podarilo vybudovať základnú obecnú infraštruktúru (obecná 
cesta, most, obytné domy, regulácia potoka, školská budova, kultúrny dom, rozhlas, elek-
trifikácia). 

Záver

Povojnová obnova vojnou dotknutých obcí na východe Slovenska bola pre českosloven-
skú vládu prioritou. Vysoká miera chudoby, etnická (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Poliaci) 
i konfesionálna heterogenita (rímskokatolíci, gréckokatolíci, pravoslávni), vidiecky spôsob 
života, práca v poľnohospodárskom sektore, nízka miera gramotnosti, nedostatočné cestné 
a železničné napojenie na centrá regiónov (Košice, Prešov), kopcovitý terén odsunuli obce 
v údolí rieky Oľka na okraj záujmu. I napriek tomu sa štát aspoň v obmedzenej miere sna-
žil vytvoriť základné podmienky na rozvoj mladej generácie. A aj preto sa po roku 1945, 
keď obce v nami skúmanom regióne padli za obeť nacistickej agresii, snažil jednak o za-
bezpečenie dočasného ubytovania pre obyvateľov a taktiež dbal na zriadenie škôl. Tieto 
plány by neboli možné bez finančnej pomoci štátu, ktorý prvé roky dotoval rekonštrukčné 
a stavebné práce. 

Celý tento proces môžeme sledovať aj na príklade malej obce Ruská Kajňa, ktorá podob-
ne ako ďalšie desiatky obcí v pomyselnom trojuholníku Stropkov – Medzilaborce – Hu-
menné boli vypálené za pomoc partizánskemu hnutiu. Že tento proces nebol kontinuálny 
a sprevádzalo ho množstvo problémov najmä s nedostatkom finančných prostriedkov a sta-
vebného materiálu, dokazujú archívne materiály uložené v archíve v Humennom i Vranove 
nad Topľou. V Ruskej Kajni sledujeme proces obnovy takmer od začiatku roka 1946 a po-
kračoval až do záveru 50. rokov 20. storočia. Takýto mikrohistorický prístup zatiaľ chýbal 
a ani monografie okolitých obcí neponúkajú podrobnejšie informácie a štatistické zistenia 
o obnove. 

Nehovoriac o tom, že monografia o obci Ruská Kajňa chýba a pri prvotnom bádaní sa 
musíme oprieť o spomienky ešte žijúcich obyvateľov. I preto sme sa rozhodli spracovať 
túto tému, keďže pamäťové stopy postupne vyhasínajú a je nevyhnutné ich vďaka analýze 
historických prameňov korigovať, aktualizovať, upresňovať a komparovať mikrohistorický 
prístup s tým makrohistorickým pre pochopenie regionálnych osobitostí, ktoré determi-
novali vývoj regiónu a myslenie, postoje, názory, nálady či politické presvedčenie jeho 
obyvateľov.126 Odkrývajú sa nám aj nové témy výskumu, ako napríklad činnosť grécko-
katolíckeho kňaza Antona Simka medzi rokmi 1939 až 1945 a jeho následné začlenenie 
do povojnovej spoločnosti. Alebo konštituovanie nových inštitúcií v obci a ich vplyv na 
rozvoj obce. 

125 ŠAPO – VT, f. MNV v RK 1946-1990, č. š. 1, Komplexný rozbor za rok 1961 v Ruskej Kajni (10.02.1962)
126 Inšpiráciou nám bola aj práca Eleny Mannovej. Bližšie pozri: MANNOVÁ, Elena. Minulosť  ako  
supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. Bratislava : Historický ústav SAV; 
VEDA, 2019, 464 s. 
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Mapa obce Ruská Kajňa (1936) zachytená na upravenej verzii III. vojenského mapovania.
Zdroj: https://www.oldmapsonline.org/

Fotografia dreveného baraka z roku 1950 
Zdroj: Školská kronika 1929 - 1972, s. 14
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Žiaci v novovybudovanej školskej budove v školskom roku 1961 - 1962 
Zdroj školská kronika 1929 - 1972 s. 49

Mapa obce Ruská Kajňa (2022). Domová zástavba na oboch stranách rieky Oľka 
(Zdroj_ chartae_antiquae_cz)
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M. BURDA: PARTISANENTÄTIGKEIT UND IHRE FOLGEN IM ZUSAMMEN-
HANG MIT DEM WIEDERAUFBAU DER GEMEINDE IN DER NACHKRIEGSZEIT 
AM BEISPIEL VON RUSKÁ KAJŇA 

Der Wiederaufbau der vom Krieg betroffenen Gemeinden im Osten der Slowakei war 
für die tschechoslowakische Regierung eine Priorität. Die hohe Armutsquote, die eth-
nische (Slowaken, Ruthenen, Ukrainer, Polen) und konfessionelle Heterogenität (römische 
Katholiken, griechische Katholiken, Orthodoxe), die ländliche Lebensweise, die Arbeit in 
der Landwirtschaft, die niedrige Alphabetisierungsrate, die unzureichenden Straßen- und 
Bahnverbindungen zu den regionalen Zentren (Košice, Prešov) und das hügelige Gelän-
de bewirkten, dass die Gemeinden im Tal der Oľka an den Rand des Interesses gerieten. 
Trotzdem unternahm der Staat zumindest begrenzte Anstrengungen, um die Grundvoraus-
setzungen für die Entwicklung der jungen Generation zu schaffen. Auch deshalb bemühte 
er sich nach 1945, als die Gemeinden in der von uns untersuchten Region der nazistischen 
Aggression zum Opfer fielen, um eine vorübergehende Unterbringung der Bewohner und 
kümmerte sich auch um die Einrichtung einer Schule. Diese Pläne wären ohne die finan-
zielle Unterstützung des Staates, der den Wiederaufbau und die Bauarbeiten in den ersten 
Jahren subventionierte, nicht möglich gewesen. 

Dieser gesamte Prozess lässt sich auch am Beispiel der kleinen Gemeinde Ruská Kajňa 
nachvollziehen, die wie Dutzende andere Gemeinden im fiktiven Dreieck Stropkov – Me-
dzilaborce – Humenné wegen ihrer Unterstützung der Partisanenbewegung niedergebrannt 
wurde. Dass dieser Prozess nicht kontinuierlich verlief und von vielen Problemen begleitet 
war, vor allem mit dem Mangel an Geldmitteln und Baumaterialien, beweisen die in den 
Archiven in Humenné und Vranov nad Topľou aufbewahrten Archivalien. In Ruská Kajňa 
lässt sich der Wiederaufbauprozess fast vom Beginn des Jahres 1946 bis zum Ende der 
1950er Jahre verfolgen. Ein solcher mikrohistorischer Ansatz fehlte bisher, und auch Mono-
graphien über die umliegenden Gemeinden bieten keine detaillierteren Informationen und 
statistischen Erkenntnisse über den Wiederaufbau. Ganz zu schweigen von der Tatsache, 
dass es keine Monografie über die Gemeinde Ruská Kajňa gibt und wir uns bei unseren 
ersten Forschungen auf die Erinnerungen der noch lebenden Einwohner verlassen müssen. 
Auch deshalb entschieden wir uns, dieses Thema zu bearbeiten, da die Erinnerungsspuren 
allmählich verschwinden und es notwendig ist, sie durch die Analyse der historischen Que-
llen zu korrigieren, zu aktualisieren und zu verfeinern sowie den mikrohistorischen Ansatz 
mit dem makrohistorischen zu vergleichen, um die regionalen Besonderheiten zu verstehen, 
die die Entwicklung der Region und das Denken, die Haltungen, die Meinungen, die Stim-
mungen oder die politischen Überzeugungen ihrer Bewohner bestimmten. Darüber hinaus 
werden neue Forschungsthemen aufgedeckt, wie das Wirken des griechisch-katholischen 
Priesters Anton Simko zwischen 1939 und 1945 und seine anschließende Integration in die 
Nachkriegsgesellschaft sowie die Gründung neuer Institutionen in der Gemeinde und ihr 
Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

„... A NEBOJÍM SA NIKOHO, ANI BOHA!“1 
Kauza Dulanský – Peer

PETER CHORVÁT 

                                                                                                                 
CHORVÁT, P.: “... And I’m not afraid of anyone, not even God!” The Dulanský – Peer Case.
Vojenská história, 1, 27, 2023, pp 90-97, Bratislava.
In his present study, the author deals with the case of criminal activities of two military deser-
ters from the Czechoslovak Army. These were Ján Dulanský and Gašpar Peer, who, especially 
at the turn of 1920-1921, unsettled the surroundings of Bratislava (especially the villages in 
the Little Carpathians area) with their criminal activities. They committed approximately 34 
thefts, burglaries, and robberies (including one homicide). At a hearing in July 1922, the Divi-
sional Court in Bratislava sentenced them both to death by hanging, which was later adjusted 
to long imprisonment by way of pardon.  
Key words:  Military history. Slovakia – Little Carpathians, CS Army, 1920’s, military deser-
ters, criminal activities, Ján Dulanský – Gašpar Peer. 

Ján Dulanský (1894) a Gašpar Peer (1896) boli vojenskí zbehovia z československej ar-
mády, ktorí najmä na prelome rokov 1920 – 1921 svojimi kriminálnymi aktivitami znepo-
kojovali okolie Bratislavy (najmä obce v priestore Malých Karpát). Proces s nimi, ktorý 
prebiehal pred tribunálom divízneho súdu v Bratislave v júli 1922, zapĺňal stránky dobovej 
slovenskej tlače. Čitateľská verejnosť vtedy bola formou riportov zo súdnej siene pomer-
ne obsiahlo i obsažne informovaná o ich trestnej činnosti. Určitá „popularita“ uvedeného 
prípadu dosiahla svoj vrchol v okamihu vyhlásenia rozsudku (trestu smrti), aby v nasledu-
júcom období, keď bol obom delikventom trest zmenený na dlhoročný žalár, rýchlo klesla. 

Cieľom tohto príspevku je tak analyzovať trestnú činnosť oboch mužov – dezertérov cez 
prizmu priestoru a času. V týchto intenciách je určite inšpiratívny a modusom operandi aj 
porovnateľný známy prípad vojenského zbeha Nikolu Šuhaja, ktorý „pôsobil“ na Podkar-
patskej Rusi.2 Hoci dvojica Dulanský – Peer nikdy nedosiahne rozmery jeho fenoménu, toto 
zločinné duo je takisto pozoruhodné svojou činnosťou v Malých Karpatoch, takpovediac 
pred bránami hlavného mesta Slovenska. 

Členitý terén spomínaného pohoria bol vojenskými zbehmi ako úkryt využívaný už v zá-
verečnej etape 1. svetovej vojny, najmä v poslednom vojnovom roku (1918). Stalo sa tak 
v dobe, keď dezercie v rakúsko-uhorskej monarchii nadobudli masové rozmery. Dezertéri – 
jednotlivci sa vtedy združovali aj do menších alebo väčších skupiniek – tzv. zelených kádrov 
– pripravených postaviť sa reprezentantom brachiálnej moci štátu na odpor aj so zbraňou 
v roku. V posledných vojnových mesiacoch sa tak Malé Karpaty premenili na reálne útočis-
ko týchto tzv. zelených kádrov od Marianky po Šaštín. Hoci údajný počet 4 000 dezertérov 

1 Ide o výrok pripisovaný Jánovi Dulanskému a publikovaný v dobovej tlači. Bližšie pozri: Slovenský denník,  
roč. 5, 1922, č. 159, s. 4 (18. júla 1922).    
2 K osudu Nikolu Šuhaja bližšie pozri: HOLUB, Ota. Věc: Loupežník Nikola Šuhaj. Praha : Československý  
spisovatel, 1983.
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v tomto priestore3 predbežne nemožno overiť, pričom treba brať do úvahy najmä limito-
vané možnosti pohoria a k nemu gravitujúcich podhorských mestečiek, dedín a samôt pri 
zabezpečení ubytovania a stravy pre takúto masu vojenských osôb, aj menší počet týchto 
ozbrojených osôb predstavoval pre štát potenciálne riziko. 

Rakúsko-uhorská vojenská správa reagovala na tento vzostupný negatívny trend sériou 
razií, ktoré prebehli najmä na jar a v lete posledného vojnového roku (1918). Tieto zásahy 
vojenských asistenčných síl mali kolísavé výsledky. Napríklad, 29. mája 1918 realizovali 
vyčlenené sily náhradného práporu pešieho pluku 72 raziu v priestore Bratislava (vrátane 
Rače, Dúbravky a Karlovej Vsi) – Záhorská Bystrica – Mariánka s výsledkom 136 zadr-
žaných osôb (vrátane 11 dezertérov).4 25. augusta 1918 prebehla obdobná asistenčná akcia 
13. honvédskeho brachiálneho práporu v spolupráci so žandárstvom a políciou v Malac-
kách a Gajaroch (na okraji Malých Karpát). Jej cieľom bolo znova zaistiť erárne predmety, 
zbrane a takisto osoby, ktoré sa nevedeli náležite legitimovať. Hoci sa na akcii podieľalo 
12 dôstojníkov a 722 osôb mužstva, pričom bola spravodajsky údajne dobre pripravená, 
jej výsledok bol pomerne slabý: 24 zadržaných osôb a jedna zaistená vojenská puška. 
Asistenčné jednotky vtedy dokonca použili voči utekajúcim strelné zbrane (v jednom prí-
pade bol poranený vojenský dezertér – Róm, ktorý sa ukryl v lese). Z výsledkov razie boli 
okrem iného abstrahované poznatky, že medzi obyvateľstvom sa nachádza viac pušiek, 
ktoré sú však dobre ukryté mimo domu a využívané na pytliactvo. Ďalšou získanou skú-
senosťou bolo, že lesný porast a členitý terén predstavovali prekážku, ktorú nebolo možné 
bagatelizovať.5

Po skončení 1. svetovej vojny sa situácia vo vzťahu Malé Karpaty – dezertéri zmenila. 
Príslušníci tzv. zelených kádrov i dezertéri pôsobiaci individuálne opustili toto pohorie 
a postupne sa začali vracať do svojich domovov. 

Konštituovaním Československej republiky a vojenským obsadením Slovenska záro-
veň vznikla kvalitatívne nová situácia, ktorá mala rozhodujúci vplyv na ďalšie udalosti 
v priestore sledovaného pohoria. Napríklad, na jeho okraji bol Prešporok v marci 1919 
premenovaný na Bratislavu, ktorá sa stala hlavným mestom Slovenska. O niekoľko mesia-
cov neskôr došlo k vypuknutiu vojny s Maďarskou republikou rád. Civilné obyvateľstvo 
bolo pritom lúpežnými bandami ohrozované aj v čase tohto ozbrojeného konfliktu.6 Kom-
plikované pomery pokračovali aj v ďalších dvoch rokoch. 

Mimoriadne dynamické udalosti vojenského charakteru odohrávajúce sa primárne v re-
gióne Bratislavy v rokoch 1918 – 1921 tak vtisli do Malých Karpát opäť pečať symbolu 
„muža s puškou“. 

O tento priestor začala prejavovať záujem aj československá armáda, ktorá ho v smere 
od Záhorskej nížiny stručne charakterizovala takto: „Malé Karpaty  zdvíhají náhle nad 
plání jich prorvané a zalesněné svahy a dosahují výše 700 m… V horách jistý počet cest 

3 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok, 1914 – 1939. 
Bratislava 1996, s. 84.  
4 Vojenský historický archív Bratislava (ďalej len VHA Bratislava), fond (ďalej len f.) 5. KK, škatuľa (ďalej  
len šk.) 463. 
5 VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 326, sign. 12 962.  
6 Napríklad vo večerných hodinách 21. júna 1919 bola povraždená rodina Jána K. bývajúca na osamelom  
gazdovstve (v mlyne) situovanom niekoľko km od Modrého Kameňa. Obeťami lúpežného prepadnutia sa 
konkrétne stali jeho manželka, svokra, dve dcéry, syn a čeľadník. Samotný hospodár sa o týchto tragických 
udalostiach dozvedel len neskôr, keďže sa v danom čase stále nachádzal v ruskom zajatí. Národní archiv Praha, 
f. Ministerstvo vnitra, Stará registratúra, šk. 499.       
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je také sjízdný pro dělostřelectvo a selské povozy. Dřevěné mosty vyžadují stálé opravy.“7 
Armáde napríklad oblasť Malaciek vyhovovala, pričom v rokoch 1919 – 1921 sa určené 
priestory (napríklad extravilán obce Pernek) využívali ako strelnica pre delostrelecké jed-
notky, podriadené Zemskému vojenskému veliteľstvu Bratislava.8

Ešte 29. septembra 1920 sa tu konštatuje veľké množstvo zbraní (najmä strelných) medzi 
civilným obyvateľstvom na Slovensku,9 ktoré zanechala maďarská ľudová, resp. červená 
armáda. Zároveň sa v rovnakom mesiaci konštatovalo, že „diktátorské vyhlášky“ ohľadne 
odovzdania týchto zbraní sa v podstate minuli účinku. Preto sa žiadalo o tvrdé zakroče-
nie vojenskej správy (brannej moci), keďže miestne obyvateľstvo činnosť civilných úradov 
v tomto smere nerešpektuje, ba dokonca neberie ani na vedomie.10 Je zaujímavé, že orgány 
rakúsko-uhorskej a neskôr i československej brachiálnej moci identicky postrehli, že obyva-
telia majú strelné zbrane pre vlastnú potrebu často schované priamo v lese.11 Tento negatívny 
trend ustupoval len veľmi pomaly. Aj v nasledujúcich rokoch sa zbrane z bývalých arzenálov 
rakúsko-uhorskej armády na Slovensku využívali,  a to nielen na pytliactvo, ale aj na inú 
trestnú činnosť.12 Zároveň na Slovensku v tomto období stále platilo stanné právo, pričom 
v rámci neho bol vykonávaný aj trest smrti.13 

Obaja vojaci – dezertéri – hlavní aktéri pertraktovaných zločinov pochádzali práve z obcí 
na úpätí Malých Karpát. Ján Dulanský sa narodil v Sološnici v roku 1894, pričom pred vy-
puknutím 1. svetovej vojny sa živil ako roľník. Gašpar Peer bol o dva roky mladší (1896), 

7 VHA Bratislava, Zemské velitelství pro Slovensko, Čís. j. 2370. štb. III. odd., Bratislava, dne 20. května  
1922, f. ZVV Bratislava, šk. 105. 
8 VHA Bratislava, Zemské velitelství pro Slovensko, Čís. j. 2370. štb. III. odd., Bratislava, dne 20. května 
1922, f. ZVV Bratislava, šk. 105.
9 VHA Bratislava, Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, Čís. 2087/20 f. 
ZVV Bratislava, šk. 103. 
10 VHA Bratislava, Čís. 16. 873/ E. M., f. ZVV Bratislava, šk. 103. 
11 VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 326, sign. 12962 (1. septembra 1918); VHA Bratislava, Čs. zemské četnické 
velitelství pro Slovensko, Číslo jednací 1045 dův. ad, Bratislava dne 21. prosince 1920, f. ZVV Bratislava, šk. 
103.  
12 Napríklad ešte 17. januára 1924 bola prepadnutá pobočka Americko-slovenskej banky v Topoľčanoch. 
Jeden z neskôr zadržaných lupičov (Alexander Veronáč) ohľadom zaisteného revolveru, ktorý však pri lúpeži 
použil iný z páchateľov, vo výpovedi priznal: „Áno, to je ten môj revolver, ktorý som si priniesol od vojska za 
starého režimu.“ Menovaný slúžil v rokoch 1916 – 1918 v pešom pluku 12 spoločnej rakúsko-uhorskej armády. 
Štátny archív Nitra, f. Krajský súd Nitra, III, Tk, 1924/21, šk. 1408.  
13 V októbri 1920 československé ministerstvo spravodlivosti intenzívne riešilo otázku ustanovenia 
popravčieho majstra (kata) pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.  Vysielanie kata z Prahy na „prácu“ ad hoc sa 
ukazovalo „…velice obtížným a nákladným“ (napríklad „slávny“ kat Leopold Wohlschläger sa v tomto období 
„pracovne“ zdržiaval až v Berehove na Podkarpatskej Rusi). Ustanovenie nového kata sa malo predbežne 
udiať „na zmluvu“. 31. októbra 1920 bolo toto miesto  napokon obsadené Františkom K., ktorý dovtedy 
pôsobil ako výpomocný dozorca väzňov v košickej sedriálnej väznici, pričom toto kmeňové zamestnanie mu 
zostalo aj naďalej. Vo svojej žiadosti uviedol, že počas prvej svetovej vojny sa aktom popravy pri vojsku 
prizeral, hoci, ako priznával, sám žiadnu nikdy predtým nevykonal. Ministerstvo spravodlivosti ho do funkcie 
menovalo najmä s ohľadom na to, že činnosť obidvoch stanných súdov (pre Slovensko a Podkarpatskú Rus) 
nestrpela odklad. František K. sa na poste kata dlho „neohrial“. Už 5. januára 1921 požiadal o zbavenie 
funkcie. Viedlo ho k tomu to, že rodičom, súrodencom a ani snúbenici sa jeho nové, resp. druhé zamestnanie 
„nepáčilo“. Ministerstvo jeho žiadosti v apríli 1921 vyhovelo, novým majstrom popravčím pre Slovensko 
a Podkarpatskú Rus sa ešte v ten istý mesiac stal Jan H. (dozorca sedriálnej väznice v Chuste). Je zaujímavé, 
že ani tento nový kat vo funkcii nepôsobil dlho. V septembri 1922 aj on požiadal o ukončenie  pracovného 
pomeru, a to z rodinných dôvodov, ale aj vplyvom čiastočného upokojenia situácie a zrušenia stanného práva 
v oboch krajinách, keď „výkon rozsudku smrti stěží lze očekávati v nynější době“. Národní archiv Praha, f. 
Ministerstvo spravedlnosti, šk. 766.  
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pochádzal zo susedného Plaveckého Podhradia a pracoval ako stolár. Mladí muži sa podľa 
dobovej tlače poznali od detstva a dobre im bolo známe i okolie vlastných obcí pod vrchom 
Roštún14 a Plaveckým hradom. 

V období 1. svetovej vojny boli mobilizovaní do rakúsko-uhorskej armády. Po demobili-
zácii koncom roka 1918 nastala v ich živote nová etapa.

Gašpar Peer bol vojenským zbehom od leta roku 1919. Po prvom zadržaní sa mu podarilo 
utiecť do Maďarska. Tam sa mal zdržiavať aj v budapeštianskom VIII. okrese,15 kde sa mu 
medzi tamojšími príslušníkmi podsvetia údajne dostalo „praktickej výchovy zločineckej“.16 
Po návrate na Slovensko sa vyhýbal zákonu a živil sa na jeho hrane, dokým nebol opäť zadr-
žaný. Po opätovnom úteku sa v priebehu druhej polovice roka 1920 vrátil do rodného kraja, 
kde sa spolčil so spomínaným krajanom Jánom Dulanským. 

Ten zas bol v tlači vykresľovaný ako „dobrodruh bezmedznej a bezohľadnej odvahy“.17 
Aj on mal po skončení 1. svetovej vojny páchať na Slovensku a na Morave trestnú činnosť 
ako dezertér. Táto činnosť bola prerušovaná kratšími pobytmi za mrežami, keď bol chytený. 
Hoci údajne mal v čase štátneho prevratu v Malackách zavraždiť aj jednu osobu,18 obžaloba 
sa v jeho prípade sústreďovala na zločineckú činnosť s Peerom v sledovanom období prelo-
mu rokov 1920 – 1921. 

Spolu následne realizovali početné lúpežné prepadnutia a krádeže s použitím strelných 
zbraní v obciach na úpätí Malých Karpát, napríklad v Sološnici, Plaveckom Podhradí, Ne-
štichu, Doľanoch, Budmericiach, v Dubovej atď. Dobová tlač im pripisovala 34 takýchto 
trestných činov.19 Špecializovali sa najmä na šperky a zbrane, pričom ich miestom činu boli 
hájovne, hostince, fary, ale aj súkromné domy. 

Vrchol ich „kariéry“, počas ktorej dochádzalo aj k prestrelkám s četníkmi, nastal  
21. marca 1921. V spomínaný deň pri obci Dubová neďaleko Modry prepadli automobil 
referenta Janšáka a inžiniera Valenta. Na ich auto vypálili štyrikrát, pričom jeden z pro-
jektilov zasiahol šoféra Františka Solara,20 ktorý zraneniu na mieste podľahol. Následne 
šokovanú osádku vozidla okradli. Referentovi Janšákovi ukradli náprsnú tašku s 850 Kčs, 
zlaté hodinky a retiazku. Inžinier Valent im musel nedobrovoľne odovzdať opäť peňaženku 
s 800 Kčs a ďalšie veci.21 

Slovenský klub automobilistov vtedy vypísal odmenu 2 000 Kčs za poskytnutie infor-
mácií vedúcich k odhaleniu páchateľov.22 Stalo sa tak v čase, keď sa ich éra ale chýlila ku 
koncu. Intenzívne pátranie četníctva totiž medzitým prinieslo výsledky. Ján Dulanský 
bol chytený 23. marca v Malackách, Gašpar Peer o niekoľko dní neskôr, 26. marca 1921 
v Nových Zámkoch.23 Obaja boli umiestnení do väzby vo vojenskej posádkovej väznici 
v Bratislave.

14 V súčasnosti Vápenná (752 metrov nad morom). 
15 Ide o okres hlavného mesta Maďarska, ktorý sa aj v súčasnosti spája s väčšou mierou kriminality  
(v porovnaní s inými okresmi). VIII. okres sa vďaka tomuto primátu stal aj témou v populárnej kultúre. 
16 Slovenský denník, roč. 5, 1922, č. 159, s. 4. (18. júla 1922)    
17 Tamže.    
18 Slovenský denník, roč. 4, 1921, č. 74, s. 4. (1. apríla 1921)
19 Slovenský denník, roč. 5, 1922, č. 159, s. 4. (18. júla 1922)    
20 V dobovej tlači sa objavuje aj priezvisko Solár. 
21 Slovenský denník, roč. 5, 1922, č. 159, s. 4. (18. júla 1922)    
22 Slovenský denník, roč. 4, 1921, č. 71, s. 4. (27. marca 1921) 
23 Slovenský denník, roč. 5, 1922, č. 159, s. 4. (18. júla 1922)    
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Reflexiou tejto udalosti bolo neskôr napríklad aj odvolanie zatykača na Gašpara Pe-
era, ktoré bolo publikované v rozkaze Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave až  
6. augusta 1921.24         

Keďže už obaja mali skúsenosti s útekmi, opäť sa touto myšlienkou zaoberali. Je pritom 
zaujímavé, že dokonca novinári sa dozvedeli o chystanom úteku Dulanského z vojenského 
väzenia. Správu o tom priniesol 28. mája 1921 Slovenský denník.25 

Tlačový referent 9. pešej divízie sa v súrnom prípise adresovanom posádkovej väznici 
v Bratislave z 30. mája 1921 spytoval, či sa citovaný článok o chystanom úteku menovaného 
zakladá na pravde. Správca väznice informáciu potvrdil a v správe presne charakterizoval 
spôsob, akým mali byť nástroje, napríklad tzv. anglický vlas (veľmi jemný pilník), doruče-
né väzňovi. Zachytený bol totiž moták, ktorý J. Dulanský napísal z väzenia. V ňom kon-
štatoval, že už donesené veci (dve pílky a kliešte) nie je možné, vzhľadom na hluk, ktoré 
vydávajú, upotrebiť (po zadržaní listu sa uvedené veci skutočne našli v rúre kachlí v cele). 
Dožadoval sa teda spomenutého špeciálneho nástroja. Kľučiar voj. Ján Kozička, ktorý mal 
list doručiť spolu s týmto pilníkom, bol preto okamžite zatknutý. Četníctvo v Malackách 
následne zatklo aj ďalšiu civilnú osobu, ktorej bol list určený. Dulanského pokus o útek bol 
teda zmarený.26

Ich súdny prípad čakal na realizáciu viac ako rok.  Dôvodom bola napríklad aj mobilizácia 
československej brannej moci v októbri 1921, ktorá znamenala opäť veľké množstvo admi-
nistratívy, a to aj pre vojenské súdne orgány. 

Pojednávanie napokon prebiehalo pred vojenským divíznym súdom v Bratislave až v júli 
1922. Obžaloba kládla Jánovi Dulanskému (kmeňová jednotka delostrelecký pluk 11)27 za 
vinu nasledovné zločiny: 

- zločin dezercie (3. augusta 1920 utiekol z posádkovej väznice v Užhorode);
- zločin zanedbania služobných predpisov (zašantročenie erárnych predmetov 

v hodnote 160, 50 Kčs);
- zločin podvodu; 
- zločin lúpeže;
- zločin verejného násilia vydieraním; 
- zločin krádeže;
- zločin lúpežného zabitia.  

Kumpán menovaného Gašpar Peer (delostrelecký pluk 37)28 bol obžalovaný a súdený 
z nasledovných zločinov: 

- zločin dezercie; 
- zločin krádeže;
- zločin verejného násilia vydieraním;
- zločin spoluviny na lúpežnom zabití.29 

24 VHA Bratislava, Rozkaz číslo 64 Čs. zemského vojenského velitelství pro Slovensko, V Bratislavě, dne  
6. srpna 1921, f. ZVV Bratislava, šk. 184. V článku 28 Odvolání zatykačů je uvedené: „čj. 842/21 just.: Zatykač 
vydaný na Kašpara Peera se tímto odvolává.“       
25 Slovenský denník, roč. 4, 1921, č. 11, s. 3.  
26 VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, Spravodajské, šk. 7.   
27 Správne ľahký delostrelecký pluk 11, ktorý vznikol premenovaním z 11. poľného delostreleckého pluku  
domáceho vojska v rámci unifikácie čs. brannej moci 15. júla 1920. Bližšie pozri: FIDLER, Jiří – SLUKA, 
Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. Praha : Libri, 2006, s. 365-366. 
28 Ide o nesprávny názov jednotky. 
29 VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 105.
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Obaja menovaní boli 19. júla 1922 odsúdení na trest smrti povrazom.30 Divízny súd sa 
zároveň už vopred uzniesol na tom, aby im milosť udelená nebola.31 

Proti rozsudku sa odvolali. Tresty smrti, ako sme už uviedli v úvode, napokon ani v jed-
nom prípade neboli vykonané. Konkrétne Jánovi Dulanskému bol najvyšší trest zmenený 
na doživotný žalár. 

Na základe nateraz dostupných archívnych materiálov a dobovej tlače možno rekon-
štruovať jeho ďalšie osudy. 24. augusta 1924 bol Dulanský prevezený z Bratislavy do 
väznice (trestnice) v Ilave. Bol umiestnený do tzv. samoväzby, pričom v rámci denného 
zamestnania sa v sledovanej dobe venoval lepeniu papierových vrecúšok.32 Už v septem-
bri 1924 bol disciplinárne riešený, keďže si z pracovného papiera nedovolene vyrobil 
dva zošity, odmietol nastúpiť do práce, keď mu boli tieto odobrané, pričom bol hrubý na 
dozorcov. Bol mu udelený trest 14 dní korekcie a 4 pôsty.33   

V marci 1928, keď si odpykával trest v Leopoldove, najprv žiadal o spätný presun do 
Ilavy. Žiadosť však napokon nečakane stiahol.34 

V máji toho istého roku (1928) sa obrátil na vedenie väznice s identickou žiadosťou, 
pričom argumentoval tým, že v Ilave sú údajne lepšie odmeny za prácu (tzv. akordová 
práca). Jeho žiadosti nebolo vyhovené.35 

Pri administrovaní ďalšej žiadosti odsúdeného o presun do inej väznice sa 31. mája 
1929 konštatovalo, že Ján Dulanský je už 6 mesiacov v tzv. samoväzbe a je nebezpečný. 
Žiadosti zároveň opäť vyhovené nebolo.36 

V druhej polovici roka 1939, v zmenených štátoprávnych pomeroch po vzniku Slo-
venskej republiky, bol Ján Dulanský podmienečne prepustený na slobodu. Začal sa živiť 
ako pomocný robotník v Žiline. Neuplynul však ani rok od podmienečného prepustenia 
a začal opäť páchať trestnú činnosť. V roku 1940 uskutočnil dve lúpežné prepadnutia. Na 
druhý sviatok vianočný 1940 bol zadržaný strážnikom v Žiline a daný do tamojšej väzni-
ce, odkiaľ však znova utiekol.37 Na slobode však dlho nepobudol. 7. januára 1941 bol po 
dramatickej naháňačke, na ktorej sa okrem polície podieľalo aj vojsko (padlo aj niekoľko 
varovných výstrelov), konečne zadržaný v Nitre.38 Na základe rozsudku trestného senátu 
Krajského súdu v Nitre mu bol, keďže sa v „podmienke“ neosvedčil,  obnovený trest do-
životného žalára.39

Kauza Dulanský – Peer historicky nadväzuje, resp. nepriamo súvisí s prípadmi vojen-
ských zbehov Johanna Georga Grassela,40 Václava Babinského (v rakúskej monarchii), 

30 Slovenský denník, roč. 5, 1922, č. 162, s. 3. (21. júla 1922)
31 VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 105. 
32 Národní archiv Praha, f. Ministerstvo spravedlnosti, šk. 1299. 
33 Tamže.
34 Národní archiv Praha, f. Ministerstvo spravedlnosti, šk. 1261.
35 Tamže. 
36 Tamže.
37 Slovák, roč. 23, 1941, č. 94, s. 6. (24. apríla 1941) 
38 Slovák, roč. 23, 1941, č. 7, s. 2. (9. januára 1941)
39 Slovák, roč. 23, 1941, č. 94, s. 6. (24. apríla 1941)
40 Bližšie pozri: BLETSCHACHER, Richard. Der Grasel. Chronik  eines Räubenlebens. Wien : Deuticke,  
1995. Takisto: RICHTER, Josef. Jan Jiřj Grasel. Powěstný loupežnjk. Geho žiwot, skutky a konec. Litomyssl 
: Jos. Berger-owa, 1869.     
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resp. Nikolu Šuhaja41 a Martina Leciána42 (v Československej republike). Pomerne tvrdý 
rozsudok je možné dať do súvisu s chaotickými pomermi po prvej svetovej vojne. Obaja 
však nakoniec dostali milosť, ďalej žili (Dulanský najmä vo väzení) a napokon zomreli.43 
Ak Malé Karpaty na konci 1. svetovej vojny poskytovali útočisko vojenských osobám usi-
lujúcim sa vyhnúť perspektíve odchodu na front s pochodovou jednotkou, tak po 1. svetovej 
vojne „prichýlili“ dezertérov – zločincov, ktorých jediným cieľom bolo vlastné obohatenie 
sa a prospech. Krásna literatúra, najmä diela Ivana Olbrachta, Mila Urbana alebo Ladislava 
Ťažkého44 pritom mala u tzv. naivných čitateľov vplyv na určité romantické vnímanie feno-
ménu dezertérstva a trestnej činnosti jeho reprezentantov. 
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Zemského vojenského veliteľstva v Užhorode: „Musím se  zmínit o  zvláštní  výpravě  r. 1921. Podle pokynu 
ZVV udělil  velitel 23. brigády por. Haužvicovi p. pl. 45 zvláštní 14 denní dovolenou ke stíhání pověstného 
podkarpatoruského  lupiče  Šuhaje,  který  dne  17.  května  zastřelil  četnického  strážmistra  z  V.  Koločavy 
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42 K prípadu Martina Leciána bližšie pozri: KELENBERGER, Jiří. Martine, rosteš pro šibenici! Život lupiče 
a vraha Leciána. Praha : Centurion, 1992. Takisto: PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Masarykovy oprátky. 
Problematika trestu smrti v období první a druhé Československé republiky 1918 – 1939. Cheb : Svět křídel, 
2012, s. 65-84.
43 Na cintoríne v Plaveckom Podhradí je pochovaný Gašpar Peér. Narodený 1896, zomrel 1969.    
https://www.cintoriny.sk/cintorin/mapa.php?prve=1&idh=1320000149&ID_Obec=1729&ID_
Cintorin=1320&identify=1&MAX_BODY_X=1920&MAX_BODY_Y=1040. Na tejto stránke možno nájsť 
aj viaceré osoby s menom Ján Dulanský pochované na cintorínoch v Sološnici, resp. Plaveckom Podhradí. 
Presnej identifikácii tej osoby, ktorá je zaujímavá pre nás, bráni predbežne nedostatok údajov.    
44 Bližšie pozri: OLBRACHT, Ivan. Nikola  Šuhaj  loupežník.  Román. Praha : Melantrich, 1933. Takisto: 
ŤAŽKÝ, L. Vojenský zbeh. Bratislava : Smena, 1962. Takisto: URBAN, M. Živý bič. Román vo dvoch dieloch. 
Praha : Leopold Mazáč, 1927.   
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ŘEKA NITRA – TRAGÉDIE 15. ČERVENCE 1939 
A JEJÍ DŮSLEDKY

OLDŘICH PEJS

                                                                                                                    
PEJS, O.: Nitra River – The Tragedy of 15 July 1939 and its Consequences. Vojenská história, 
1, 27, 2023, pp 98-118, Bratislava.
During the training in July 1939, 10 Slovak soldiers drowned on the Nitra River. The following 
month an all-army swimming and rescue course was held for several dozen selected future 
instructors and non-swimmers. However, it was not possible to initiate a regular swimming 
training in the Slovak Army for the soldiers to acquire swimming abilities due to a lack of tra-
ined physical education officers in military formations, as well as a lack of material base in the 
form of swimming pools in military garrisons. Swimming and bathing often took place in the 
open air on watercourses and lakes. These activities were accompanied by insubordination of 
the soldiers, which increased the risk of accidents and drowning. Orders to prevent them were 
in many cases carried out only formally. Throughout its existence, the Slovak Army failed to 
enforce systematic swimming skills training in its own ranks.
Keywords: Military history. Slovakia. Slovak Army. 1939/40. Drowned soldiers. Swimming 
training.

Ve dnech 7. – 21. srpna 1939 se konal v Piešťanech plavecký a záchranářský kurs sloven-
ské armády „cielom zvýšenia  telesnej a duševnej zdatnosti a  telesnej bezpečnosti“, který 
měl být předstupněm zavedení povinného výcviku v plavání spojeného s výcvikem záchra-
nářů při neštěstích na vodě. Bezprostředním podnětem ke zřízení kursu byla tragická smrt 
slovenských vojáků utonutím potvrzující doutnající neblahý stav – nemalá část slovenských 
vojáků neuměla plavat.1 

Tragédie na řece Nitra

Jezdecká zákopnická četa cvičila 15. července 1939 v rámci soustředěných jezdeckých zá-
kopnických čet od jezdeckých korouhví I., II. a III. plavbu na soulodí na řece Nitra v blízkos-
ti mostu u letiště. Při výcviku hromadně utonulo 10 vojáků. Z vody bylo zachráněno 6 vojá-
ků. Jak k tomu došlo? Příčinu neštěstí vyšetřoval na místě na ústní rozkaz ministra národní 
1 Při citacích budeme používat původní transkripci, která mnohdy neodpovídá slovenské ortografii, ale 

dobovému psaní textu plného čechismů a starého pravopisu, ale i pravopisných chyb. Nezapomínejme na 
slova plk. del. Jozefa Turance, která pronesl po roce a půl existence slovenské armády: „Nariaďujem, aby 
prednostovia oddel.[ení] a složiek vybavovali úradnú korešpondenciu skutočne po slovensky a nedopúšťali 
sa hrubých chýb tak vo voľbe slov, ako i v slovoslede samom. Tiež nie je mysliteľné, aby takéto chyby 
opravoval pri podpisoch prvý dôst.[ojník] gen.[erálneho] štábu, alebo sám veliteľ. Predstavení musia dostať 
spisy k podpisu v bezchybnej slovenčine a úprave. Počnúc dnešným dňom chybnou slovenčinou napísaný spis 
nepodpíšem a vrátim na opravu zpät. Keby koncipienti spisov len trošku dávali pozor pri spracovaní textu, 
nemohly by nastať také hrubé chyby, aké som za svojho krátkeho úradovania u velit.[eľstva] 1. divízie zistil. 
Máme rukoväť pravidiel slovenského pravopisu – študujte ju.“ Vojenský historický archív (dále jen VHA) 
Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 93, sign. 93/185/1, Dôverný 
domáci rozkaz č. 34/1940, čl. 3, Nedostatky vo vybavovaní spisov, vstup do budovy a čistota v budove vel.1.div. 
Ministerstvo národní obrany nařízením z 19. srpna 1940 předepsalo všem důstojníkům a rotmistrům aktivní 
služby skládat zkoušky z nových pravidel slovenského pravopisu. K jejich náležité přípravě se pořádaly ve 
všech posádkách přípravné kursy, jejichž ukončení se předpokládalo do 31. prosince 1940. VHA Bratislava, 
f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 93, sign. 93/185/1, Dôverný rozkaz č. 
67/1940, čl. B-347, Rečové kurzy pre dôst. a rtm. z nových pravidiel slov.pravopisu.
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obrany gen. Ferdinanda Čatloše velitel Vyššieho veliteľstva 1 gen. Anton Pulanich za účasti 
posádkového velitele v Nitře plk. pech. Eduarda Lifky a týž den také ministra předběžně 
informovali, co se stalo. Lifka jako posádkový velitel nařídil podrobné vyšetření výslechy 
zachráněných vojáků. Výslechy jako předseda prováděl zástupce velitele posádky mjr. pech. 
Štefan Schwartz, účastnili se mjr. jazd. Justin Tarábek, velitel Jazdecké  korúhve  II, dále 
stot. jazd. Ján Izák, velitel pomocné eskadrony, vypomáhali také stot. pech. Július Zábor-
ský, velitel pomocné 5. roty, stot. duch. Dezider Kišš, důstojník římskokatolické duchovní 
správy posádky, stot. zdrav. MUDr. Jozef Melnikov, posádkový lékař, npor. zdrav. MUDr. 
Rudolf Burian, šéflékař Pešieho pluku 5, a také jako zapisovatel por. pech. Ján Bohunický, 
velitel technické roty (příp. por. jazd. v zál. Ján Tomo, velitel spojovací čety). Výslechy 
většinou probíhaly ve zpravodajském sále I/3. perutě Leteckého pluku v Nitře. Jako první 
hlavní svědek byl vyslechnut hned 15. července v 10.45 hod. čat. prez. sl. Štefan Behúl (po 
svém oživení), na řadu přišli čat.ď.sl. Ernest Kiss, čat.ď.sl. Alexander Stehlinský, voj. Mar-
tin Poljovka (jeho výpověď potvrdili voj. Ján Fabian, Michal Kŕč, Sylvester Kuchár), voj. 
Alexander Letko (jeho výpověď potvrdili voj. Alfonz Oscitý, Ignác Valachovič). Výpovědi 
některých dalších vojáků (voj. Jozef Barta, František Haveta, Karol Haveta, Rudolf Horváth, 
Ľudevít Kováč, Dominik Královič, Ján Melicher, Julius Nichta) se neprotokolovaly, neboť 
se shodovaly s líčením události hlavních svědků. V posádkové nemocnici byl 17. července 
ještě po svém zachránění vyslechnut voj. Koloman Studený. Lékařský nález zpracoval npor. 
zdrav. MUDr. Rudolf Burian.

Posádkové velitelství v Nitře připravilo 20. července po podrobném vyšetřování hlášení 
určené ministerstvu národní obrany v Bratislavě.2 Neštěstí se událo 15. července 1939 v čase 
mezi 09.10-09.15 hod. při výcviku na vodě. Již ráno se netajil voj. Felix Herda, že po předešlé 
„dobré“ zkušenosti skočí do vody, aby byl jako mokrý vyzván se sušit na břehu a tím by se 
vyhnul výcviku. Po příchodu k řece Nitra převzali zákopníci od přítomného plavčíka tech-
nické roty Pešieho pluku 5 celou výbavu pro 4 loďky (pro každou loďku dvě bidla, jedno 
řídící veslo, jedno záběrné veslo, dva korkové pásy a jednu vylívačku) a na rozkaz čat.ď.sl. 
Kisse sestavili svázáním dvě soulodí bez paluby pro dvě skupiny, Kiss určil jejich velitele, 
bidlaře a veslaře. Nakonec však obě soulodí byla rozvázána a obě skupiny zhotovily svázá-
ním ze dvou loděk jedno soulodí i s palubou. Řízení cvičení převzal velitel zákopnické čety 
čat.ď.sl. Anton Hrubý. Kiss upozornil vojáky, že bude-li hrozit nebezpečí, aby zůstali v kli-
du na palubě a nikdy bez rozvahy neskákali do vody. Kiss chtěl provádět výcvik na menším 
vodním prostoru, tzn. táhnout soulodí kvůli vlnám lanem ze břehu, ale Hrubý rozhodl, že se 
bude provádět přímo plavba po proudu podél břehu (5-6 m od břehu). Na soulodí nastoupilo 
28 mužů, včetně instruktorů a velitele, někteří seděli, někteří stáli, čtyři vojáci veslovali. Při 
plavbě Kiss odčerpával z loděk vodu, která se tam, jak je známo, dostává zcela pravidelně. 
Toho si bohužel všiml jeden z nezkušených vojáků a svým výkřikem, že do soulodí teče, 
způsobil rozruch, někteří vojáci se nahrnuli na levou stranu a celé soulodí rozkývali, čehož 
využil voj. Herda a s výkřikem „Hej rup“ skočil z pravé strany do vody. Při panickém křiku 
vojáků, kteří se zase nahrnuli na pravou stranu bez ohledu na rozkaz, aby zůstali na místě, 
v tlačenici popadali či naskákali někteří vojáci do vody a začali se topit, křečovitě se drželi 
jeden druhého v boji o život. Plavci mezi vojáky se jim vrhli na pomoc, ale, jak to bývá, 
někteří naskákali na sebe na to samé místo, začali se také topit a v nastalém zmatku se také 
utopili, včetně velitele čety, který byl dobrým plavcem. Utopil se i voj. Herda, ačkoliv uměl 
plavat. Na soulodí zůstalo pouze 8 ukázněných vojáků, kteří jakmile se veslováním dostali 
na břeh, pomáhali se záchranou. Na pomoc přiběhli vojáci z roty velkorážních kulometů 
proti letadlům cvičící na blízkém letišti a na třech záchranných člunech 8 příslušníků tech-
nické roty Pešieho pluku 5 a zbytek běžel po břehu k místu neštěstí. Plavčíkovi voj. Jánu 
2 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 98, č.j. 105389/1.odd.1939.
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Gordíkovi se podařilo zachránit tři tonoucí. Do deseti minut po neštěstí se na místo dostavil 
šéflékař pluku, který se snažil s některými vojáky poskytnout první pomoc a nechal zavolat 
výpomoc z blízkého chirurgického oddělení krajinské nemocnice v Nitře, odkud se dosta-
vili čtyři lékaři s pomocným personálem a zdravotnickým materiálem, nechyběli ani dva 
lékaři - aspiranti prezenční služby od útvarů v posádce. Na vojácích vytažených z vody bez 
patrných známek života probíhaly po dvě hodiny oživovací pokusy, včetně dýchání z úst do 
úst, posilujících injekcí a kyslíku, u 10 vojáků se však nepodařilo obnovit životní funkce.

Gen. Pulanich označil předběžně za příčinu neštěstí, že nebyla připravena záchranná loď-
ka, nebyla přítomna zdravotnická hlídka, plovací pásy měli asi pouze čtyři vojáci (Kiss 
uváděl, že 12 vojáků mělo korkové pásy), záchranný kruh nebyl ani jeden, ale za účelné 
prohlásil provádění výcviku na vodě pouze tam, kde jsou odborníci, tj. při soustředění že-
nijního pluku v Trenčíně, nikoliv při soustředění v Nitře, když program výcviku na vodě 
zpracovaný velitelem korouhve II nebyl ani schválen ministerstvem národní obrany. Četa 
však prováděla výcvik s nevycvičeným mužstvem podle tohoto programu. Posádkový ve-
litel plk. Lifka označil za hlavní příčinu neštěstí „osudovú  nešťastnú  náhodu“, ale vinu 
přisoudil panice bázlivých, neukázněných a bezhlavých jednotlivců, především však ne-
disciplinovanému a lehkomyslnému voj. Herdovi, částečnou vinu vztáhl i na utonulého ve-
litele čat.ď.sl. Hrubého (což učinil i gen. Pulanich), který podle něho jednal nerozmyšleně 
a lehkomyslně, když nechal soulodí přeplnit a přetížit velkým počtem vojáků. Záchranné 
korkové pásy nemělo mužstvo pevně připevněné na tělo, někteří neplavci je ani nepoužili. 
Zjistilo se také, že záchranné čluny nebyly poblíž z důvodu nedostatku vycvičeného starší-
ho mužstva. Lifka nakonec připustil, že hlavní příčinou je citelný nedostatek vycvičených 
odborníků – velitelů.

Veřejnost se o neštěstí dozvěděla 18. července 1939: „V Nitre ležalo 10 mŕtvych, ktorých 
sme  potom  večer  s  predbežnými  pohrebnými  poctami  vyprávali  do  príslušných  rodísk. 
Úžasná a priam neoveriteľná shoda tragických okolností nám vyrvala z armády kopu mla-
dých  životov.“ Vojenské posádky pak obstarávaly kondukty (pohřební průvody – pozn.  
O. P.) spojené s pohřby obětí této tragédie v jednotlivých obcích.3 

Plavecký a záchranářský kurs
 
Na základě porady s předsedou branného výboru sněmu Vojtechem Horákem a krajin-

ským tělovýchovným činitelem Jánem Kopalem rozhodl Čatloš, že se ve slovenské armá-
dě má povinně zavést u všech jejích příslušníků výcvik v plavání „za účelom pozvednutia 
stránky  telesnej  výchovy  u  slovenského  vojaka“. Čatloš předpokládal, že pro pokročilou 
roční dobu může se uskutečnit pouze instruktorský plavecký kurs pro důstojníky, rotmistry 
a délesloužící poddůstojníky – plavce v počtu 40 osob, kteří budou vycvičeni jako instruk-
toři, ale kursu se mělo zúčastnit i 40 mužů – neplavců, kteří by se tak naučili plavat. Kurs 
by podle situace proběhl buď v Trenčianských Teplicích, v Piešťanech nebo v Bratislavě. 
Čatlošovi však nebyly známy možnosti provádění výcviku v jednotlivých posádkách, ani 
možného počtu instruktorů pro plavecký výcvik. Posádkám bylo proto sděleno, že se bude 
provádět v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik, kterému se bude povinen podrobit každý 
příslušník armády, jenž neprokáže, že není neplavcem. Funkci záchranářů pak měli vyko-
návat zásadně pouze instruktoři plavání, nebo výjimečně dobří a schopní plavci. Posádkám 
bylo 26. července uloženo předložit seznam aktivních důstojníků, rotmistrů a délesloužících 
poddůstojníků – dobrých plavců, aby si ministerstvo národní obrany mohlo vybrat potřebný 
počet kandidátů na instruktory. Zároveň bylo nutné zmapovat, zda je v posádkách krytý 
plavecký bazén pro zimní výcvik, otevřený bazén pro letní výcvik, zda je možnost výcviku 
3 Slovák, 1939, roč. 21, č. 162, s. 3, Vojenská nedeľa.
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v přírodě (řeka, rybník), nebo, že v posádce není možné výcvik provádět.4 Ukázalo se, že 
v Bratislavě není krytý bazén pro zimní výcvik, který by náležel vojenské správě, pronají-
mal se bazén od ředitelství parních lázní. Pro letní výcvik se využívala vojenská plovárna 
v Zimním přístavu.5 Podmínky pro plavecký výcvik v přírodě se nenabízely, v Bošanech se 
mohla využít podle stavu vody pouze „proklínaná“ řeka Nitra, v Dolnom Kubíne zase řeka 
Orava, kde však hrozil silný proud, řeka Dunaj z bezpečnostních důvodů nevyhovovala. 
Problémy se vyskytovaly na všech stranách, když se zjistilo, že v posádce třeba není ani 
jeden důstojník - schopný plavec.

Čatloš rozhodl, že plavecký kurs proběhne v Piešťanoch od 7. srpna do 19. srpna, trvání 
kursu bylo následně prodlouženo do 21. srpna 1939. Velitelem kursu se stal mjr. pech. Jozef 
Benedik, velitel II. praporu Pešieho pluku 4 v Bratislavě.6 Frekventanty kursu měli být dů-
stojníci, rotníci či délesloužící poddůstojníci z různých pěších, dělostřeleckých, jezdeckých, 
ženijních, telegrafních útvarů, ale také od cyklistického praporu, praporu útočné vozby, 
leteckého pluku („aspoň čiastočne vedia plávať“).7 Velitele kursu Benedika měl doprovázet 
jako pobočník por. pech. Ladislav Kemeneš a rtk. pech. Štefan Bednárik a dále 15 mužů 
Pešieho pluku 4,8 npor. pech. Ľudovít Jozef Kuchta, por. pech. Ján Pecho, por. pech. Matej 
Szittayi, čat. ď.sl. pech. Ján Loch od Pešieho pluku 1, por. pech. Štefan Keller od Pešieho 
pluku 2, npor. pech. Jozef Čambalík z Pešieho pluku 3 a 10 mužů („neplavcov menej chá-
pavých a bystrých“), por. pech. František Felzman, čat. ď.sl. Ján Miština z Pešieho pluku 5 
a dalších 15 mužů („neplavcov priemernej chápavosti a inteligencie“), nechyběli důstojníci 
a délesloužící poddůstojníci od samostatných pěších praporů, ale také por. pech. Rudolf 
Kollár, por. pech. Ján Pažický, čat. ď.sl. Jozef Bornemissa od leteckého pluku, por. del. Juraj 
Hinterbuchner od Delostreleckého pluku 153, por. žen. Ľudevít Schlégel, čat. ď.sl. žen. Pavel 
Baláž od ženijního pluku, por. tel. Július Škrovina z Telegrafného práporu 1 a další důstoj-
níci a délesloužící poddůstojníci, které jmenoviě určovali velitelé jednotlivých útvarů. Jaký 
je cíl kursu, o tom nebylo žádných pochyb: vycvičit instruktory pro výcvik plavání u útvarů 
a pro zachraňování topících se, vycvičit neplavce v plavání, a pokud to vymezený čas do-
volí vycvičit také instruktory pro tělovýchovu u útvarů. Před ukončením kursu se skládaly 
ústní a praktické zkoušky. Plavecký výcvik odborně řídil civilní učitel Ján Kopal. Účastníci 
kursu se ubytovávali v piešťanském vojenském lázeňském ústavu, kde se povinně stravovali 
důstojníci a rotníci za denní poplatek 15 Ks, mužstvo mělo zajištěno stravování u leteckého 
pluku. Netřeba zdůrazňovat, že účastníci kursu si měli vzít s sebou plavky. Benedik obdržel 
„Všeobecné inštrukcie a smernice pre inštrukčný plavecký kurz v Piešťanoch“, z nichž vy-
plývalo, že v době od 8.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hod. probíhá vlastní kurs obsahující 
plavecký výcvik jak teoretický, tak praktický, ale také rekreační hry a jiné sportovní výkony 
na koupališti „EVA“. „Chovanie všetkých frekventantov musí byť vo službe i mimo službu 

4 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 22, č.j. 203.875 Dôv./3.oddel.1939.
5 PEJS, Oldřich. Vojáci v ulicích Bratislavy. In Vojnová kronika, 2019, roč. 8, č. 1, s. 28.
6 Benedik byl přijat jako gážista české národnosti do slovenské armády 20. března 1939.
7 Proti tomu se ostře ohradil velitel dělostřelectva hlavního vojenského velitelství pplk. del. Jozef Turanec:  
„Dostal som spis po odoslaní čistopisu len na vedomie a nemohol som protestovat proti odoslaniu delostrelcov 
do plav.[eckého] kursu tesne pred ostrou streľbou delostrelectva, ktorá je dôležitejšia, ako plávanie.“ Turanec si 
na Čatlošovi nakonec vymohl 1. prosince 1939 nařízení: „Vzhľadom na nedostatok dôstojníkov delostrelectva 
bude ich odveleniu od delostreleckých útvarov dávaný súhlas iba v krajne nútnych a odôvodnených prípadoch.“ 
VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 81, č.j. 212.475 Dôv./del.1939.
8 VHA Bratislava, f. Pešie pluky 1 - 4 (1939 – 1944), šk. 1, Peší pluk 4, Denný rozkaz č. 183/1939, čl. 27,  
Plavecký kurz v Piešťanoch – zriadenie; č. 187/1939, čl. 5, Plavecký kurz – určenie frekventantov. Benedikovi 
za tím účelem byla zrušena řádná dovolená. VHA Bratislava, f. Pešie pluky 1 - 4 (1939 – 1944), šk. 1, Peší pluk 
4, Denný rozkaz č. 184/1939, čl. 1, Benedik Jozef, mjr. pech. – zrušenie dovolenej.
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ukáznené, kamarátské a po každej stránke vzorné, keďže medzinárodná spoločnosť v Pieš-
ťanoch bude  kriticky  pozorovať  vystupovanie  dôstojníkov  a mužstva  Slovenskej  armády. 
Mimo službu musí byť každý frekventant ustrojený vo vychádzkovej rovnošate. Dôstojníci 
a rotmajstri môžu navštěvovat len tie verejné lokály, ktoré odpovedajú ich stavu a spoločen-
skému postaveniu. Dlhé vysedávanie vo verejných miestnostiach a nemierne pitie alkoho-
lických nápojov sa prísne zakazuje.“9

Kursu se měl účastnit jak jeho velitel mjr. Benedik, tak vedle něho dalších 24 důstojníků, 
dále také 5 rotníků a 11 délesloužících poddůstojníků a 40 mužů (celkem velitel a 80 osob). 
Předpokládalo se, že proběhnou i ukázky plavání docíleného frekventanty ve skupině ne-
plavců a ve skupině plavců a také rekreační část (vodná kavaleria, turnaj vodných rytierov, 
delfíni v bazénu, apod.). Konec kursu byl stanoven na 21. srpna, ale ukončení kursu se mělo 
odehrát slavnostním způsobem v neděli 20. srpna za účasti Čatloše a dalších pozvaných 
veřejných činitelů pod názvem „Piešťanské vojenské slávnosti“. Posádkový velitel v Pieš-
ťanoch mjr. let. Karol Sojček připravil program slavnostního ukončení kursu, který měl být 
definitivně stanoven velitelem kursu, aby mohl být vydán písemně přítomnému obecenstvu. 
My známe i důvody, proč byly vybrány pro konání kursu právě Piešťany? „Takto je našim 
dôstojníkom a vojakom daná možnosť poznať piešťanské kúpele čo iste raz budú mocť zhod-
notiť. Kúpeľné obecenstvo so záujmom sleduje tento podnik a na plavárni EVA mu venujú 
veľkú pozornosť. Popri vojenských účastníkoch kurzu i civilisti sa snažia podučiť sa doko-
nale v plávaní.“10  Počítalo se také s případnou účastí předsedy vlády Jozefa Tisa, ale ten se 
nedostavil, za to se na slavnostním ukončení kursu objevil Alexander Mach jako šéf úřadu 
propagandy, který svou přítomnost využil k projevu proti „lživej propagande“ na uklidnění 
veřejnosti při hrozbě vojenského konfliktu s Polskem a k útoku na „panikáře“,11 byl zde i ini-
ciátor kursu předseda branného výboru sněmu Vojtech Horák (jinak stot. pech. v zál.). Při 
uvítání Čatloše se angažovali okresní náčelník Jozef Mišík, vedoucí notář Bohdan Vilček, 
městský vládní komisař dr. J. Minárik a další místní představitelé, asistovala vojenská hud-
ba od Pešieho pluku 4 z Bratislavy. S Čatlošem se dostavili přednosta kulturního a tiskového 
oddělení prezídia ministerstva národní obrany Mikuláš Gacek, velitel pěchoty mjr. pech. 
František Krakovský, přednosta výcvikové skupiny mjr. pech. Vojtěch Bouzek,12 stot. pech. 
Ján Cisárik, hlášení za účasti čestné setniny leteckého pluku pod velením npor. let. Vladi-
míra Kačky a čestné čety Hlinkovy gardy pod velením stot. Táborského podával posádkový 
velitel mjr. Sojček, asistoval stot. let. Mikuláš Lisický a pobočník velitele posádky npor. 
let. Ján Krpelec. Velitel kursu mjr. Benedik představil frekventanty kursu za přítomnosti 
velitele vyššího velitelství 3 plk. gšt. Augustina Malára, náčelníka štábu vyššího velitelství  
1 mjr. gšt. Ladislava Lavothy, dále velitele vojenského koupelného ústavu npor. zdrav. 
MUDr. Pavla Škodáčka, místního německého vedoucího Reittera a zástupce Freiwillige 
Schutzstaffel Reisse. Denní tisk přinesl zprávu, že kursu se ve skutečnosti účastnilo 16 dů-
stojníků, 4 rotníci, 17 délesloužících poddůstojníků a 47 vojáků neplavců. Sborově se volalo: 
„Chceme byť na vode stráž.“

Návštěvě byly předvedeny ukázky plaveckého výcviku pod vedením Jána Kopala, k čemuž 
odborné vysvětlení k jednotlivým cvikům podával por. pech. Bartolomej Kreheľ. Přítomní 
9 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 23, č.j. 204.117 Dôv./3.oddel.1939.
10 Slovák, 1939, roč. 21, č. 181, s. 5, Zvesti. Vojenský plavecký a záchranný kurz v Piešťanoch.
11 BAKA, Igor. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský historický ústav, 
2006, s. 55-56.

12 Bouzek jako gážista české národnosti sloužil od 14. dubna 1939 u 1. oddělení (osobního) ministerstva  
národní obrany, aby byl 22. května 1939 přidělen k 3. oddělení (operačnímu a výcvikovému) štábu hlavního 
vojenského velitelství s určením jako přednosta výcvikové skupiny.
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viděli, jak získat důvěru neplavců a jakého pokroku v plavání po několikadenním výcviku 
dosáhli, nechyběly ukázky správného plavání jednotlivými plaveckými způsoby, ale také 
skoky do vody, stejně jako ukázka poplachu na plovárně a záchrany tonoucího apod. Sám 
Čatloš vysvětlil přítomným důvod pořádání kursu: „Po nitrianskej tragédii prišiel k nemu 
predseda  branného  výboru  Slovenského  snemu  poslanec  Vojtech  Horák  a  navrhol  mu  
usporiadanie plaveckého kurzu pre vojakov a súčasne aj získal pre jeho vedenie plaveckého 
odborníka Jána Kopala […] Tento návrh doplnil predseda branného výboru ešte i v tom sme-
ru, aby sa vojaci nevycvičili len za dobrých plavcov, ale aj záchrancov, ktorí by zachraňovali 
nielen svojich kamárátov na vojne, ale po prechode do civilného života i ostatných občanov, 
keby to bolo potrebné.“ Čatloš proto apeloval na frekventanty, aby zřizovali civilní kroužky 
pro plaveckou výchovu, neboť slovenská armáda poskytuje zdatnost, aby se slovenský národ 
stal národem vojenským. Na závěr předal instruktorovi Kopalovi stříbrnou sošku plavce.13

Dozvuky

Vojenské služební předpisy přisoudily tělesné výchově důležitou roli, neboť mužstvo, 
které nastoupilo vojenskou službu leckdy bez jakékoliv tělesné přípravy, se muselo přizpů-
sobit úspěšnému zdolávání překážek života v poli a připravovat se k boji. Polní tělocvik 
obnášel i plavání, tam kde k tomu byly vhodné podmínky, jak u začátečníků, tak pokro-
čilých, stejně jako záchranu tonoucích, ale v tomto případě pouze velmi dobrými plavci, 
kteří si znalost plavání přinesli již na vojnu. K zvládnutí vojenského výcviku však musíte 
mít vytvořeny organizační, personální a materiální předpoklady. Překotný vznik slovenské 
armády v březnu 1939 vyvolal na straně jedné „vyhladovění“ vojenského organismu na 
slovenském území a na straně druhé kritický nedostatek slovenských vojenských gážis-
tů, který se čelní představitelé armády snažili vyřešit reaktivováním bývalých vojenských 
gážistů nebo aktivováním vojenských osob ze zálohy. Těm prvním nesvědčila doba, kdy 
stáli mimo vojenskou službu, mnohdy i více let, těm druhým chybějící návyky pravidelné 
vojenské služby, neznalost vojenských předpisů, často neschopnost vést podřízené, sami tak 
potřebovali výcvik, což jim armádní velení nahrazovalo mimořádnými cvičeními, zdoko-
nalovacími či aplikačními kursy. Dejme slovo dobovému dokumentu: „U jednotiek je veľký 
nedostatok dôstojníkov, rotmajstrov i poddôstojníkov. Útvarom /oddielom/ i stotninám velia 
väčšinou dôstojníci, ktorí takýmto jednotkám ešte nevelili a ktorí sú často bez skúseností. 
Sú nerozhodní, nesamostatní /zvlášte gážisti prevzatí do aktívnej služby zo zálohy/ a i pri 
najjednoduchších  prípadoch  predkladajú  dopyty  a  žiadajú  rozhodnutia  svojich  predsta-
vených. Výcvik záložných dôstojníkov nie je na úrovni. Sú neenergickí, mäkkí, nevedia si 
získať a udržať patričnú autoritu. Okrem toho nie  je  im známa hospodárska a administ-
ratívna agenda u stotniny, hoci sa s nimi na miesta vel.[iteľov] stotnín počíta. Aspirantom 
chybí  praktické  školenie. Výchova poddôstojníkov  je  nedostatočná. Dnešný poddôstojník 
nemá sebavedomia ani autority, tým menej pocit a vedomie zodpovednosti.“14 Nebo jinak: 
„Dôstojníci neovládajú základné služobné predpisy,“ a dále: „Zistil som, najmä u zál.[ož-
ných] dôstojníkov, že neovládajú služobné predpisy a v dôsledku toho nie sú schopní riadiť 
a viesť jak teoretický tak aj praktický výcvik svojich podriadených.“15 Kolik místa a času tak 
mohlo být vyhrazeno v takto nestmeleném armádním prostředí tělocviku, neřku-li plavání? 

13 Slovák, 1939, roč. 21, č. 191, s. 1, Proti lživej propagande. Vojenská slávnosť v Piešťanoch.
14 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 12, č.j. 201.933 Dôv./3.výcv.1939.
15 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 101, inv. č. 206/2, 
Dôverný rozkaz veliteľstva „Jánošík“ č. 3/1939, čl. 2, Dôst.-neznalosť  sl.pred. a č. 6/1939, čl. 1, Školenie 
dôstojníkov.
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Plánování vojenského výcviku připadlo na bedra 3. (operačních a výcvikových) oddě-
lení u štábu hlavního vojenského velitelství a u štábů tří vyšších velitelství.16 Předběžná 
a dočasná organizace slovenské armády z přelomu dubna a května 1939 postavila do čela 
3. oddělení štábu hlavního vojenského velitelství škpt. gšt. Kolomana Brezániho, u štábu 
vyššího velitelství 1 v Trenčíně škpt. gšt. Františka Škarku od velitelství 9. divize, u štábu 
vyššího velitelství 2 v Banské Bystrici škpt. gšt. Františka Urbana od velitelství VI. sboru 
a u štábu vyššího velitelství 3 v Prešově kpt. abs. VŠV Aloise Šedu od velitelství VI. sboru, 
jak patrno, pro nedostatek slovenských důstojníků generálního štábu šlo dočasně většinou 
o důstojníky české národnosti. Brezáni jako posilu získal 22. května 1939 mjr. pech. Vojtě-
cha Bouzka, který se stal přímo přednostou výcvikové skupiny a dříve působil jako před-
nosta 3. oddělení velitelství 10. divize.17  Čatloš po vojenském tažení proti Polsku ustanovil 
dnem 15. října 1939 přednostou 3. oddělení hlavního vojenského velitelství mjr. gšt. Viliama 
Talského.18 Materiál „Rozvrh agendy a pôsobnost jednotlivých složiek ministerstva národ-
nej obrany“, platný od 22. ledna 1940, určil do kompetence 3. oddělení generálního štábu 
(referát výcvikový a školský) v podřízenosti I. náčelníka štábu mjr. gšt. Emila Novotného 
rovněž tělesnou výchovu v armádě a různé závody (střelecké, lyžařské, apod.),19  resp. od 
15. dubna 1940 zůstala tělesná výchova v kompetenci 17. oddělení operačního a školského 
(přednosta mjr. gšt. Viliam Talský) v podřízenosti náčelníka štábu mjr. gšt. Karola Pekni-
ka,20 Šlo však pouze o rámcové vymezení kompetencí, které nijak neprohloubilo armádní 
výcvik v plavání.

Situace u vyšších velitelství byla následující. Přednostou 3. oddělení u štábu vyššího veli-
telství 1 byl dnem 22. srpna 1939 ustanoven stot. del. Ján Golián a mjr. pech. Jozef Hamrle 
zůstal na 3. oddělení jako přednosta výcvikové a výchovné skupiny,21 ale dnem 28. prosince 
1939 byl ustanoven přednostou 1. oddělení.22  K 3. oddělení pak byl dnem 15. ledna 1940 při-

16  V měsících březen a duben 1939 se po dramatickém odchodu většiny vojenských gážistů české národnosti 
improvizovaně stal přednostou tohoto oddělení u velitelství V. sboru mjr. pech. Josef Hamrle (české národnosti) 
a pracovali zde i kpt. pech. v zál. Štefan Káčer a por. pech. Tomáš Liška, resp. čat. asp. Štefan Múdry-Šebík, 
u velitelství VII. sboru por. pech. Jozef Tvaroška a u velitelství VI. sboru por. pech. František Adam.
17 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 35/1939, čl. VI,  
Bouzek Vojtech, škpt.pech. a Souček Anton, škpt.pech. – pridelenie u HVV.
18 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáce rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, č. 33/1939, 
čl. I, Ustanovenie veliteľov a prednostov oddelení. Dnem 20. října 1939 byl přidělen inspektorátu slovenské 
branné moci mjr. pech. Jozef Martin Kristin pro věci tělovýchovy a pro věci všeobecné. VHA Bratislava, f. 
Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáce rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, č. 33/1939, čl. I, Ustanovenie 
veliteľov a prednostov oddelení. U 3. oddělení hlavního vojenského velitelství působili v listopadu 1939 mjr. 
gšt. Viliam Talský jako přednosta oddělení, mjr. pech. Vojtěch Bouzek jako přednosta výcvikové skupiny, por. 
pech. Jozef Bránsky jako přidělený důstojník operační skupiny, por. pech. Anton Kriva jako přidělený důstojník 
výcvikové skupiny, rtk. pech. František Berčák, vedoucí kanceláře oddělení, slob. del. Ján Oscitý, písař, slob. 
del. Imrich Fieber, kreslič, voj. del. Viliam Ševčík a voj. pech. Karoľ Liška jako příkazníci, kanc. pom. Juraj 
Čief a kanc. pom. Livia Ježová jako kancelářské síly. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 
1940, šk. 80, č.j. 212.293/Dôv.osob.1939. Bouzek před odchodem ze Slovenska odevzdal agendu výcvikové 
 skupiny 22. prosince 1939 por. pech. Antonu Krivovi.
19 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Spisy dôverné 1940 – 1944, šk. 1, č.j. 150.159 Dôv./
II.1940.  Mjr. Kristin pak vedl v rámci všeobecného odboru pracovní službu (pracovní služba a vojenské tábory 
 a vojenská zátiší).
20 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Spisy dôverné 1940 – 1944, šk. 1, č.j. 154.913 Dôv./H-1940.
21 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 93, sign. 93/184/1,  
Dôverný domáci rozkaz č. 25/1939, čl. 1, Ustanovenie prednostov oddelení štábu.
22 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 94, sign. 94/192, 
Domáci rozkaz č. 1/1940, čl. 4, Ustanovenie.
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dělen stot. pech. Štefan Magyar  jako přednosta výcvikové skupiny.23 Po odchodu českých 
gážistů do okupovaného česko-moravského protektorátu v červnu 1939 zůstal ve funkci 
přednosty 3. oddělení u štábu vyššího velitelství 2 i nadále stot. gšt. František Urban, který 
byl jako gážista české národnosti přijat do slovenské armády, přiděleným důstojníkem se 
stal stot. pech. Antonín Ciprich, resp. později por. tel. Karol Kmeť, u štábu vyššího velitel-
ství 3 pak působil npor. pech. Jozef Parčami, jako přidělený důstojník zde nastoupil npor. 
pech. Juraj Greguška.

Hlavní vojenské velitelství vydalo 20. července 1939 „Všeobecné  smernice  pre  výcvik 
v roku 1939“, které měly přizpůsobit a usměrnit výcvik a výchovu slovenské armády no-
vým poměrům a slovenským požadavkům. Výcvik se měl soustředit na výcvik jednotlivce 
a malých jednotek ve zkráceném čase, přičemž nejdůležitější složkou výcviku zůstal vý-
cvik bojový, do něhož se v krátkých intervalech začleňoval základní výcvik a pořadový 
výcvik. Tělesná výchova byla zmíněna v VIII. části směrnice „Mravná, náboženská, ná-
rodná, osvetová a telesná výchova vojska, kurzy negramotných“. Velký důraz byl kladen 
na národní, náboženskou a mravní výchovu. „Mravná a národná hodnota vojska musí byť 
ďalej podopretá telesnou zdatnosťou. Vojna a boj podrobujú svojimi pochodmi, námahami, 
bdením a prácami v hocijakom počasí, v každom teréne, v nepravidelných a niekedy i ne-
dostatočných životných podmienkach, telesné sily vojaka veľkej skúške. Pestujte a zvyšujte 
preto telesnú zdatnosť a otužilosť vojaka pri každej príležitosti.“ Směrnice přinášela vše-
obecné zásady pro výcvik. K jejich doplnění mělo dojít podle vlastních zkušeností až na 
úroveň posádek, uzpůsobit je tak místním poměrům. Tělesné výchově se měly věnovat dvě 
hodiny týdně.24 Každá věc má však svůj pověstný kámen úrazu. Tím právě byl nedostatek, 
místy kritický, způsobilých vojenských gážistů, kteří by byli schopni uvést teorii do praxe. 
„Vzhľadom k tomu, že skoro všetky veliteľské stupne zbraní a služieb sú obsadené dôstojník-
mi, rešp. rotmajstrami, ktorí dosiaľ na tomto veliteľskom stupni neboli, je veľmi dôležitým, 
aby všetci dôstojníci a rotmajstri studovali všetky služobné predpisy /príručky, smernice/, 
ktorých zvlášť je treba pri ich služobnom zaradení. Velitelia vojskových telies a im na roveň 
postavení činitelia, prevádzajú bezprostrednú kontrolu či  si  ich podriadení osvojujú prí-
slušné predpisy. Vyšší velitelia využijú každej príležitosti, aby zdôrazňovali a kontrolovali 
znalosť služ.[obných] predpisov /príručiek a smerníc/. Pod riadením vel.[iteľov] /oddielov/ 
konajte systematické študium všetkých predpisov výcvikových, taktických a administratív-
nych,“ požadovala vydaná směrnice. 

Útvarům slovenské armády se však nedostávalo odborníků (instruktorů či cvičitelů), kteří 
by dokázali bezezbytku naplnit předpokládané požadavky vyššího velení v oblasti tělesné 
výchovy. Můžeme to demonstrovat na faktu, že většina útvarů nedokázala obsadit pozice 
tělovýchovných důstojníků, a pokud je sporadicky měla, šlo většinou o velitele setnin, kteří 
měli dost svých starostí s jiným vojenským odborným výcvikem. Příkladem mohou být pěší 
útvary. Peší pluk 1 (Levoča), zde funkci tělovýchovného důstojníka vykonával npor. pech. 
Ľudovít Kuchta, velitel 2. roty I. praporu, resp. 6. roty II. praporu (Spišská Nová Ves); Peší 
pluk 2 (Prešov) por. pech. Pavel Kováč, velitel technické roty, resp. por. pech. Jozef Chebeň, 
velitel 1. roty I. praporu; Peší pluk 3 (Zvolen) por. pech. Jozef Szabó, velitel čety KPÚV 
v rotě doprovodných zbraní; Peší pluk 4 (Bratislava) por. pech. Augustín Hujsa, velitel roty 
doprovodných zbraní, resp. por. pech. Ján Alena, velitel 8. roty II. praporu; Peší  pluk  5 
(Nitra) por. pech. František Felcman, velitel roty doprovodných zbraní; Samostatný prápor 
II (Revúca, resp. Žilina) por. pech. Elemér Háber, velitel 3. roty, resp. por. pech. Viktor 
Sedmík, velitel roty doprovodných zbraní; Samostatný prápor III (Nová Baňa, resp. Dolný 
23 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 94, sign. 94/192,  
Domáci rozkaz č. 9/1940, čl. 1, Magyar Štefan, stotník, pridelenie k 3. oddel.
24 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 12, č.j. 201.933 Dôv./3.výcv.1939.
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Kubín) por. pech. Peter Jeleník, velitel čety v 2. rotě; Samostatný prápor IV (Kokava nad 
Rimavicou) por. pech. Aladár Kisely, velitel 3. roty; Samostatný prápor V (Michalovce) por. 
pech. Ján Achimský, velitel čety v 2. rotě; Samostatný prápor VI (Trebišov) por. pech. Jozef 
Kolek, velitel 3. roty. Sporadicky obsadilo funkci tělovýchovného důstojníka dělostřelectvo, 
či jiné zbraně, tato funkce zcela absentovala u jezdectva nebo automobilních útvarů. V roce 
1939 proto nalezneme tělovýchovného důstojníka u Delostreleckého pluku 1 (Bratislava), 
zde působil por. del. Viliam Pavlovič, 1. pobočník pluku, později npor. del. Ján Malár, ve-
litel 1. baterie I. oddílu, resp. 9. baterie III. oddílu; dále u Delostreleckého pluku 3 (Prešov) 
por. del. Alfonz Horka, velitel 6. baterie, resp. por. del. Jozef Krajcar, velitel 4. baterie; De-
lostreleckého pluku 4 (Kežmarok) por. del. Jozef Terifaj, velitel 8. baterie v III. oddílu, resp.  
III. oddílu; Cyklistického práporu (Turčianský Svätý Martin) por. pech. Gustav Donoval, 
velitel zákopnické čety; Telegrafného práporu 1 (Turčianský Svätý Martin) por. tel. Jozef 
Ondrejka, velitel 2. roty; Telegrafného práporu 2 (Prešov) por. tel. Imrich Baltéz, velitel 
3. čety v 1. rotě; Posádkového veliteľstva Piešťany npor. let. Ivan Novotný. Reorganizace 
pěchoty provedená v listopadu 1939 zrušením samostatných praporů a vytvořením dalších 
pěších pluků potvrdila, že tělovýchovní důstojníci se mezi vojenskými gážisty nehledají 
snadno: Peší  pluk  6 (Ružomberok), zde tuto funkci obsadil por. pech. František Kelčík, 
velitel zákopnické roty; Peší pluk 7 (Žilina), funkci opět vykonával por. pech. Viktor Sed-
mík, nyní však již jako přidělený důstojník posádkového velitelství v Žilině; Peší pluk 8 
(Michalovce) por. pech. Karol Petz, velitel pomocné roty; Peší pluk 9 (Poprad) npor. pech. 
Ján Válek, velitel roty doprovodných zbraní.

Ministerstvo národní obrany, resp. hlavní vojenské velitelství však nemělo představu, 
jaké jsou materiální podmínky pro provádění tělesné výchovy či sportu v jednotlivých útva-
rech, a vlastně ani o tom, zda jednotky skutečně disponují vojenskými gážisty schopnými 
takový výcvik provádět. Po vojenském tažení proti Polsku jako první vlaštovku v tomto 
ohledu můžeme označit přípravu zahájení výuky ve vojenské akademii v Banské Bystrici, 
kde už nešlo otálet se zajištěním budoucí přípravy důstojníků na potřebné odborné úrovni. 
Velitelství vojenské akademie bylo zřízeno 31. října 1939 a tímto dnem zde nastoupil službu 
profesorský sbor a pomocný personál. Jako řádný profesor pro tělesnou výchovu (tělový-
chovný důstojník) zde působil npor. šerm. Vojtech Artim.25  Budoucí vojenská akademie ne-
disponovala žádným tělovýchovným a šermířským materiálem. K vybraným útvarům proto 
směřovalo nařízení, aby dodaly cvičební nářadí (bradla, koně, kozy, žíněnky), šermířské 
potřeby (kukly, rukavice, šavle, kordy, flerety), lyže s lyžařskými botami, výcvikové pušky 
s pérovým bodákem apod., všechno v dobrém a použivatelném stavu.26 Hledání výpomoc-
ných cvičitelů tělesné výchovy pro vojenskou akademii však nelze jinak označit než za fraš-
ku. Původně měli vypomáhat v tělovýchově rtk. pech. Ján Jurga od Pešieho pluku 1 (jinak 
plánovaný výkonný rotmistr akademie) a čat.ď.sl. Julius Chodas (jinak plánovaný zástupce 
správce budov a zástupce správce tělovýchovného materiálu akademie) od Posádkového 
veliteľstva Sabinov,27 ten však nemohl nastoupit, neboť byl přijat k četnictvu (žandárstvu). 
Artim proto navrhl čat.ď.sl Štefana Rajčana od Samostatného práporu III a čat.ď.sl. Teodo-
ra Bolča od Samostatného práporu VI, které poznal jako schopné cvičitele.28 Stalo se, ale 
Rajčan jako příslušník čestné stráže prezidenta republiky taky nemohl nastoupit, Jurga se 

25 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 71, č.j. 209.907 Dôv./3.výcv.1939. 
Najdeme zde i původního tělovýchovného důstojníka Pešieho pluku 4 por. pech. Augustína Hujsu, který však 
byl zařazen jako cvičitel ve výcviku doprovodných zbraní (minomety a KPÚV).
26 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 78, č.j. 212.140 Dôv.3.výcv.1939.
27 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 78, č.j. 210.733 Dôv./3.výcv.1939.
28 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 80, č.j. 212.202 Dôv./3.výcv.1939.
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ukázal jako nespolehlivý, neboť byl vyšetřován pro nesrovnalosti v hospodaření vojenského 
zátiší v Popradu. Velitelství 3. divize tak dostalo za úkol odeslat do vojenské akademie místo 
Rajčana čat.ď.sl. Imricha Kováče, t.č. přiděleného posádkovému velitelství Sabinov (jinak 
Peší pluk 2). Jurga byl přemístěn k Pešiemu pluku 7 do Žiliny a na jeho místo měl přijít rtk. 
pech. Michal Korba od Pešieho pluku 4.29 Další překvapení nastalo, když se zjistilo, že jiná 
složka ministerstva národní obrany mezitím Bolča přemístila k Pešiemu pluku 5 a Kováč 
onemocněl a byl přijat na léčení do Vojenskej nemocnice 2 v Ružomberku. Bratislava pro-
to zjišťovala, kdy by se mohl uzdravit, ale zprávy z nemocnice nesvědčily o jeho brzkém 
uzdravení: „Doba  uzdravenia  sa  nemôže  presne  určiť,  pretože  nastaly  komplikácie.“ Ze 
zoufalství byla vybídnuta vojenská akademie, aby v případě nutné potřeby si sama navrh-
la „iného schopného čatára ako výpomocného cvičiteľa tel.[esnej] výchovy vo voj.[enskej] 
akademii.“30

Na přemisťování a přidělování vojenských osob různými složkami vojenské správy podle 
vlastního uvážení bez potřebné koordinace vidíme, že často „pravá ruka“ nevěděla, co činí 
„levá“, což vnášelo do fungování vojenských útvarů nejistotu. Víme, že to způsoboval ne-
dostatek vhodných adeptů na nejrůznější vojenské funkce. Musel zakročit Čatloš. Nejprve  
24. listopadu 1939 zakázal přemisťování vojenských gážistů i mužstva k ministerstvu ná-
rodní obrany a hlavnímu vojenskému velitelství bez vědomí technického poradce štábu, 
jímž byl pplk. gšt. Rudolf Pilfousek.31 Následoval 6. prosince 1939 úplný, i když dočasný zá-
kaz přemisťování vojenských gážistů v armádě.32 V březnu 1940 musel přitvrdit a dát všem 
na srozuměnou, že bez jeho souhlasu se nebude s vojenskými gážisty „hýbat“.33

Jako druhá vlaštovka se v říjnu 1939 konečně ukázala jistá inventura možností tělový-
chovy v armádě. Došlo k zjišťování jmen důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků, kteří ab-

29 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 86, č.j. 213.165 Dôv./3.odd.výcv.1939.
30 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 84, č.j. 212.837 Dôv./3.odd.výcv.1939.
31 „Zakazujem všetkým složkám MNO. – HVV. čo najprísnejšie akékoľvek premiestenie gážistov a mužstva 
k MNO.-HVV. Každé premiestenie gážistov a mužstva k MNO.-HVV. sa musí s návrhom predložiť tech.
[nickému] poradcovi HVV. a premiestenie gážistov musí prejsť osob.[ným] oddel.[ením] MNO.“ VHA 
Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1, č. 69/1939, čl. IX, 
Premiesťovanie gážistov a mužstva k MNO.-HVV. – zákaz.
32 „Z rozkazu ministra národnej obrany s okamžitou platnosťou zastavujem všetky premiestňovania 
a pridelovania. Dôstojníci a rotmajstri nech boli kamkoľvek premiestnení alebo pridelení, musia zostať až na 
ďalšie rozkazy na svojich terajších miestach.“ VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - Veliteľstvo divíznej 
oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/2, Rozkaz č. 70/1939, čl. B-368, Premiestňovanie a pridelovanie 
dôst.a  rtm.  -  nariadenie. Rozkaz byl zrušen 5. ledna 1940: „Premiestnení gážisti môžu nastúpiť službu 
u nových útvarov, akonáhle odovzdali svoje doterajšie funkcie.“ VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 2 - 
Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1940), šk. 14, sign. 14/28/2, Rozkaz č. 4/1940, čl. B-18, Premiesťovanie 
dôstojníkov a rotmajstrov - prevedenie.
33 „Často sa stáva, že jedna složka zasahuje do kompetencie druhej a rieši veci, na ktoré nie je oprávnená.  
Z toho pán minister NO (národnej obrany – pozn. O. P.) usudzuje, že ide o zavinenú nevedomosť, alebo 
o trestuhodnú nevšímavosť. Najčastejším zjavom tohoto nesprávného konania je disponovanie s osobami 
dôstojnickeho a rotmajstrovského sboru, s ktorými nech už ide o premiestenie, pridelenie, odvelenie, alebo 
odoslanie na skúsenosť do ciziny atď, disponuje výlučne a jedine pán minister národnej obrany. V dôsledku 
toho rozhodnutia vo veciach menovite osobných aj iných, ktoré sa vymykajú z právomoci a pôsobnosti tej 
ktorej složky alebo oddelenia, neuzná pán minister NO za platné. Všetky nariadenia týkajúce sa osobných 
zmien dôstojnického a rotmajstrovského sboru zasielajte podľa horeuvedeného nariadenia osobnej skupine, 
ktorá podlieha priamo pánu ministrovi NO a ktorá tieto predkládá jemu k rozhodnutiu. Prevádzať zmeny 
v osobných veciach vojenských gážistov bez vedomia osobnej skupiny sa zakazuje. Napokon pán minister NO 
dôrazne a posledný raz pripomína, že spomínané neporiadky nebude trpeť a proti zodpovedným osobám čo 
najprísnejšie zakročí.“ VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáce rozkazy 1939 – 
1945, šk. 2, č. 11/1940, čl. II, Rozvrh agendy a pôsobnosti jednotlivých složiek MNO. - závady.
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solvovali některý z těchto kursů: tělovýchovný, šermířský, plavecký, lyžařský, horolezecký 
apod. (včetně těch, kteří obdobný kurs nemají, ale soukromým pěstováním tělesné výchovy 
a sportu jsou schopni zastávat funkci cvičitelů, resp. včetně aspirantů prezenční služby, 
kteří jsou v civilu profesory nebo učiteli tělocviku), dále ke zjištění druhu tělocvičných, 
sportovních, šermířských a lyžařských potřeb, jejich stavu a počtu. Důležité rozhodně bylo, 
že posádková velitelství měla hlásit, jaké jsou u posádek podmínky pro provozování tělo-
cviku, sportu a plavání, zda jsou k dispozici tenisová a tělocvičná (polní, letní, zimní) hřiště 
a s jakým sportovním nářadím, ale také, což nás nejvíce zajímá, plovárny (letní, zimní) 
i s rozměry.34

Shromážděné údaje vypovídají jednoznačně, že armáda mnoha gážisty a vojáky s potřeb-
nou kvalifikací, takříkajíc „certifikovanou“, nedisponovala. U důstojníků se zdůrazňovala 
jejich předchozí zkušenost ve funkcích tělovýchovných důstojníků, resp. instruktorů, často 
se však jednalo o rotmistry a délesloužící poddůstojníky, někteří absolvovali kursy i před 
více jak deseti lety, u kursu plaveckého se promítlo jeho absolvování v Piešťanech v srpnu 
1939. Zde je na místě také zmínit, že ve slovenské armádě se u důstojníků spíše preferovala 
výuka jízdy na koni,35 zvláště u důstojníků nehipických zbraní, resp. všeobecně lyžařské 
umění, k čemuž se pořádaly cvalové a klusové dostihy, resp. lyžařsko-střelecké závody. Pro 
námi sledovaný účel, t.j. zmapovat možnosti k získání plaveckých zkušeností, jsou důležité 
údaje poskytnuté jednotlivými posádkovými velitelstvími, resp. správami, které detailně 
znaly situaci na místě samotném.36

Co nám k možnostem organizovaného plavání vojáků inventura napověděla? S možnost-
mi plaveckého výcviku v posádkách to nebylo nijak valné, přitom bychom mohli předpoklá-
dat, že v Bratislavě a sídlech oblastí divizí může být situace příznivá. Jaká skutečně byla? 
Bratislava: „… jedno kúpalište letné v rozmeru 22 x 9 m a jedno kúpalište zimné v rozmeru 
25 x 8 m,“37 Trenčín: „Podmienky pre výchovu … plávania sú prajné. V posádke … letná 
mestská plaváreň…“, Banská Bystrica: „Vlastný otvorený bazén na plávanie /dĺžka 40 m, 
šírka 15.50 m, hĺbka 1.80 až 2.40 m/“, Prešov: „Pre plávanie  je vyhovujúca len vojenská 
plaváreň na potoku Delňa, len pre leto, rozmerov asi 15 m x 100 m. Pre zimné plávanie niet 
vhodného  zariadenia.“ Pohled na čtyři nejvýznamnější posádky na Slovensku nám říká, 
že velitelství divizí by mohla pořádat letní výcvikové kursy, ale k tomu nám chybí ověřené 
podklady, v letech 1939/1940 jsme nic takového nezaznamenali. Horší to bylo u „venkov-
ských“ posádek. V oblasti 1. divize, což bylo západní Slovensko, Trnava hlásila: „… posád-
ka Trnava má smluvne zaistenú letnú plavárňu v rozmeroch 35x15 m. K použivaniu 2x týž-
denne. Zimný bazén v mestskej plavárni je tak malý, že pre použivanie vojska neprichádza 
v úvahu“, Hlohovec: „Plavární v posádke Hlohovec niet, je však možnosť plávať vo Váhu /
je ale nebezpečné/“, Piešťany: „Podmienky plávania sú dobré. V posádke  je krytý bazen 
„kúpalisko EVA“, kam vojsko chodí týždenne sa kúpať za 1 Ks za osobu. Otvorený bazen tiž 
na kúpalisku „EVA“, velikosť 50x18 m, v lete t.j. v dobe sezony neprichádza v úvahu pre voj-
sko. Velikosť krytého bazénu je 25 x 13 m. Plávanie v lete môže sa prevádzať v rieke Váhu, 

34 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 113, č.j. 111.092/3.odd.1939 (uloženo pod 
č.j. 112.729).
35 Tento fakt dokládá i výuka na Vysokej vojennej škole v Bratislavě. KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná 
škola 1940 – 1942. I. časť. In Vojenská história, 2015, roč. 19, č. 3, s. 93.
36 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 113, č.j. 112.729/3.odd.1939.
37 V Bratislavě v době společné československé armády proběhl naposledy plavecký výcvik vojínů – neplavců 
tamní posádky v městských lázních od 11. ledna 1939 a měl být ukončen až koncem dubna téhož roku. Konal 
se ve dvou skupinách (I. skupina složená z vojáků Ženijních pluků č. 3, č. 4. a č. 6, II. skupina složená z vojáků 
Pěšího pluku č. 39, Dragounského pluku č. 11, Dělostřeleckých pluků č. 109 a 153). VHA Bratislava, f. 
Posádkove veliteľstvo Bratislava 1937 - 1939, šk. 7, Rozkaz č. 3/1939, čl. 8, Plavecký kurs - zřízení.
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kde každoročne je zriadené vojenské kúpalisko pre spoločné kúpanie vojenských osôb, ktoré 
úplne vyhovuje“, Nitra: „… v posádke nitrianskej  sa nachádza plaviarňa na rieke Nitre, 
ktorá  v  čase  sezony  stačí  pre  kúpanie mužstva  pre  celú  posádku. Plaviarňu  každoročne 
zriaďuje technická rota p.pl.5, ovšem len provizorne“, Topoľčany: „Posádka pre výchovu 
telocviku má pre … plávanie: rieku Nitru, kde jediná možnosť plávania je v lete, tam vojsko 
má vyhradené miesto pre kúpanie. Rozmery: 25x13; v hĺbke 130-170 cm“. V malých posád-
kách Bošany, kde byla možnost plavání v řece Nitra, a Nováky, kde podmínky pro tělocvik 
a plavání byly špatné, zase chyběl dostatečný počet vojenských osob, nic nemohly nabídnout 
posádky Nové Mesto nad Váhom, Sered (dnes Sereď) a Zlaté Moravce, údajů z posádky 
Žilina se nedostává.

V oblasti 2. divize, což bylo střední Slovensko, posádka Turčianský Svätý Martin hlásila: 
„Posádkové veliteľstvo v Turč.Sv.Martine má k dispozícii … kúpalište, ktoré by však pre 
plavecké  závody  bolo  schopné  len  po  dôkladnej  úprave“, Ružomberok: „Podmienky  pre 
pestovanie plaveckého športu sú a to jednak v rieke Váhu a potom po dostavení plavárne 
v  tejto plavárni“, Dolný Kubín: „… plavánie –  len v  lete v  rieke Orava. Plavárňa veľmi 
výhodná“, Banská Štiavnica: „V lete je kúpanie mužstva umožnené na kúpalisku plavecké-
ho odboru Š.A.C. (místní sportovní klub – pozn. O. P.). Kúpalisko je zriadené na rybníku 
„Klinger“, vzdialenom asi 2,5 km od B.Štiavnice. Nakoľko vojsko prispelo pri zriaďovaní 
kúpaliska manuelnou prácou, má na kúpalisku zaistené spoločné kúpanie“, Krupina: „… 
posádka  v Krupine má  k  dispozícii  plaviareň  /22m  x  12m/  len  pre  letné  obdobie“, Tiso-
vec: „Pre výchovu … plávania posádka Tisovec má k dispozícii … plaváreň v rozmeroch  
12 x 32“ (letní – pozn. O. P.), Kremnica: „… jedna letná nekrytá plaváreň v rozmeroch … 
1600 m2.“ Plovárnou nedisponovaly posádky Liptovský Svätý Mikuláš a Divín, posádka 
Brezno nad Hronom uvedla, že v posádce nejsou dostavěna kasárna, takže ubytování je pro-
vizorní ve stanovém táboře. „K plávaniu používalo mužstvo posádky Brezno nad Hronom 
mestského bazénu v rozmeroch 30 x 15 m a to vždy spoločne vo štvrtok, kedy mesto vyhrad-
zovalo  kúpanie pre  vojakov“, kdežto posádková správa Vrútky upozornila, že v posádce 
nejsou poddůstojníci ani mužstvo, pouze gážisté a civilní zaměstnanci. „Výcvik v plávaní 
mohol by sa prevádzať v letnej plavárne, ktorá je majetkom Slov.červeného kríža.“ Údajů od 
zbylých posádek, zejména Zvolen, se rovněž nedostává, v posádce Nová Baňa se v té době 
nenacházel žádný útvar.

V oblasti 3. divize, což bylo východní Slovensko, kde bychom očekávali největší problé-
my, se ukázalo, že v posádce Levoča: „Dôstojnícky sbor má v prenajme …. letnú plaváreň 
v rozmeroch asi 20 x 50 m“, Michalovce: „Plovareň  /letná/ asi 40 bežných metrov“, Hu-
menné: „letná plaváreň asi 1600 m2“. Některé posádky mohly využívat pouze vodní toky, 
Podolinec: „Plaváreň je letná a nijak pripravená na bezpečné kúpanie, lebo je v neupra-
venom riečišti Popradu. Sú to jedine kabíny, ktoré dávajú jej výzor kúpališťa“, Kamenica 
nad Cirochou: „Plavárňa je len letná a sice na rieke Ciroche rozmerov 50 x 200 m /býva 
v léte ohraničené/. Lepšie podmienky pre plaváreň sú v Humennom na rieke Laborcu, avšak 
len v tedy, keď je dosť vody“; některé zase místních dobrodinců, Bardejov: „Posádka má 
k dispozícii … letnú plavárnu bardiovského športového klubu v rozmere 400 m2 … zimné 
plavárne nemá posádka k disposicii“, Spišská Nová Ves: „Pre plávanie: Miestna plaváreň 
športového klubu AC Spišská Nová Ves“, Trebišov: „K plávaniu má posádka k dispozícii 
bazén miestného cukrovaru a to jedenkrát týždenne. Bazén je rozmerov 25 x 10 m a je použí-
vatelný len v letnom období“, Poprad: „Plaváreň je len letná, patrí súkromníčke, … platí sa 
za vojaka 50 hal“. Posádkám Čemerné a Sabinov se nedostávalo potřebného zázemí, údaje 
ze zbylých posádek chybí.

Ministerstvo národní obrany vydalo 21. prosince 1939 „Výcvikové smernice na rok 1940“, 
v nichž v VIII. části se nalézal bod B. „Telesná a športová výchova vo vojsku“. Směrnice 
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byla opět všeobecná a doplnit se měla podle zkušeností získaných ve výcvikovém roce 1939. 
Důraz se kladl na tělesnou výchovu nováčků: „Pri konaní telesnej a športovej výchovy treba 
mať na zreteli to, že telesná zdatnosť väčšiny nováčkov je vplyvom jednostranného civilné-
ho zamestnania jednostranná a že u nováčkov je obyčajne viacej vyvinuté a obratnejšie to 
svalstvo,  ktoré  je  pri  každodennom  normálnom  civilnom  zamestnaní  najviac  namáhané, 
rešpekt.  v  činnosti. Preto nováčkovia  sú  zpravidla  zo  začiatku neobratní a nešikovní.  Je 
preto cieľom voj.[enskej] telesnej výchovy, aby rannými polhodinkami, prostnými cvičenia-
mi a poľným telocvikom túto jednostrannosť, odstránila a učinila vojaka všestranne teles-
ne zdatným a pohyblivým.“ Tělesné a sportovní výchově se měly věnovat 2 hodiny týdně. 
„Okrem toho pestujte a účelne organizujte telesnú a športovú výchovu v čase mimoslužeb-
nom v rámci vojenských zátiší.“38  Záleželo tak na jednotlivých útvarech, jak využijí tělo-
cvičného a sportovního náčiní a dalších materiálních podmínek, včetně možnosti plavání.39 
Co jim však muselo dělat největší starost, kdo by měl případný plavecký výcvik odborně 
vést. Po vojenském tažení proti Polsku proběhla na podzim 1939 reorganizace slovenské 
armády, zejména pěchoty a dělostřelectva, takže dotčené útvary napnuly své úsilí jiným 
směrem. Z období předcházejícího této reorganizaci neměla některá posádková velitelství 
odborníky kde brát. Opět můžeme uvést několik příkladů, kolik se vlastně nabízelo mezi 
důstojníky, rotmistry a délesloužícími poddůstojníky potencionálních cvičitelů plavání, po-
kud ale odhlédneme od jejich instruktorských schopností, o nichž nic nevíme. Můžeme 
předpokládat, že v Bratislavě a v sídlech oblastí divizí by mohla být situace příznivá. Jaká 
skutečně byla? V posádce Bratislava sloužili npor. jazd. Štefan Šimko (1. pobočník) Jazdec-
ký priezvedný oddiel 1, nebo por. pech. v zál. Eduard Hurta (velitel čety v 1. rotě) Peší pluk 
4, v posádce Trenčín čat.ď.sl. Ján Oravec (výkonný rotmistr 9. roty) Peší pluk 5, v posádce 
Banská Bystrica rtk. del. Jozef Plánka (velitel spřežení) a čat.ď.sl. Jozef Bolfa (výkonný 
rotmistr), oba Delostrelecký pluk 2, nebo zvk. poč. Vincent Lagin (početní náhradního od-
dílu) a čat.ď.sl. Ján Bafrnec (výkonný rotmistr Premávkovej autokolóny), oba Automobilný  
pluk 1, v posádce Prešov por. pech. Štefan Keller (velitel roty), čat.ď.sl. Matej Dučan a čat.ď.
sl. Imrich Kováč (oba výkonní rotmistři), všichni Peší pluk 2 (Kováč byl vykázán i u po-
sádky Sabinov jako praporní trubač), dále por. tel. Julius Škrovina (velitel 1. roty) a rtk. tel. 
Jozef Tomašek (správce automobilního materiálu), oba Telegrafný prápor 2.

V oblasti 1. divize zaznamenáme jména možných adeptů v posádce Nitra por. pech. Fran-
tišek Felcman (velitel roty doprovodných zbraní) a čat.ď.sl. Ján Miština, oba Peší pluk 5, 
v posádce Piešťany čat.ď.sl. Jozef Bornemissa z Leteckého pluku a čat.ď.sl. Ernest Kohl 
z Delostreleckého pluku 153 (II. oddíl), kde také sloužil npor. del. Jozef Tereba, který byl 
schopným cvičitelem tělovýchovy během svého působení ve funkci tělovýchovného důstoj-
níka dělostřeleckého pluku 111, v posádce Topoľčany por. pech. Ladislav Kemeneš (velitel 
1. roty veľkých guľometov proti lietadlom), v posádce Trnava zvk. pech. Štefan Bednárik 
(účetní roty) III. prapor Peší pluk 4, v posádce Žilina rtk. pech Jaroslav Lokšan (kancelář-
ský rotmistr) Samostatný prápor II. V oblasti 2. divize se objevují jména v posádce Banská 
Štiavnica por. pech. Ladislav Zimmermann (velitel roty) Samostatný prápor I, v posádce 
Dolný Kubín por. pech. Peter Jeleník (velitel čety v 2. rotě) a por. pech. Peter Pajer (zástupce 
velitele náhradní roty) Samostatný prápor III, v posádce Krupina čat.ď.sl. Rudolf Končok 
(výkonný rotmistr 6. roty) Peší pluk 3, v posádce Ružomberok por. del. Ladislav Cseffalvay 
(velitel baterie) a por. del. Pavel Palaščák (velitel baterie) Delostrelecký pluk 52, v posádce 
Tisovec des.ď.sl. Štefan Kimlička (početní poddůstojník náhradní roty) Samostatný prá-
por IV, v posádce Turčianský Svätý Martin por. pech. Ján Kukliš (velitel roty kanonů proti 
38  VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 82, č.j. 212.692 Dôv./3.odd.výcv.1939.
39 V roce 1940 se vybudovala letní vojenská koupaliště v Nitře a v Novom Meste nad Váhom. Slovenské 
vojsko, 1940, roč. 1, č. 22, s. 370, Robíme bilanciu.
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útočné vozbě) Prápor útočnej vozby, v posádce Zvolen por. pech. Štefan Šípoš (velitel mino-
metné čety) a por. pech. Jozef Szabo (velitel kanonové čety) Peší pluk 3. V oblasti 3. divize 
sloužili v posádce Čemerné rtk. del. Štefan Grančič (správce skladu) Delostrelecký pluk 3, 
v posádce  Kokava nad Rimavicou por. pech. Ondrej Jakab (velitel roty) Samostatný prápor 
IV, v posádce Levoča por. pech. Andrej Frank (zpravodajský důstojník) a por. pech. Matej 
Szityai (velitel roty doprovodných zbraní) Peší pluk 1, v posádce Michalovce stot. jazd. Ivan 
Fajnor (velitel technické eskadrony), který byl v československé armádě instruktorem pla-
vání, a v posádce Trebišov čat.ď.sl. Monhart Tarabáš (velitel stáje), oba Jazdecký priezvedný 
oddiel III.

Na poli zárodků vojenského sportu, který odlišujeme od běžné vojenské tělovýchovy 
a služebního plavání, nemůžeme nechat stranou nebývalou aktivitu náčelníka štábu 3. divi-
ze mjr. gšt. Jána Krnáče. Jeho zásluhou vznikla na východním Slovensku v červnu 1940 in-
stituce „Vojenský šport“,40 která sdružila všechny důstojníky a rotmistry (případně aspiran-
ty) východní oblasti do jednotné sportovní organizace (měla asi 500-600 členů).41 Zahrnula 
9 odborů: 1) jezdecký, 2) fotbalový, 3) lehkoatletický, volejbalový, 4) lyžařský, 5) šermířský, 
6) plavecký (referent npor. pech. Pavel Kováč), 7) tenisový, 8) moto a cyklistický, 9) střelec-
ký a lovecký. Pořádala v jednotlivých odborech soutěže a závody v jednotlivých posádkách, 
ty plavecké se měly konat v Bardějově a v Spišské Nové Vsi, kde k tomu byly příhodné pod-
mínky. Ani na tomto poli se aktivita Krnáče nezastavila. Původně sportovní organizace se 
nakonec rozšířila i o složku kulturní s odbory: 1) literární, 2) vojensko-odborný, 3) hudebně-
-pěvecký, pod novým názvem „Vojenský šport a kultúra Branisko“.42 Ministerstvo národní 
obrany koncem roku 1940 pak určilo, že na sportovním poli se v posádkách podle místních 
poměrů zorganizují vojenská mužstva fotbalová, hokejová, lehkoatletická, tenisová apod. 
v rámci a pod názvem „Vojenský šport“. Vojenské osoby proto nutně potřebovali k činnosti 
v civilních sportovních organizacích povolení, pokud to nebude na újmu vlastní vojenské 
činnosti, neboť byl na druhé straně zájem, aby si jednotliví armádní sportovci mohli udržet 
výkonnost.43 

Závěr

Služební předpis Š-I-1 stanovil účel vojenské tělovýchovy, která se dělila na tělocvik zá-
kladní, tělocvik ranní a tělocvik polní. V základním tělocviku se mělo mužstvo, které na-
stoupilo vojenskou prezenční službu, naučit účelně používat své tělo k přesně stanoveným 
úkolům (prostná, pochody, běhy, skoky, hody, šplhy, atd.), aby se v co nejkratším čase mohlo 
podrobit polnímu tělocviku. Připravit vojáka ke zvládnutí denního zaměstnání měl ranní 
tělocvik, zkrátka rozpohybovat mu po odpočinku tělo („prebudiť jeho telo a ducha k práci“). 

40 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 7, sign. 7/28,   
Dôverný rozkaz č. 71/1940, čl. C-320, Východoslovenský vojenský šport – založenie; Dôverný rozkaz č. 81, čl. 
C-391, Vojenský šport, členské zaslanie.
41 První pracovní schůzka Vojenského sportu se konala v červenci 1940. Účastnili se mjr. gšt. Ján Krnáč, stot. 
jazd. Ivan Fajnor, npor. pech. Martin Husárik, npor. pech. Matej Skalický, npor. aut. Ondrej Stankovič a por. 
hosp. Anton Francisci. VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), 
šk. 9, sign. 9/42, Rozkaz č. 116/1940, čl. C-553, 1. pracovná schôdzka „Vojenského športu“.

42 Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 20, s. 334, Vojenský šport a kultúra /VŠK/ Branisko; VHA Bratislava, f. 
 Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 9, sign. 9/42, Rozkaz č. 134/1940, čl. 
C-683, VŠK. Branisko – súťaž - uverejnenie.
43 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA) Praha, f. Sbírka dokumentů  
armády Slovenské republiky (1939 – 1945), kart. 58, inv. č. 32/4, Letecký pluk, Plukovný rozkaz č. 1/1941, čl. 
3, Spolková a verejná činnosť – účast voj.osôb.
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Ranní půlhodinka totiž nesměla vojáka unavit, ale naopak osvěžit. Polní tělocvik již byl jiná 
káva. Nechyběly zde prvky sebeobrany, vytrvalostní a rychlostní běhy a běhy přes překážky, 
skoky na zákop, plížení, hody granátem apod. za účelem naučit vojáka úspěšně uplatnit své 
fyzické schopnosti ke zdolávání překážek v boji. Při jejich rozpracování do rozvrhu zaměst-
nání u útvarů ale nepadlo o plavání ani slovo, nic nenajdeme ani u základního výcviku, resp. 
technického výcviku a taktického výcviku. Úsilí vynaložené pořádáním plaveckého a záchra-
nářského kursu v srpnu 1939 tak zůstalo svým způsobem nevyužito,44 žádný hmatatelný vý-
sledek jsme dosud nenalezli ani po provedené inventuře tělovýchovných možností. Organizo-
vání dalšího vojenského, odborně vedeného plaveckého kursu nebylo jednoduché, znamenalo 
by i výběr cvičitelů a odvelení nemalého počtu vojáků od vzdálených kmenových útvarů, a to 
nehovoříme o nalezení vhodného místa k jeho uspořádání.45 Pomocnou ruku musel armádě 
nabídnout civilní sektor. Slovenský plavecký sväz (sekcia profesorov telesnej výchovy) zřídil 
od 29. února 1940 kurs pro odborné plavecké cvičitele v Bratislavě. Do kursu byli pozváni 
tělovýchovní důstojníci bratislavské posádky, profesoři a učitelé tělesné výchovy na bratislav-
ských školách a cvičitelé Hlinkovy mládeže. „V kurze budú účastníci vycvičení do tej miery, 
že budú môcť  samostatne viesť vojenské kurzy, ako  tomu bolo v  roku 1939 v Piešťanoch.“ 
Kurs se skládal z 8 přednášek a 8 praktických cvičení v lázních Grössling pod vedením ná-
čelníka svazu Ing. Pavla Gala. Šlo skutečně o odborný výcvik s výukou plaveckých způsobů 
(prsa, volný způsob-kraul, butterfly-motýlek, znak), které jsou nejúčelnější pro potřeby vojáka 
v boji, dále s výukou skoků do vody, vodního póla, záchrany tonoucích. Ministerstvo národní 
obrany nařídilo, aby se kursu povinně účastnili všichni tělovýchovní důstojníci bratislavské 
posádky a zároveň požádalo zejména mladší důstojníky, kteří mají zájem o plavání, aby se 
sami do kursu přihlásili. „Absolventi  tohto  plaveckého  kurzu  samostatne  povedú  vojenské 
plavecké kurzy a budú v nich inštruktormi.“46 Musíme však vzít do úvahy při zřizování ce-
loarmádních kursů i nařízení ministerstva národní obrany z 22. července 1939, které ukládalo 
všem velitelům, aby bylo dosaženo co nejvyšší možné úspornosti všude tam, kde to vyžaduje 
finanční zájem státu v rámci všestranné šetrnosti při vynakládání materiálních a finančních 
prostředků. „Všetky úkoly musia byť obstarávané účelne,  jednoduchým spôsobom a pokiaľ 
možno najmenším nákladom a musia [byť] obmedzene na mieru najmenšiu.“47

44 Zůstává nepochybně paradoxem, pokud ještě během konání plaveckého a záchranářského kursu v Piešťanoch 
byl jeho frekventant por. pech. Ladislav Kemeneš, který jako pobočník doprovázel mjr. Benedika, přemístěn 
dnem 31. srpna 1939 od Pešieho pluku 4 k Oddielu pozemnej obrany proti  lietadlom, kam se měl odebrat 
ihned po příchodu z plaveckého kursu a kde se ujal velení 1. roty velkorážních kulometů proti letadlům 
v Topoľčanoch a stal se i velitelem tamní posádky. VHA Bratislava, f. Pešie pluky 1 - 4 (1939 – 1944), šk.  
1, Peší pluk 4, Denný rozkaz č. 194/1939, čl. 1, Premiestenie dôstojníkov. Kelemeš rozhodně neměl jak a kdy 
uplatnit u oddílu poznatky nabyté během kursu, zvláště když oddíl byl dnem 1. prosince 1939 zrušen a splynul 
s Delostreleckým plukom 153. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 76, č.j. 211.391 
Dôv./let.1939. Zrušeno bylo dočasně i tamní posádkové velitelství do doby vybudování kasáren, posádkové 
velitelství Topoľčany pak samočinně zřídil 13. září 1940 Delostrelecký pluk 1.
45 O kursu obdobnému tomu v Piešťanoch se uvažovalo až pro rok 1941. Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č.  
22, s. 370, Robíme bilanciu.
46 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 129, č.j. 193.978/17.1940. Seznam  
důstojníků obsahuje tato jména: od Pešieho pluku 4 por. pech. Pavel Mudroch, por. pech. Emil Eckert, od 
Delostreleckého pluku 1 npor. del. Ján Malár, por. del. Július Kundrát, por. del. Štefan Šiška, od Delostreleckého 
pluku 153 por. del. Ján Hudec, por. del. Štefan Martinisko, od Jazdeckého priezvedného oddielu I por. jazd. 
Jozef Mendelík, por. jazd. Štefan Ševcech, por. jazd. Stanislav Šprtel, od Železničného traťového veliteľstva 
por. pech. Reinhold Šturm.
47 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3 - Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 6, sign. 6/19,   
Dôverný rozkaz č. 93/1939, čl. B-340, Úsporné opatrenia.
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Od plavání, pod kterým si každý z nás představí plavecký bazén se závodními dráhami, 
kde se plave zmíněnými plaveckými způsoby, musíme odlišit koupání, pod kterým si ne-
představujeme jen běžnou očistu těla, ale pro námi sledovaný účel koupání ve volné přírodě, 
tzv. oddychové, rekreační. Zde se však skrývalo velké nebezpečí utonutí především v letních 
měsících, které sváděly vojáky ke koupání zejména ve vodních tocích. Posádkové velitelství 
v Bratislavě vydalo 6. června 1939 rozkaz ke koupání mužstva na zakázaných místech: „Opa-
kujú sa prípady, že vojenské osoby kúpu sa na rôznych miestach Dunaja a Moravy, mnoho-
krát na miestach  veľmi nebezpečných,  ktoré  sú pre  kúpanie policajne  zakázané. Kúpanie 
voj.[enských] osôb mimo voj.[enské] plavárne bolo už v minulých rokoch jeden krát pre vždy 
zakázané. V letných mesiacoch nech je mužstvo často o tomto zákazu uvedomené a vhodným 
spôsobom poučené o nebezpečí, ktoré hrozí kúpajúcim sa na neznámych a tým skôr na za-
kázaných miestach. V miestnostiach mužstva vyveste tabulky, na ktorých označte miesta ku 
kúpaniu vyhradzené, ako i výstrahu o zákazu kúpania na miestach zakázaných. Za priazni-
vého počasia vo dňoch, kedy kúpanie je možné, vysiela peší pluk 4. v dobe mimo – služby po 
ľavom brehu Dunaja hliadku, ktorá každého vojaka pristihnutého sa kúpať na nedovolených 
miestach zistí, odvedie a hlási P.V.“ (posádkovému veliteľstvu – pozn. O. P.).48 Velitel De-
lostreleckého pluku 1 v Bratislavě mjr. del. Mirko Vesel již krátce po zprávě o neštěstí na řece 
Nitra vydal 24. července další rozkaz: „V posledných dňoch sa vyskytujú prípady – utonu-
tia, čo by asi nebolo možné po riadnom prevedení dosiaľ vydaných rozkazov. Upozorňujem 
znovu na všetky rozkazy vydané týkajúce sa kúpania mužstva a zakazujem dôrazne kúpanie 
mužstva vo volnej rieke mimo ohradeného voj.[enského] kúpališťa. Jestli sa prihodí nejaké 
nešťastie zanedbánim mojich nariadení, činím za to zodpovedných veliteľov oddielov a stot-
nin. Zariaďte preto u podriadených veliteľov, aby kúpanie mužstva bolo úplne bezpečné.“49

Zmíněné rozkazy měly své opodstatnění. „Štatistika úmrtia a zranenia vojenských osôb 
slovenskej armády za dobu od 1. júla do 30. septembra 1939“ ukazuje, jak jsou letní měsíce 
v tomto směru zrádné. Podle této statistiky za uvedené období zemřely celkem 32 vojenské 
osoby, z toho 4 gážisté, zraněna byla 71 osoba, z toho 6 gážistů. V řece Hron se utopil por. 
pech. Arpád Turányi,50 v řece Nitra utonulo 10 již zmíněných vojáků při odborném výcvi-
ku, při koupání vlastní vinou, neopatrností, nedisciplinovaností, lehkomyslností apod. měli 
utonout ještě 4 vojáci (na základě vyhodnocení nám dostupných údajů můžeme za měsíce 
červen-červenec 1939 zdokumentovat utonutí celkem 8 vojáků),51 a také čet. asp. Ondrej 

48 VHA Bratislava, f. Posádkove veliteľstvo Bratislava 1937 - 1939, šk. 7, Rozkaz č. 48/1939, čl. 2, 
Zákaz kúpania mužstva na zakázaných miestach; VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk.  
1, Delostrelecký pluk 1, Denný rozkaz č. 19/1939, čl. 4, Zákaz kúpania mužstva na zakázaných miestach.
49 VHA Bratislava, f. Delostrelecké pluky 1939 – 1942, šk. 1, Delostrelecký pluk 1, Denný rozkaz č. 57/1939,  
čl. 4, Kúpanie mužstva - nariadenie.
50 Příslušník technické roty Samostatného práporu III, slabý plavec, utonul 9. července v řece Hron u Novej 

Bani, když se dostal do velké hloubky, kde zpanikařil. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 
1940, šk. 20, č.j. 203.439 Dôv./1.osob.1939; šk. 94, č.j. 104.255/1.osob.1939.
51 Voj. Ján Zajac, příslušník 9. roty III. praporu Pešieho pluku 3 posádkou v Gelnici, utonul 21. června v jezírku  
při Thurzových kúpeľoch nedaleko Gelnice po opuštění vyhrazeného prostoru selháním srdeční činnosti. VHA 
Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 92, č.j. 103.338/1.osob.1939, šk. 94, č.j. 104.230/1.
osob.1939. Des. Jozef Drga, příslušník pomocné roty Automobilnej zbrojovky, utonul 30. června v řece Váh. 
VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 93, č.j. 103.811/1.osob.1939. Voj. Emil Gaťar, 
příslušník 1. roty Ženijného pluku, t.č. přidělený do poddůstojnické školy, utonul 6. července v řece Váh na 
vojenském koupališti v Trenčíně při společném koupání mužstva po samovolném vzdálení se. VHA Bratislava, 
f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 94, č.j. 104.292/žen.+1.osob.1939, šk. 95, č.j. 104.352/1.
osob.1939, č.j. 104.353/žen.1939. Slob. Pavel Polák, příslušník náhradního oddílu Delostreleckého pluku 109, 
t.č. Delostreleckého pluku 1, utonul 8. července v řece Váh u Hlohovce. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské 
veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 12, č.j. 201.853 Dôv./1.osob.1939. Voj. Ján Ružarovský, příslušník Pešieho pluku 



114

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Mastiľak52 při pokusu zachránit tonoucí se ženu.53 Skokem do vody se zranil jeden voják.54 
Nešťastné tragédie se udály navzdory tomu, že k zajištění bezpečného koupání byly vydány 
i potřebné rozkazy. Uveďme, že posádkový rozkaz č. 29 v Trenčíně ohraničil prostor pro 
koupaliště v řece Váh, včetně přístupové cesty, stanovil dozor, který prováděl poučení před 
koupáním, zdravotnickou hlídku s loďkou a záchrannými prostředky. „Kupanie na  inom 
mieste nieje dovolené.“ Po zaměstnání se vysílaly dvě dvojčlenné hlídky, „ktoré kontrolujú, 
či sa mužstvo nekupe na inom mieste než na koupalisku“.55  Posádkový rozkaz č. 48 v Ži-
lině určil místo pro koupání mužstva na říčce Rajčanka. Koupání na jiném místě zakázal. 
Posádkový rozkaz č. 62 zase nařídil, aby posádkový dozorčí důstojník vysílal „vtie  dni, 
keď sa dá kúpať, hliadky, ktoré budú mať za úkol zabrániť kúpanie mužstva na zakázanom 
mieste a previnilcov zisťovať a hlásiť. Kúpanie je veľkým dobrodením pre mužstvo, třeba 
však bojovať proti ľachkomyselnosti a nerozvažnosti mužstva“.56 Nemůžeme se proto divit, 
že i další posádková velitelství přijímala opatření, aby podobným případům zabránila. „Po-
sádkový veliteľ určí vhodné miesta pre kúpanie príslušníkov vojska, ktoré PV. označí. Na 
nebezpečné miesta pre kúpanie vysielajú PV. v dobe mimo zamestnania ozbrojené hliadky, 
ktoré tam kúpajúce sa voj.[enské] osoby zistia, vykážu z miesta a hlásia ich mená PV., ktoré 
proti viníkom prísne zakročí. PV. dbajú tiež toho, aby čo najväčšia časť mužstva i gážistov 
naučila sa riadne a bezpečne plávať. Na plavárňach musia všetci príslušníci vojska dbať na 
pravidlá slušnosti. Pri spoločnom kúpaní mužstva dbajte, aby bol dostatočný dozor a prvá 
pomoc, preto vyšlite s mužstvom vždy zdrav.[otnú] hliadku.“57

Vydaná „Veliteľská právomoc a pôsobnosť vo vojsku“ platná od 19. února 1941 jako před-
běžná směrnice pro působnost armádního aparátu podle nové organizace slovenské armády 
nařízené od 1. října 194058 stanovila, že ve štábu velitele armády existuje „školský a výcvi-
kový referát“, jehož součástí je „telovýchovný referent pri veliteľstve armády“, resp. „refe-
rent telesnej výchovy“, který měl zejména organizovat tělesnou výchovu a sport v armádě 
podle směrnic ministra národní obrany a dohlížet nad jejich správným prováděním. Jeho 
úkolem se stalo i organizování rozličných kursů, jako lyžařského, plaveckého, šermířského, 

4, t.č. 1. roty výcvikového tábora v Žilině, utonul 16. července při koupání na zakázaném místě při stoku 
říčky Kysuca do řeky Váh, kde se dělaly velké vlny a mohutný vír, ačkoliv neuměl plavat. VHA Bratislava, 
f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 97, č.j. 105.154/1.odd.1939. Voj. Martin Gabriš, příslušník 6. 
roty veľkých guľometov proti letadlom, utonul 18. července v řece Váh na posádkovém koupališti v Piešťanech, 
když jako neplavec opustil vykázaný prostor. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, 
šk. 99, č.j. 105.789/1.odd.1939. Voj. Jozef Vlha, příslušník 1. roty  Práporu  kanónov  proti  útočnej  vozbe 
v Hlohovci, utonul 18. července v řece Váh na koupališti pro civilní obyvatelstvo na zakázaném místě. VHA 
Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 98, č.j. 105.356/1.odd.1939. Nešťastnou náhodou 
utonul 20. června v řece Dunaj voj. Jozef Rutkay, příslušník Ženijného pluku, když voj. Anton Král zpozoroval, 
že se utrhl ponton, který se s Jozefem Rutkayem pokusili zachytit v loďce, což se jim podařilo, ale nešťastně 
narazili na napnuté lano od připoutaného bagru, čímž se loďka převrhla a Jozef Rutkay, jehož odnášel proud, se 
utopil. VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 92, č.j. 103.553/žen.1939.
52 Příslušník Práporu kanónov proti útočnej vozbe v Hlohovci, utonul 9. července v řece Váh u obce Sv. Peter  
(dnes součást Hlohovce).
53 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 98, č.j. 105.240/1.odd.1939.
54 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 19, č.j. 203.232 dôv./1.os.1939. Uvedená 
statistika se týká pouze zázemí, nikoliv bojového nasazení slovenské armády proti Polsku.
55 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 94, č.j. 104.292/žen+1.osob.1939.
56 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 97, č.j. 105.154/1.odd.1939.
57 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 96, sg. 96/199/1,  
Rozkaz č. 63/1940, čl. C-366, Kúpanie v prírode príslušníkov vojska – upozornenie.
58 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Spisy dôverné 1940 – 1944, šk. 21, č.j. 163.600 dôv./19-
1940.
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tělovýchovného apod. Tělovýchovní referenti pak existovali i na velitelství pozemního voj-
ska (v rámci výcvikového III. oddělení), zde referent přímo zřizoval nařízené kursy (tedy 
i plavecké), velitelství vzdušných zbraní (v rámci osobního II. oddělení), i u velitelství divizí 
(v rámci Ia oddělení) jako tělovýchovní náčelníci a u jednotlivých pluků (odloučených pra-
porů a oddílů) či sborových jednotek velitelství pozemního vojska (kromě asanační roty) 
jako tělovýchovní důstojníci.59 Při výběru tělovýchovných referentů, náčelníků a důstojníků 
se předpokládalo, že půjde o důstojníky, kteří kromě záliby a chuti do tělovýchovy či sportu 
mají i patřičné tělovýchovné a sportovní znalosti získané většinou absolvováním tělový-
chovných kurzů, nebo dosáhli v některém druhu sportovní činnosti úspěchu.  

Armádním tělovýchovným referentem zůstal mjr. pech. Jozef Benedik, který byl od Pe-
šieho pluku 4 přemístěn k ministerstvu národní obrany dnem 30. září 1940,60 a službu na-
stoupil 3. října 1940 u J skupiny branného výcviku,61 která ovšem byla v listopadu 1940 
likvidována. Jako tělovýchovný referent velitelství pozemního vojska byl určen stot. pech. 
Pavol Jamrich,62 u velitelství 1. divize jako tělovýchovný náčelník pak npor. pech. Štefan 
Margitán,63 u leteckého pluku stot. let. Ivan Haluzický, zástupce npor. let. Ján Nemetz, pro 
letiště Vajnory npor. let. Ján Fratrič.64  Oddiel  armádnych  pretekárov, jehož zárodky se 
objevily právě v listopadu 1940, se snažil ve svých řadách sdružit i plavce.65 Posádkové 
velitelství v Bratislavě uspořádalo v Grösslingových lázních 4. května 1941 vyhledávací 
závody, ve kterých se poprvé veřejnosti představili právě vojenští plavci asi v počtu 60 
vojáků.66 Ti také měli v programu propagační zájezdy po jednotlivých posádkách spojené 
s plaveckými kursy, které ovšem kvůli mezinárodní situaci po napadení Sovětského sva-
zu nacionálně-socialistickým Německem a jeho satelity, včetně Slovenska, odpadly. Na-
vzdory tomu se plánovaly v zimě 1941 v Bratislavě a v Piešťanoch plavecké kursy, v létě 
1942 pak plavecké kursy v posádkách pod odborným vedením armádních sportovních 
plavců.67 Musíme na závěr konstatovat, že pozornost se však soustřeďovala především na 
„profesionální“ armádní sport, což byla Čatlošova srdeční záležitost. Že se díky tomu ar-
mádní sport stal cílem ostré kritiky, zejména v deníku Slovák, je již jiná kapitola.

59 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Spisy dôverné 1940 – 1944, šk. 24, č.j. 167.000 dôv./ 
org.1940. Na pomoc tělovýchovným referentům se z řad rotmistrů určoval pomocník. BUČKA, Peter. Šport 
v armáde Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. In Vojenská história, 2003, roč. 7, č. 3, s. 133. ISSN 
1335-3314.
60 Dôverný vestník ministerstva národnej obrany, 1940, roč. 1, č. 9, A. Časť osobná, s. 80.
61 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 144, č.j. 215.076/J.1940.
62 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo pozemného vojska 1940 – 1944, šk. 41, inv. č. 36, Dôverný rozkaz č. 9/1940, 
čl. C-34, Telovýchovný referent VPV, telovýchovní náčelníci divízií, telovýchovní dôstojníci plukov /odlúčených 
oddielov/ - určenie.
63 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 93, sign. 93/185/1,  
Dôverný domáci rozkaz č. 42/1940, čl. 1, Telovýchovný náč. velit. 1. divízie - určenie.
64 VÚA – VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky (1939 – 1945), kart. 58, inv. č. 32/1,  
Letecký pluk, Dôverný rozkaz č. 9/1941, čl. 3, Telovýchovní dôstojníci – zmena.
65 Oddíl byl oficiálně ustanoven 20. ledna 1941. BUČKA, Peter. Armádny šport na Slovensku v období  
II. svetovej vojny. In Vojnová kronika, 2014, roč. 3, č. 1, s. 52.
66 Slovák, 1941, roč. 23, č. 102, s. 16, Zakončenie zimnej plaveckej sezóny v kúpeľoch Grössling; Slovenské  
vojsko, 1941, roč. 2, č. 10, s. 166, Armádni pretekári sa ukázali aj v plavectví.
67 Slovenské vojsko, 1941, roč. 2, č. 19-20, s. 318, Význam  plavectva  v  brannosti  národa. Letecký pluk  
např. určil dnem 9. listopadu 1943 tzv. dny tělovýchovy výkonných letců posádky Piešťany, které obnášely 
každý pátek dvě hodiny tělocviku v tělocvičně měšťanské školy, ale každé úterý také dvě hodiny koupání na 
koupališti „EVA“. VÚA – VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky (1939 – 1945), kart. 
58, inv. č. 32/5, Letecký pluk, Denný rozkaz č. 184/1943, čl. 5, Dni telovýchovy.
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Řeká Váh u Trenčína, 
místo utonutí voj. Emila Gaťára, 6. 7. 1939

Řeka Váh u města Piešťany, místo utonutí  
voj. Martina Gabriše, 18. 7. 1939

Řeka Hron u Novej Bane, 
místo utonutí  por. pech. Arpáda Turányiho, 9. 7.1939
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O. PEJS: DER FLUSS NITRA – DIE TRAGÖDIE DES 15. JULI 1939 
UND IHRE FOLGEN

Der Fluss Nitra (dt. Neutra) erwies sich als tückisch. Eine große Tragödie ereignete sich 
am 15. Juli 1939, als 10 slowakische Soldaten während einer Ausbildung in seinen Gewä-
ssern ertranken. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass die Ausbildung mit einer 
geringen Bereitschaft für unerwartete Ereignisse, Disziplinlosigkeit der Soldaten und Pa-
nik einherging. Die Tragödie offenbarte auch eine unbestreitbare Tatsache. Ein großer Teil 
der slowakischen Soldaten konnte nicht schwimmen. Zunächst sollte dieser Zustand durch 
einen Schwimm- und Rettungsschwimmkurs, der im August 1939 in Piešťany stattfand, 
behoben werden. Er blieb jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein. Es war eine schwierige, 
buchstäblich übermenschliche Aufgabe, einen Kader von Schwimmlehrern zusammen-
zustellen und slowakischen Soldaten das Schwimmen beizubringen. Die Leibeserziehung 
war ein integraler Bestandteil der militärischen Ausbildung, aber es war nicht einfach, den 
Bedarf an Leibesübungsoffizieren in den einzelnen militärischen Formationen zu decken, 
vor allem dann nicht, wenn die ausgewählten Offiziere nicht die entsprechenden Leibeser-
ziehungskurse absolviert hatten, sondern sich eher für Leibeserziehung interessierten oder 
eine Sportart pflegten. Auch fehlte es an einer ausreichenden materiellen Basis geeigneter 
Schwimmbäder oder Badeeinrichtungen, und es wurde im Freien an Flüssen oder Bächen 
improvisiert, was die Gefahr des Ertrinkens oder der Verletzung durch die ständige Dis-
ziplinlosigkeit der Soldaten mit sich brachte. Das Schwimmen oder Baden musste auf die 
Sommermonate beschränkt werden, und in den Wintermonaten gab es keine Hallen für das 
Training. In der slowakischen Armee wurden von den Sportspielen vor allem leichtathle-
tische Disziplinen, die mit militärischen Spielen und Schießen verbunden sind, sowie Ski-
training und – für Offiziere – Reittraining bevorzugt. Die ab Herbst 1940 vom Ministeri-
um für nationale Verteidigung bis zu den einzelnen militärischen Formationen aufgebaute 
Hierarchie der Funktionäre der militärischen Leibeserziehung sollte Abhilfe schaffen. Der 
Militärsport auf „professioneller“ Ebene erregte jedoch die Aufmerksamkeit hochrangiger 
Militärs, insbesondere des Ministers für nationale Verteidigung, General Čatloš, der leis-
tungsstarke Soldaten, darunter auch Schwimmer, um sich versammelte. Daher werden wir 
nicht viel über das Schwimmtraining für die Masse der Soldaten im Wehrdienst erfahren.
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REAKCIA ČS. VOJENSKEJ SPRÁVY NA ÚTOKY 
POSLANCA DEMOKRATICKEJ STRANY 
MICHALA ZIBRÍNA O NEDOSTATOČNOM ZASTÚPENÍ 
SLOVÁKOV V ČS. ARMÁDE

ALEX MASKALÍK

                                                                      
MASKALÍK, A.: Reaction of the Czechoslovak Military Administration to the Attacks of the 
Democratic Party MP Michal Zibrín regarding the Lack of Slovak Representation in the Cze-
choslovak Army. Vojenská história, 1, 27, 2023, pp 119-133, Bratislava.
The published document provides the reaction of the highest representatives of the Czechoslo-
vak military administration to the attacks of the Democratic Party MP Michal Zibrín, made on 
the Parliament premises, against the “unfair” personnel policy towards Slovaks in the post-war 
Czechoslovak Army. A joint article by the Minister of National Defence, General Ludvík Svo-
boda, and the State Secretary, General Mikuláš Ferjenčík, which was publised in the daily 
Bojovník (Fighter), sets the pertracted matters straight and presents the broader context within 
which they had to be seen.
Key words: Military history, Slovakia, post-war period, Slovaks in the CS Army

Na konci 2. svetovej vojny potreba Slovákov pre rozširovanie čs. zahraničnej armády pri 
oslobodzovaní Československa z „východu“ znamenala, že v riešení tzv. slovenskej otázky 
v čs. brannej moci uskutočnila čs. vojenská správa v Londýne mnohé ďalekosiahle ústupky. 
V kontexte ich masového preberania boli vo formáciách s prevažujúcim slovenským prv-
kom zavedené slovenská služobná reč a slovenské tradície. Zriadené boli čisto slovenské 
formácie, v ktorých sa veliteľské a štábne funkcie prioritne obsadzovali slovenskými gá-
žistami. SNR získala konečné slovo v posudzovaní miery ich spoľahlivosti pri preberaní do 
obnovovanej čs. brannej moci. Všetkým, ktorých prijala, boli uznané všetky vojenské hod-
nosti dosiahnuté do SNP vrátané tých, ktoré im „priznala“ v jeho priebehu.1 Košický vládny 
program z 5. apríla 1945 navyše deklaratívne avizoval „učinit konec všem starým sporům 
a vycházejíc z uznání Slováků jako nacionálně svébytného národa důsledně se snažit, aby 
v čs. poměru byla uskutečněna zásada „rovný s rovným“, aby tak bylo uplatněno skutečné 
bratrství mezi oběma národy“. Rovnocennosť sa mala po vojne premietať aj do budovania 
slovenských národných jednotiek a zabezpečenia primeraného zastúpenie Slovákov vo veli-
teľskom zbore i ústredných inštitúciách vojenskej správy čo do počtu i významu.2

Dohovory medzi českou a slovenskou politickou reprezentáciou zaistili slovenskej strane 
značný vplyv na výstavbu čs. veliteľského zboru. V súlade s akceptovaním princípu národ-
nostnej reciprocity v spoločných rezortoch obsadili Slováci na MNO post štátneho tajomní-
ka. Ten bol z titulu funkcie súčasne členom vlády, v právomoci ktorého bolo spolurozhodovať 
o otázkach týkajúcich sa slovenskej časti armády. SNR mohla predkladať návrhy na obsa-
denie najdôležitejších veliteľských a štábnych funkcií na Slovensku, povyšovanie gážistov 
1 Bližšie k problematike pozri: HANZLÍK, F. K historii řešení otázky postavení Slováků v nově vznikající  
čs. armádě na přelomu let 1944 – 1945. In Sborník  vojenské  akademie  v Brně, 1993, řada C, s. 259-264; 
ŠTAIGL, J.  Idea slovenských národných jednotiek v povojnovej čs. armáde – náčrt jej genézy do leta 1945. 
In Zborník Slovensko na konci druhej svetovej vojny – stav, východiská a perspektívy. Bratislava 1994, s. 200-
206; MASKALÍK, A. Predstavy najvyšších vojenských predstaviteľov čs. londýnskej emigrácie z jari 1945 na 
riešenie tzv. slovenskej otázky v čs. brannej moci. In Vojenská história, roč. 26, 2022, č. 3, s. 119-144.
2 http://www.totalita.cz/txt/txt_kvp.pdf
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slovenskej národnosti do vyšších dôstojníckych a generálskych hodností či ich ustanovovanie 
do exponovaných armádnych funkcií. Prostredníctvom vlastnej prijímacej komisie si naďa-
lej organizovala prijímanie slovenských dôstojníkov a rotmajstrov. Pretrvávajúci politický 
pragmatizmus pri zohľadňovaní slovenských požiadaviek a napĺňaní početných stavov veli-
teľského zboru Veľkej armády s rozsiahlym veliteľským zborom opäť znamenal ústretovosť  
čs. vojenskej správy voči Slovákom, a to v každom ohľade. Práca slovenských prijímacích 
komisií, v ktorej dominovalo prehliadanie vážnych nedostatkov, bagatelizovanie previnení 
a rozhodovanie na základe protekcie, sa cielene posudzovala benevolentne. Aj vďaka tomu 
podiel Slovákov medzi dôstojníkmi a rotmajstrami oproti roku 1938 vzrástol 3-násobne a me-
dzi generálmi a plukovníkmi dokonca 10-násobne. Mnohým bol umožnený rýchlejší funkčný 
postup, a to napriek tomu, že ho dosiahli za vojny a že podobné výnimky boli v rozpore so za-
vedenou systemizáciou. V národných jednotkách na Slovensku slúžila väčšina Slovákov, hoci 
vládny program žiadne ustanovenie o mieste ich dislokácie neobsahoval a že táto skutočnosť 
bola v priamom rozpore s forsírovanou exteritorialitou, znamenajúcou povinnosť gážistov 
slúžiť tam, kde to vyžadoval záujem armády. Prednostné obsadzovanie kádrov na Sloven-
sku a ich obmedzený zdroj pritom znamenali, že uspokojivejšie výsledky v ich zastúpení 
v centrálnych armádnych orgánoch neboli možné. V snahe pritiahnuť slovenskú mládež sa 
opäť znížili kritériá dosiahnutého občianskeho vzdelania, špeciálnou novinkou bol kvótový 
systém, ktorý im v prijímacom konaní do dôstojníckej vojenskej akadémie zaručoval pevne 
daný objem z prírastku. Ani to ale nestačilo, aby sa v podmienkach silnejúceho pacifizmu 
vyriešil nezáujem Slovákov o vojenskú profesiu a dosiahlo tak ich očakávané 25 %-né zastú-
penie, zodpovedajúce národnostnej štruktúre obyvateľstva Čs. republiky.

Existujúcu situáciu sa politicky usilovali využiť predstavitelia Demokratickej strany, naj-
silnejšieho politického zoskupenia na Slovensku. Hoci bezprostredne po vojne sa ústreto-
vosť čs. vojenskej správy pri napĺňaní predstáv Slovákov v nej na pôde parlamentu a na 
stránkach ich denníka Čas reflektovala pozitívne, s blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa 
ich postoj postupne menil. Slovenské aspekty problematiky sa ako dôkaz nespravodlivosti 
vládnej politiky voči Slovákom stali vhodným argumentom na budovanie imidžu strany ako 
národne orientovanej občianskej strany, ktorá bude obhajovať ich záujmy. Svoje úsilie jej 
poslanci vystupňovali v predvečer volieb. Dňa 14. mája vystúpil v branno-bezpečnostnom 
výbore Dočasného národného zhromaždenia JUDr. Michal Zibrin s demagogickým preja-
vom o zastúpení Slovákov v čs. brannej moci plnom lží a poloprávd. Útočil v ňom na všetko, 
čo riešenie slovenskej otázky v nej sprevádzalo, a to bez zohľadnenia širších súvislostí, t. j. 
podmienok, za ktorých fungovala (požadovaná úroveň vzdelania, povyšovacia prax, strikt-
né zaraďovanie gážistov na základe systemizácie služobných miest, exteritoriálny princíp 
pri rozmiestňovaní gážistov), existujúcich možností (pretrvávajúci nezáujem slovenskej 
mládeže o vojenské povolanie, kritériá štátnej spoľahlivosti, nemožnosť súčasne zabezpe-
čiť primerané zastúpenie Slovákov v ústredných orgánoch i na Slovensku) a eventuálnych 
východísk.  Vystúpenie pripomínalo účelovú rétoriku ľudáckych prominentov z konca 30. 
rokov. Ako právnik a krátky čas i spravodajský dôstojník čs. zahraničného odboja v Beleh-
rade a Istanbule vedel pracovať s informáciami a musel si byť svojho populizmu vedomý, 
i toho, ako celá udalosť pomôže rozšíriť voličskú základňu demokratov.3 Jeho načasovanie 
pred parlamentnými voľbami 26. mája bolo vysoko taktické a neumožnilo čs. vojenskej 
3 Michal Zibrin bol v rokoch 1940 – 1941, okrem iného, organizátor a vedúci občianskej ilegálnej skupiny 
 na Slovensku Demec. Následne ako dôstojník z povolania v hodnosti kpt. krátko pôsobil ako spravodajský 
dôstojník čs. zahraničného odboja v Belehrade a Istanbule. V dôsledku lokálnych neúspechov bol koncom roka 
1942 odvolaný do Londýna, kde bol preradený do zálohy a zamestnaný na Ministerstve vnútra. Po vojne člen 
SNR a poslanec Národného zhromaždenia. Po februári 1948 emigroval najskôr do Nemecka a neskôr do USA. 
V emigrácii sa neskôr družil s „ľudákmi“. Bližšie k profilu pozri: Vojenské osobnosti čs. odboje 1939 – 1945. 
Praha – Bratislava 2005, s. 335.
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správe včas adekvátne reagovať.4 Z tohto pohľadu malo zrejme skrytý politický rozmer pri 
oslovovaní potenciálnych voličov, ktorí stále váhali. Hra na strunu nacionalizmu zapadala to 
celkového kontextu vtedajšieho vyhraneného predvolebného zápasu, v ktorom sa pomerne 
agresívne angažovali aj komunisti.

Hneď v úvode vyčítal MNO, že „dostatočne nerešpektuje ... potreby správneho percentuál-
neho zastúpenia“ Slovákov v čs. brannej moci, ktoré označil za „veľmi úbohé“. Ako dodal „od 
tých čias, čo sme prví poukazovali na chyby v organizácii čs. armády – hlavne čo do pomeru 
Slovákov a Čechov – hoci uplynulo pekné pracovné obdobie tejto váženej snemovni, predsa 
reči naše ako keby vyznely do prázdna. Nevideli sme nijakú väčšiu snahu, aby MNO všelijaké 
naše provízie ... požiadavky ... s dobrou vôľou bolo vypracovalo, aby si ich všimlo a aby urobi-
lo nápravy.“ Nechýbal dôrazný apel, aby sa tieto veci začali riešiť v súlade s Košickým vlád-
nym programom: „Keď sa vedelo sľubovať, keď sme všetci armádu najviac potrebovali, treba 
dať tejto armáde to, čo jej patrí, najmä aspoň to, čo jej bolo sľúbené.“ Považoval požiadavky 
bojovníkov SNP za odôvodnené, pričom v tejto súvislosti neváhal obviniť vojenskú správu 
z nedostatočného uznania rovnako ich ako i povstania: „MNO nie  je v  stave alebo nechce 
dostatočne akceptovať význam SNP, hoci celý svet uznáva heroický čin našich povstalcov ako 
jedinečný prejav počas tejto vojny, ako niečo tak heroického, čo sa nikdy tak spontánne, tak 
všenárodne nepodalo ... SNP nie je ani dnes ešte hodnotené tak, ako v ňom jeho účastníci bojo-
vali a trpeli. U dôstojníkov a rotmajstrov, ktorí sa povstania zúčastnili, nebol ... dosiaľ patrič-
ným povýšením zhodnotený. Väčšina dôst. na bedrách ktorých spočívala váha úspešného ve-
denia boja ... nebola odmenená za svoje bojové činy, ale bola väčšinou povýšená len normálne 
do hodnosti, ktorú by boli bývali získali aj v bývalej armáde, alebo v hocijakej armáde v tom 
istom čase alebo aj skôr ... veľmi zaslúžilí a verní dôstojníci a rotmajstri SNP a dôstojníckeho 
sboru našej armády sú ukrivdení. Títo dôstojníci a rotmajstri, čo aj normálne mali tú odmenu, 
že za splnenie svojej národnej povinnosti získali pre národ slobodu, zaistenú Čs. republike, 
keď však vidia hromadné veľkorysé povyšovanie nižších dôstojníkov českej národnosti, isto 
sú dotknutí  ...  ich českí kolegovia a k  tomu mnohí z neporovnateľne menšími zásluhami za 
obnovenie Republiky; veď nemohli sa zúčastniť dvojmesačného povstania, štvormesačného 
urputného boja v slovenských horách. Práve preto títo Slováci právom sa dožadujú, aby ich 
práca bola zhodnotená aspoň v tom pomere, ako je zhodnotená u bratov Čechov. Nežiadame 
nijaké extra kabáty. Žiadame len dodržovať to, čo sa v Čechách počíta za zásluhu a potom sa 
aj záslužne odmení, aby sa odmeňovalo aj u účastníkov SNP, alebo u tých slovenských dôs-
tojníkov, ktorí boli verní a ktorí si isto svojim chovaním či prácou v podzemí to zaslúžili ... nie 
je mysliteľné, aby na podklade tohto dekrétu ten, kto nevykonal vojenskú službu a nemá šesť 
mesiacov odbojnej efektívnej činnosti v SNP, alebo iných šesť mesiacov boja, predbehol na 
podklade trestu tzv. renomináciou tých Slovákov, ktorí túto vojnovú činnosť majú za sebou.“5

4 Jeho vystúpenie na pôde Dočasného národného zhromaždenia zo 14. mája 1946 následne opublikoval tlačový 
 orgán Demokratickej strany denník Čas na pokračovanie 21. a 22. mája („Za správne zastúpenie Slovákov 
v  armáde“, resp. „Zastúpenie  Slovákov  na  MNO“). V plnom znení sú oba články (prinášajúce Zibrínovo 
vystúpenie) publikované v štúdii: MASKALÍK, A. Slováci vo veliteľskom zbore čs. brannej moci v rokoch 1945 
– 1948 na stránkach dobového denníka Demokratickej strany Čas. In Vojenská história, 2022, č. 2, s, 138-143.
Nie je bez zaujímavosti, že 20. mája 1946 došlo Predsedníctvu SNR, Predsedníctvu Zboru poverenníkov SNR, 
ústredným sekretariátom Komunistickej strany Slovenska, Demokratickej strany, Strany práce a Strany slobody, 
resp. predsedovi SNR Jozefovi Letrrichovi, a poslancovi Karlovi Šmidkemu „memorandum slovenských 
gážistov“ –  Bolestné otázky Slovákov v armáde ! To útočilo proti štátnemu tajomníkovi MNO gen. Ferjenčíkovi, 
ktorý mal obhajovať „záujmy Čechov a nie oprávnené požiadavky Slovákov“, nemal stačiť na zvládnutie jemu 
„sverených úloh“ a svojou „slabosťou, bojácnosťou, ústupnosťou a nerozhodnosťou zapříčiňuje nespokojnosť 
a znehodnocuje krvavé výdobytky Slov. nár. povstania“. Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. ÚV KSS 
– generálny tajomník Štefan Bašťovanský, k. 2164, a.j. 331.
5 Tzv. renomináciou sa vyrovnávali hodností u tých vojenských gážistov, ktorí za vojny nemohli byť prirodzene 
povyšovaní. Slovákom boli na oplátku uznané hodnosti dosiahnuté v slovenskej brannej moci.



122

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

Kritizoval i zastúpenie dôstojníkov slovenskej národnosti medzi príslušníkmi vyššieho 
veliteľského zboru: „Ešte horší je stav ohľadne dôstojníkov vo vyšších hodnostiach. Snaha 
povyšovať ... Slovákov do vyšších hodností je na kompetentných miestach minimálna, pre-
tože prevláda názor, že do vyšších hodností Slovákov povyšovali rýchlym tempom a podľa 
týchto málo prípadov, 3 – 4 dôstojníci, ktorí za mimoriadne zásluhy mali aj mimoriadne 
povýšenie, berie sa priemerná miera ... Treba, aby ... boli urýchlene povyšovaní na syste-
mizované hodnosti, i keď sú vekove mladší, lebo treba uvážiť, že päťročná vojenská služba, 
v SNP, podzemná činnosť a vôbec v oslobodzovacích bojoch nadobudli iným spôsobom ve-
domosti z vojenského odboru ako tí dôstojníci českej národnosti, ktorým nebolo dopriate  
6 rokov slúžiť v čs. armáde.“ Pri prideľovaní poradia (východiska prepočítavania služob-
ných rokov do platových stupníc, ktoré spoluurčovalo kariérny postup gážistov) sa MNO 
vyčítalo „zlomyseľné konanie“. Pocity krivdy mali umocňovať aj rýchle kariéry niekto-
rých kádrov inklinujúcich ku komunistom so zavádzajúcim odkazom, že: „Takúto  zá-
vratnú kariéru neurobil ani jeden z hrdinského SNP, ani jeden zo Slovákov hrdinskej za-
hraničnej armády. Napriek tomu, veľmi často sa poukazuje, že údajní Slováci robili také 
a onaké kariéry. Podobné salto mortále sa ani u jedného nevyskytlo – taká dobroprajnosť 
nebola ani jednému Slovákovi preukázaná.“ V tejto súvislosti vyjadril želanie: „boli by 
sme veľmi šťastní, keby v MNO v osobnom oddelení prestal duch Piccadilly, duch Londý-
na, kde slovenskí dôstojníci boli odstrkovaní, kde sa nič iného nerobilo, ako z chybičky 
ako blcha robil sa elefant len preto, aby slovenskí dôstojníci šli do pozadia. A tak sa stalo, 
že zahraničná armáda zo Západu zďaleka nemá také percento slovenských dôstojníkov, 
ako zahraničná armáda z Východu.“ Jeho pozornosti neušlo ani ich zastúpenie v centrál-
nych orgánoch, kde požadoval aby pri obsadzovaní veliteľských, resp. „prednostenských“ 
miest v kontexte prirodzenej rotácie kádrov „už nastala konečne náprava, náprava nie-
len momentálna,  ale  náprava  systematická  na  niekoľko  rokov  plánovaná.  Treba  vydať 
aspoň systemizačný výnos, ktorý by tieto práva na veliteľské a prednostenské miesto do 
budúcnosti zaistil, aby sa nemohlo napríklad stať, keď je odvolaný Slovák prednosta, tak 
Slováci strácajú zase prednostenské miesto.“ V tejto súvislosti súčasne dôrazne apeloval 
na MNO „aby sa podobných chybných krokov vystríhalo“, aby tak nemohlo dochádzať 
k „pre Slovákov krivému kroku“.

Nespokojnosť vyjadril i voči „tvrdým“ kritériám platným pri menovaní rotmajstrov za 
dôstojníkov: „Stanoveným podmienkam vyhovelo, žiaľbohu, len malé percento rotmajstrov 
Slovákov, pretože je predpísaný veľmi dlhý čas v rotmajstrovskom stave. Treba zhodnotiť, 
či  6  rokov  strávených mimo  armádu  v  českých  zemiach  je  dôležitejšie  pre  armádu  ako 
kratší čas, ktorí rotmajstri – Slováci strávili vo vojenskej službe za vojny a aj teraz minulý 
rok, keď Slováci mohli bojovať od východného frontu až po Prahu, zatiaľ čo českí rotmaj-
stri boli v civilných službách ... Asi 1000 záložných dôstojníkov – Slovákov sa zúčastnilo 
národného povstania a postupovalo s prvým čs. sborom do Prahy. Mnohí z týchto dôstoj-
níkov zúčastnili sa aktívne v takom počte, že by boli zväčšia zaplnili medzery, javiace sa 
v dôstojníckom sbore čs. armády vzhľadom na ich účasť na slovenskom povstaní. Mohli ich 
teda povýšiť jednak preto, aby boli odmenení za svoju bojovú činnosť a jednak preto, aby 
im dali predpoklady vstúpiť do dôstojníckeho sboru ako dôstojníci z povolania. V návrhu 
sa realizovalo veľmi malé percento. Preto títo záložníci i dôstojníci miesto toho, aby v ar-
máde zostali a doplnili medzeru, ktorá sa javí v percentuálnom kontingente slovenskom, 
odišli a takýmto spôsobom kontingent sa zase náležite nedoplňuje.“

Najväčšej kritike vo svojom vystúpení Zibrin podrobil spôsobu očisty v slovenskej čas-
ti veliteľského zboru od „zrádcovských,  kolaborantských, antidemokratických a protili-
dových  živlů“, kde sa všeobecne avizovalo prísne postupovať voči vyšším dôstojníkom, 
zatiaľ čo voči nižším dôstojníkom a rotmajstrom mala byť uplatňovaná istá benevolencia 



VOJENSKÁ HISTÓRIA

123

VOJENSKÁ HISTÓRIA

a umiernenosť. V kontexte novoprijímaného zákona z 13. apríla 1946 (ktorý bol Slovákom 
opäť naklonený) upozorňoval „na  jeden najnezdravejší  zjav,  ktorý  teraz  začína  vládnuť 
a panovať v MNO ... Robili sme ďalekosiahle úspechy vzhľadom na to, že sme mali vyhlá-
senie pána ministra národnej obrany generála Svobodu, že napriek tomu prísnemu zákonu 
sa Slovákom nijaká krivda nebude robiť ... Napriek tomu, keď sa zákon začal prevádzať  ... 
máme veľmi smutný úkaz, ako nejaká kľuka v MNO chce krágľovať Slovákov. Upozorňuje-
me, aby sa s podobnými zlomyseľnými vecami prestalo. ... Je to rozhodne nesprávne, lebo 
nie je možné tvrdiť, že by sme si neboli slovenský dôstojnícky sbor vo vyšších hodnostiach 
náležite  vyčistili.  Tu  treba  konštatovať,  že  z  toho malého  počtu  Slovákov  –  dôstojníkov 
neprijala prijímacia komisia do čs. armády – takým spôsobom káder vyšších dôstojníkov 
vyčistila – 138 vyšších dôstojníkov,  to značí,  že  to, čo zostalo,  je náležite preosiate a že 
skutočne v dôstojníckom sbore bola prevedená náležitá očista. Keď  to percentuálne be-
rieme, vidíme, že viac ako 25 perc. príslušníkov bývalého dôstojníckeho sboru vo vyšších 
hodnostiach bolo vylúčené. Teraz sme si tu očistu tak dôkladne vykonali, i keď s nejakými 
chybami, nie je možno tento dôstojnícky sbor naďalej podozrievať ... hlavná zpráva má už 
pripravení soznam všetkých dôstojníkov a rotmajstrov tzv. Hašíkovej armády a dáva ich 
k dispozícii prijímacej komisii, že títo dôstojníci a rotmajstri nemôžu byť do armády prijatí. 
S tým úplne súhlasím a my na tom trváme, že ten, kto dobrovoľne slúžil v tejto armáde, kto 
sa hocijakým spôsobom postavil proti SNP, nielen aby bol vylúčený navždy z čs. armády, 
ale aby bol aj  súdený. Ale aby  sa  tu  išly  rozširovať  tieto  rady dôstojníkov o  tých,  ktorí 
prípadne nemohli prísť do povstania, aby sa to rozširovalo na tie armádne skupiny, ktoré 
boly mimo územia Slovenska ako v Rumunsku a Taliansku, proti tomu sa čo najhorlivejšie 
staviam, lebo tu by sa pre Slovákov stala veľká krivda a vylúčil by sa tak veľký počet dôs-
tojníkov a taká veľká kategória dôstojníkov a rotmajstrov, ktorú sme my pôvodne našim 
zákonom vylúčiť nechceli. Také zaobchádzanie, keď by  to robili naši v Bratislave, proti 
tomu by som nič nemal, ale keď sa to pripravuje v Prahe ... rozhodne musím proti tomu 
protestovať.“

Rázne vystúpil aj proti praktikám vojenského obranného spravodajstva Hlavného štá-
bu, ktoré v neskoršom období viedli kampaň na elimináciu čo najväčšej časti dôstojníkov 
a rotmajstrov z povolania, nesympatizujúcich s komunistami: „Ďalej sa stáva to, keď sa 
sídu dôstojníci SNP vo svojom spolku v  tzv. „Svojpove“ a rokujú o organizačných otáz-
kach o svojich stavovských otázkach, tak druhý a tretí deň ich predvolajú na pražské OBZ 
a dávajú im otázky a berú ich na zodpovednosť, ako mohli o slovenských otázkach rokovať 
a čo ich k tomu viedlo, kto ich v tom podporoval, s kým majú styky a s ktorými poslancami 
o tom rozprávali. Prosím, toto je taký režim, ktorý prevyšuje všetky režimy, ktoré sme mali 
predtým a rozhodne sa staviam proti tomu, aby hrdinovia SNP niekoľko ráz vyznamenaní, 
zaslúžilí pracovníci boli všelijakými pánmi z OBZ šikanovaní  len za  to,  že  sa domáhajú 
práv v čs. armáde pre slovenských dôstojníkov, pre rotmajstrov a pre mužstvo.“

Reakcia najvyšších predstaviteľov čs. vojenskej správy na seba nenechala dlho čakať. 
Jej výsledkom bol rozsiahly článok, pod ktorý sa osobne podpísali minister národnej obra-
ny, armádny generál Ludvík Svoboda a štátny tajomník MNO, Slovák, generál veterinár 
Mikuláš Ferjenčík. Obaja sa v ňom pokúsili nielen uviesť všetky veci na pravú mieru, 
ale aj priblížiť širší kontext, v rámci ktorého bolo nutné všetky pertraktované súvislos-
ti vnímať. Zaujala každopádne značná prekvapenosť oboch vysokých funkcionárov, ako 
Zibrinovo vystúpenie vnímali: „Ostáva  ...  otázka,  čo  viedlo  pána  poslanca Dr.  Zibrina 
k uvedeným nesprávnym a nepravdivým tvrdeniam MNO. Isté je, ako o tom svedčia niekto-
ré zjavy v dôstojníckom sbore na Slovensku a odozvou u dôstojníkov českej národnosti, že 
svojou rečou neposlúžili ani armáde, ale ani vojenským gážistom slovenskej národnosti.“ 
Otázkou zostáva, či si autori populizmus uvedomovali  a len naň nechceli reagovať. Svobo-
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dov a Ferjenčíkov článok vyšiel 9. júna 1946 v denníku Bojovník (tlačovom orgáne 4. Ob-
lasti).6 Dokument uverejňujeme v plnom znení so všetkými gramatickými a štylistickými 
nedostatkami.

Dokument:

Ministerstvo národnej obrany považuje za nutné, aby verejnosť riadne a správne infor-
movalo o všetkých problémoch a otázkach, ktoré pán poslanec Dr. Zibrin uvádza vo svojej 
reči v Dočasnom Národnom shromaždení dňa 14. mája 1946 t. r. a uverejnené v časopise čas 
číslo 114 a 115 a z ktorých priamo MNO obviňuje.
Pán poslanec Zibrin v prvom rade vytýka MNO, že „stav slovenského, tak nižšieho ako aj 

vyššieho dôstojníctva je veľmi úbohý a že Ministerstvo národ. Obrany dostatočne nerešpek-
tuje potreby správneho percentuálneho zastúpenia Slovákov v československej armáde“.

Otázka paritného zastúpenia Slovákov
v československej armáde je sledovaná od prvopočiatku príslušnými orgánmi MNO s veľ-

kou pozornosťou a snahou pokiaľ možno čo najskôr túto paritu dosiahnuť. Cieľom objasne-
nia tohto problému a jeho ťažkostí uvádzame tento stručný prehľad v percentách:
V roku 1938 bolo dôstojníkov slovenskej národnosti len 3,4 %,
v roku 1945 bolo z celkového počtu dôstojníkov len 10 % dôstojníkov slovenskej národ-

nosti.
Konštatovanie p. poslanca Dr. Zibrina o nízkom stave dôstojníkov slovenskej národnosti 

je  teda  správne. Pravda  pán  poslanec  nerieši  otázku,  prečo  je  tomu  tak  a  prečo  nebolo 
možné  pri  najlepšej  vôli  uskutočniť  v  dobe  jedného  roku  paritné  zastúpenie  dôstojníkov 
slovenskej národnosti v čs. armáde. Už z percentuálnych čísel, shora uvedených, je jasné, že 
vinu na tomto nepatrnom zastúpení nemá MNO. Vlastné príčiny, prečo sa tak dosiaľ nestalo 
a stať nemohlo, sú tieto:

Prečo doteraz nebolo možné paritné zastúpenie
Doplnenie dôstojníkov slovenskej národnosti mohlo by byť vykonané buď odrazu, pravda 

za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov, alebo postupne, čo by si, pravda, vyžiada-
lo istého času. Odrazu sa doplnenie vykonať nedá z troch zásadných dôvodov a to:
1.  pri  pomerne mladom  dôstojníckom  sbore  slovenskom  (je  len málo  jednotlivcov 

– dôstojníkov – Slovákov – nad 45 rokov, a náhlym doplnením počtu Slovákov na požado-
vaný stav bol by jednak znemožnený žiaduci postup značného percenta takto vyradených 
poručíkov  slovenskej  národnosti,  jednak by po dlhú dobu nebolo možné do armády pri-
jať uchádzačov slovenskej národnosti hoci sebelepšej kvality, okrem málo jednotlivcov (po 
dobu 10 rokov podľa fyzického veku bude možné penzionovať len niekoľko málo dôstojníkov 
slovenskej národnosti a prijímanie nových uchádzačov je v úzkej súvislosti s odchodom dôs-
tojníkov z armády). Znamenalo by to prakticky, že z poručíkov jedného ročníka takto vyra-
dených dosiahlo by isté percento hodnosti vyšších, prevážna časť však by mala znemožnený 
ďalší postup po dlhý rad rokov, proste preto, že by po celú túto dobu všetky systemizované 
miesta, patriace Slovákom, boly obsadené a to viac ako z 50 % dôstojníkov jedného ročníka 
akadémie, t.j. i fyzicky približne jednako starými.
2.  ako bude ďalej uvedené, niet ani dostatočného počtu uchádzačov a 
3.  pri časove rýchlom doplnení počtu dôstojníkov slov. národnosti bola by vojenská 

správa nutená prijímať i osoby tak s osobnej, ako aj s politickej stránky nie plne kvalifiko-

6 Bojovník, 9. jún 1946, „Zastúpenie  Slovákov  v  čs.  armáde. Na  okraj  vyhlásenia  poslanca Dr.  ZIBRINA 
v DNS“.
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vané, čo pravda, nie je v záujme ani vojenskej správy, ani samotného dôstojníckeho sboru. 
Konečne tiež na školenie tak veľkého počtu akademikov aký, by bolo treba pri tomto spôso-
be doplňovania prijať, niet ani dostatku inštruktorského personálu a potrebných učebných 
pomôcok.
S ohľadom na všetky tieto okolnosti neostáva vojenskej správe iné, než doplnenie Slová-

kov vykonať postupne. Je isté, že pri tomto spôsobe doplňovania sa disparita v počte dôs-
tojníkov slovenskej a českej národnosti prejavuje a bude sa ešte po určitý čas prejavovať.

Ťažkosti pri získavaní slovenských dôstojníkov
Z ťažkostí, aké má vojenská správa pri získavaní dôstojníkov slovenskej národnosti, uvá-

dzame aspoň niektoré. V roku 1945 prihlásilo sa do vojenskej akadémie 1201 Čechov a len 
291 Slovákov. Z toho bolo do 1. ročníka prijatých 491 Čechov a 120 Slovákov. Do druhého 
ročníka 420 Čechov a 110 Slovákov. Celkom teda 914 Čechov a 320 Slovákov.7 Keď sa pomer 
prepočíta persentuelne, vidno, že do voj. akadémie bolo prijatých celkom 76 % zo žiada-
teľov českej národnosti a 82 % zo žiadateľov slovenskej národnosti. V roku 1946 podalo si 
žiadosť do vojenskej akadémie 1600 Čechov a 450 Slovákov. Predpokladá sa, že bude pri-
jatých 360 Čechov, t.j. len 22 % a 180 Slovákov, t.j. 40 % z prihlásených. Celkový vzájomný 
pomer prijatých Čechov a Slovákov bude 2:1. Z uvedeného jasne vysvitá, že sa voj. správa 
snaží všemožne,  i na úkor žiadateľov českej národnosti, dosiahnuť zrýchlene pomerného 
zastúpenia Slovákov v armáde.
Všetky tu uvedené okolnosti p. posl. Dr. Zibrin neberie do úvahy, hoci bol o nich informo-

vaný, proste len konštatuje disparitu, ale o jej príčinách a o návrhu, ako sa jej pre armádu 
možným a únosným spôsobom zbaviť, sa nezmieňuje.
Pri zriadení tzv. Slovenského štátu bolo z čs. armády k dispozícii pre armádu slovenskú 

len 444 dôstojníkov. nedostatočný početný stav bol prekotne doplňovaný i násilným preve-
dením záložných dôstojníkov z iných rezortov, menovite zo stavu učiteľstva. Ako následok 
prekotného tohto doplňovania vznikla značná povyšovacia konjunktúra u tohto dôstojnícke-
ho sboru. Roku 1945, keď obnovením čs. armády bol dôstojnícky sbor obidvoch národností 
znova slúčený, ukázal sa počet dôstojníkov slovenskej národnosti zas naprosto nedostačujú-
cim, prečo tiež nebolo pre MNO možné, aby zachovalo hneď alebo dosiahlo v krátkej dobe 
požadovanú paritu.

Nezáujem Slovákov o činnú vojenskú službu
Nesplnily sa ani nádeje, ktoré voj. správa kládla na aktivovanie dôstojníkov. Žiadosť o ak-

tivovanie predložilo len 255 dôstojníkov slovenskej národnosti oproti 1.451 Čechom a 187 
Rusínom. I tu sa prejavuje nezáujem osôb slovenskej národnosti o činnú vojenskú službu. 
Ako príčinu tohto zjavu máme okolnosť, že sa civilné zamestnania považujú za výnosnejšie, 
než je vojenská služba.
Vojenská  správa,  a  treba  to  znova konštatovať,  ostatné  je  to  jasné  i  z  hore uvedených 

skutočností,  snaží  sa  zvýšiť  počet  vojenských  gážistov  z  povolania  slovenskej  národnos-
ti  a  vychádza Slovákom pri  prijímaní  v ústrety  všemožným  spôsobom. Z  týchto dôvodov 
spracováva MNO tiež smernice národnostného kľúča pre doplňovanie vojenských gážistov 
z povolania čs. brannej moci.

Otázka záväzkov býv. slov. armády
Podobného charakteru  je  i  zpráva a  výčitka p.  poslanca Dr. Zibrina,  že MNO nechce 

riešiť otázku záväzkov tzv. Slovenskej republiky, ktoré boly založené požadovaním bývalej 

7 Podľa prepočtu by teda malo byť dovedna prijatých 911 Čechov a 230 Slovákov, nie 914 Čechov a 320 
Slovákov.
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slovenskej armády podľa zákona čís. 131/1936 Sb. o obrane štátu. Treba uviesť, že MNO 
pod čís. 4565 dôv. IV.-1. oddel. 1945 ešte 15. decembra minulého roka predložilo vláde ná-
vrh, aby tieto administratívne záväzky po slovenskej armáde boly z dôvodov hospodárskych 
a politických, v rámci rekonštrukcie Slovenska zaplatené. Návrh MNO však narazil tu na 
zásadné právne námietky,  ktoré  spočívajú  v  tom,  že  nejde  tu  o  záväzky administratívne, 
ale o vojnové škody, za ktoré ČSR neručí. MNO napriek tomuto stanovisku hľadá však aj 
naďalej možnosť vhodného, praktického riešenia a svoláva na tieto dni už tretiu medzimi-
nisterskú poradu. Nie je, ako vidieť, správne tvrdenie, že MNO príslušné návrhy a žiadosti 
necháva nepovšimnuté a „sťažnosti nijakým spôsobom vybavovať nechce“.

Spôsob povyšovania dôstojníkov
Dôstojníci českej národnosti, pokiaľ boli v dobe neslobody na území Čs. republiky, neboli 

prirodzene povyšovaní vôbec. Naproti tomu dôstojníci slovenskej národnosti v slovenskej 
armáde a dôstojníci obidvoch národností  v  zahraničnej armáde boli povyšovaní po celú 
túto dobu. V snahe konsolidovať pomery dôstojníckeho sboru bola vyslovená zákonom číslo 
72/1946 Sb. akt8 aj pánom prezidentom, hlavným veliteľom armády, a košickým vládnym 
programom zásada jednotnosti. Z toho, pravda, plynie, že povýšenie musí byť upravené vo 
všetkých týchto složkách tak, aby sa dosiahlo pokiaľ možno najväčšej spravodlivosti. S to-
uto zásadou súvisí hlavne otázka renominácie, ktorú reč pána poslanca snaží sa potierať 
práve v jej zásade. Dôstojníci a rotmajstri, pokiaľ budú do Čs. armády prijatí, budú si všetci 
rovní a u všetkých bude rátané s faktom, ako keby neprestali byť dôstojníkmi z povolania. 
Táto  zásada ma  prirodzene  tiež  svoje  dôsledky  a  to  hlavne  v  politike  povýšovania,  lebo 
každý dôstojník po vykonanej renominácii príde poradím na také miesto, kde podľa svojho 
chovania sa v dobe neslobody a dĺžky svojej vojenskej služby  (poradia) prislúcha. Touto 
zásadou, pravda nemôžu byť dôstojníci slovenskej národnosti alebo slov. verejnosť nejako 
dotknutí,  lebo  nie  je možné  akceptovať  názor,  aby  dôstojníci  slovenskej  národnosti  boli 
povyšovaní odmenou za účasť na Slov. nár. povstaní inak, ako dôstojníci účastníci zahra-
ničného odboja alebo domáceho odboja národnosti českej.
Nie je úmyslom týchto opatrení azda snižovať veľký význam Slovenského národného po-

vstania, ale nie je možné na druhej strane snižovať ani význam odbojovej činnosti, ako zahra-
ničnej tak aj domácej u dôstojníkov českej národnosti. Konečne treba zdôrazniť, že renomi-
načná akcia je vykonaná tiež v odbore civilnej správy a dosiať nikoho nenapadlo, aby azda 
poukazoval na nesprávnosť tejto akcie a na jej nespravodlivosť voči civilným zamestnancom 
slovenskej národnosti. Tým viac prekvapuje potom, že voči dôstojníkom českej národnosti 
bol vyslovený práve v článku názor, ako by renominačná akcia v oboru voj.  správy mala 
slúžiť dôstojníkom českej národ. na získanie predností voči ich slovenským kolegom. Že re-
nominačná akcia je plne oprávnená vysvitá aj z toho, že touto akciou sa sleduje len zásada, 
dosiahnuť príslušnej hodnosti, ktorú by dotyčný dôstojník bol býval dosiahol, keby nebolo 
doby neslobody. Je nemysliteľné a tiež nežiaduce, aby dôstojník, ktorý v dôsledku doby ne-
slobody nemohol byť povyšovaný, nebol vôbec povýšený len preto, že doba neslobody bola.

Poradie pri povyšovaní
Pokiaľ ide o poradie, zdôrazňujeme, že všetky dosiaľ uverejnené povýšenia majú poradie 

dočasné, sú i ako také uverejňované. Definitívneho poradia dostane sa všetkým pri prevá-
dzaní renominácie. Keby si pán poslanec bol chcel v tomto smere získať potrebné informá-
cie, ktoré mu mohol poskytnúť ktorýkoľvek dôstojník, iste by neuvádzal túto pravde odpo-
rujúcu okolnosť. Týka sa to hlavne tej časti jeho reči reči, kde udáva, že MNO s úmyslom 
škodiť dôstojníkom slov. národnosti stanovilo poradný deň s rozdielom jedného dňa voči 
8 Správne „ako“.
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dôstojníkom českej národnosti. Nemôže a tiež v danom prípad ani nejde o nejakú zlomy-
seľnosť ale čiste o vec dočasnú, ktorá shora uvedenou renomináciou bude presne upravená 
a pri ktorej bude tiež upravené aj poradie dôstojníkov slov. národnosti voči dôstojníkom ná-
rodnosti českej. Pokiaľ ide o povyšovanie dôstojníkov zahraničnej armády, treba zdôrazniť, 
že nebol nikdy robený rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi, pravda pokiaľ vykonávali činnú 
vojenskú službu.

Povyšovanie v zahraničnej armáde na Západe
robilo sa podľa rozsahov, vydávaných každoročne pre jarné a jesenné povýšenie, s výnim-

kou roku 1940. Rozsahy boly spracované osobným oddelením MNO, a schválil ich minister 
národnej obrany po dohode so štátnym ministrom div. generálom R. Viestom. Povyšovanie 
i rozsahy na povyšovanie boly vždy uverejňované. Zdôrazňujeme, že po celú dobu sa ne-
stalo, aby niektorý z dôstojníkov alebo rotmajstrov slovenskej národnosti v zahraničí niečo 
bol namietol, alebo si bol sťažoval z dôvodov, že pri jeho povýšení došlo k nesprávnostiam. 
Je preto nepochopiteľné, že došlo k podobnej, verejnej, kolektívnej a celkom nepodloženej 
námietke až za rok po návrate do vlasti. Presnosť vykonávania v povýšení Čechov a Slo-
vákov v zahraničí môže si pán poslanec zistiť nahliadnutím do všetkých príslušných spisov 
a rozkazov.

Výnimky pri povyšovacej praxi
Požiadavkou, aby povyšovacia prax pre dôstojníkov slovenskej národnosti bola výhod-

nejšia, by sa nikdy nedosiahlo konsolidácie dôstojníckeho sboru a nie je preto ani spravod-
livé ani účelné podobnú požiadavku splniť. Pán poslanec poukazuje na prípad povýšenia is-
tého dôstojníka, príslušníka zahraničnej armády, ktorý bol v roku 1943 čatárom ašpirantom 
a teraz má byť povýšený do hodnosti plukovníckej. Z citovania osobného vestníka je jasné, 
že ide o prípade pplk. Reicina, pravda, pán poslanec zabudol uviesť, že ide tu o zvláštny 
prípad osoby, ktorá sa svojimi vlastnosťami hodí na určité miesto, kde tiež službu vykonáva, 
a ktorá práve len s ohľadom na tieto vynikajúce svoje vlastnosti, zásluhy a funkciu, ktorú 
vykonáva, bola do príslušnej hodnosti povýšená.9 Treba uviesť, že aj u dôstojníkov sloven-
skej národnosti sú, i keď nie obdobné, ale podobné prípady. Máme dôstojníkov slovenskej 
národnosti, ktorí v roku 194310 boli štábnymi kapitánmi a teraz (a niektorí už dlhšiu dobu) 
sú generálmi, alebo kapitánov a nadporučíkov, ktorí sú dnes plukovníkmi.11 Hoci je aj táto 
okolnosť príslušníkom českej národnosti známa, dosiaľ nikto z nich nič podobného v novi-
nách verejne neuvádzal, ako vec, ktorá na verejnosť nepatrí.

Otázka rotmajstrov
V reči pán poslanec uvádza ďalej, že požiadavka 6-ročnej služby v hodnosti rotmajstra 

a patričné vzdelanie pred povýšením na dôstojníka rotmajstrov slovenskej národnosti nie 
je plno spravodlivá a že týmito podmienkami sú záujmy rotmajstrov slov. národnosti poško-

9 Bedřich Reicin, v rokoch 1945 – 1948 prednosta obranného spravodajstva HŠ (tj. vojenskej kontrarozviedky).
10 Správne „1939“ – chyba sa do textu dostala napriek tomu, že na ňu redakciu kancelária štátneho tajomníka  
MNO obratom upozornila.
11 V prípade vtedy slúžiacich generálov Slovákov boli takýmito osobami Mikuláš Markus (veliteľ VII. 
armádneho zboru, predtým krátko aj veliteľ 4. oblasti, teritoriálne pokrývajúcej územie Slovenska) a Mikuláš 
Ferjenčík (štátny tajomník MNO a predseda jej Odvolacej komisie), v prípade vtedy slúžiacich plukovníkov 
boli takýmito osobami Anton Ciprich (prednosta Kabinetu štátneho tajomníka MNO), Dezider Kišš – Kalina 
(referent vojnového dozoru 4. oblasti, predtým však prednosta Osobného odd. MNO), Jozef Marko (veliteľ 
spojovacieho vojska HŠ), Július Nosko (veliteľ 2. divízie) a Ivan Trebichavský (miestoprezident Najvyššieho 
vojenského súdu).
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dzované. Na to treba uviesť, že shora uvedené podmienky s príslušnou odbornou skúškou sú 
skutočne minimálnou požiadavkou na povýšenie rotmajstrov do hodnosti dôstojníka. Požia-
davku, aby od 6-ročnej doby bolo u rotmajstrov slovenskej národnosti upustené, vzbudzuje 
dojem, že pán poslanec alebo nie je patrične iroentovaný, alebo chce poskytnúť prednostné 
postavenie rotmajstrom slov. národnosti. Z  toho, čo hovoril, by však vyplývalo,  že  týmto 
podmienkam vyhovujú všetci rotmajstri českej národnosti, ktorí už v roku 1938 mali splnené 
podmienky  čo  do  dĺžky  služobnej  doby  a  preto  sú  prirodzené  po  splnení  ostatných  pod-
mienok povyšovaní do hodností dôstojníkov. Treba zdôrazniť, že ani rotmajstri slovenskej 
národnosti, ktorí majú menej ako 6-ročnú dobu služby, nie sú a ani nebudú nijak poško-
dení. Dôstojníkmi sa stanú ihneď, ako vyhovia podmienkam, príp. je pre nich vyžadovaný 
dišpenz a rotmajstri českej národnosti vekove starí, väčšinou pred penzionovaním, svojim 
odchodom umožnia plne paritné povýšenia rotmajstrov slov. národnosti. Je preto výčitka 
s poukazom na systemizáciu bezpredmetná a ide zaiste o neznalosť a neinformovanosť, inak 
si túto stať nie je možné vysvetliť.

Otázka absolventov voj. akadémie v Bratislave
Pokiaľ ide o stať článku, kde sa poukazuje na krivdu, spáchanú na absolventoch voj. aka-

démie v Bratislave, uvádzame, že všetkým týmto akademikom, ktorí sa na povstaní zúčast-
nili, bolo toto absolvovanie a školenie priznané a boli väčšinou už za povstania povýšení. 
Tým, ktorí boli vyradení v Bratislave už po povstaní, t.j. ktorí po vypuknutí povstania ostali 
slúžiť v slov. armáde, nie je možné priznať hodnosti, takto docielené. Aká by to bola spra-
vodlivosť, keby mali docieliť tých istých hodností a v tom istom čase, ako tí, ktorí z Bratisla-
vy ušli a pripojili sa k povstaniu. Ale pokiaľ by medzi nimi šlo o osoby po národnej a poli-
tickej stránke spoľahlivé, budú povolaní na príslušné skúšky. Otázka je už v štádiu riešenia.

Prečo sa neprikročilo k hromadnému povyšovaniu dôstojníkov v zál.
Vo veci povyšovania dôstojníkov treba konštatovať, že k hromadnému povyšovaniu dôs-

tojníkov  v  zálohe  slov.  národnosti,  ako  bolo  prevádzané  pred  rokom  1938,  nemohlo  byť 
doteraz prikročené z týchto dôvodov:
1.  treba vyčkať pokračovanie o prevzatí dôstojníkov v zálohe,
2.  hodnostný vývoj týchto dôstojníkov sa v rokoch 1939 – 1944 vyvíjal bez preká-

žok, takže neuplynula doba, stanovená pre sotrvanie v hodnosti,
3.  treba upraviť  povýšenie  týchto dôstojníkov aj  s  ohľadom na pomery medzi 

dôstojníkmi v zálohe českej národnosti-
Dôstojníci v zálohe slovenskej národnosti, pokiaľ sa povstania zúčastnili alebo boli zara-

dení do 1. čs. sboru a pokiaľ boli príslušnými veliteľmi na povýšenie navrhnutí, boli alebo 
sú povyšovaní.

Obviňovanie vo veci Slov. nár. povstania
Vo svojej reči p. poslanec Dr. Zibrin ďalej tiež povedal, že „ministerstvo národnej obrany 

nie je vstave, alebo nechce dostatočne akceptovať význam Slovenského národného povsta-
nia“. Tvrdenie toho istého obsahu učinil už pri prejednaní osnovy zákona o umiestňovaní 
a inom zaopatrení účastníkov národného odboja (tlač číslo 429) dňa 14. mája 1946. Totož-
ným  spôsobom vyjadril  sa  tiež  na  schôdzke  ústavno-právneho  výboru  dňa  8. mája  1946 
v súvislosti s prejednávaním § 1 citovanej osnovy zákona. Poukázal ako zpravodajca o tejto 
osnove na to, že osnova má osobitné ustanovenie o českom povstaní v § 1, písm. g), nezmie-
ňuje sa však o Slovenskom národnom povstaní. Touto okolnosťou zdôvodňoval svoje tvrde-
nie, že MNO obchádza význam Slov. národného povstania. Zástupca MNO mu vysvetlil, že 
Slov. národné povstanie nebolo obídené, ba naopak bolo zahrnuté do osnovy v miere ďaleko 
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širšej ako povstanie české. Bola uplatnená i tu zásada, že, ako vo všetkých doterajších nor-
mách, účasť na Slov. národnom povstaní je rovná účasti na domácom odboji. V osnove bolo 
treba české povstanie uviesť  zvlášť, pretože účastníkom českého povstania podľa  smyslu 
navrhovaného zákona sú z účastníkov českého povstania len tí, ktorí za bojov padli, alebo 
boli ťažko ranení. Aby toto obmedzenie mohlo byť v zákone vyjadrené, bolo treba o českom 
povstaní  sa  zmieniť  osobitne.  Slovenské národné povstanie,  ktoré  je  súčiastkou domáce-
ho odboja, je zahrnuté v ustanovení § 1, písm. f) pod „sústavnou činnosťou zahraničného 
alebo domáceho hnutia, smerujúceho priamo k obnoveniu samostatnosti Československej 
republiky“. Táto okolnosť je zdôraznená výslovne v dôvodovej zpráve k § 1 (tlač číslo 272 
Dočasného národného shromaždenia z roku 1946).
Správnosť tohto vysvetlenia uznal ústavno-právny výbor a na žiadosť poslanca Dr. Zibri-

na, ako zpravodajcu, len doplnil § 1, písm. f) ešte slovami „menovite Slovenského národné-
ho povstania“, takže teraz celý text vyzerá takto:
f) zúčastnila sa sústavnou činnosťou zahraničného alebo domáceho odboja, smerujúceho 

priamo k obnoveniu samostatnosti Československej republiky, menovite Slovenského národ-
ného povstania, spôsobom, že táto činnosť privodila, alebo bola spôsobilá privodiť jej ale-
bo jeho rodine újmu na živote, osobnej slobode alebo zdraví“. Z tejto formulácie vidno, že 
bolo uznané stanovisko, podľa ktorého Slovenské národné povstanie je zahrnuté už do pojmu 
„hnutia smerujúceho k oslobodeniu Československej republiky“, o ktorom ustanovenie vlád-
neho návrhu tohto zákona v § 1 pod písm. f) malo za to, že zmienka o Slovenskom národnom 
povstaní stala sa len vo forme príkladu. S touto formuláciou, ktorá jasne dokazuje, že nemôže 
byť ani reči o tom, že by v návrhu bolo zabudnuté, alebo dokonca úmyselne vynechané Slo-
venské národné povstanie, spokojil sa výslovne poslanec Dr. Zibrin ako zpravodajca.
Napriek tomu však týždeň na to vo svojej reči v pléne Národného shromaždenia tvrdenie 

o obchádzaní Slovenského národného povstania Ministerstvom národnej obrany opakoval 
jednakým spôsobom a napriek shora uvedenému vysvetleniu.
Ako vidieť, tvrdenie, že MNO neuznáva význam Slovenského národného povstania, pred-

nesené v súvislosti s citovanou osnovou o umiestňovaní účastníkov národného odboja, ne-
zodpovedá teda skutočnosti a je bez akéhokoľvek podkladu.

Ako je to s údajným „krágľovaním Slovákov“
Na vývody p. poslanca Dr. Zibrina pokiaľ ide o zákon zo dňa 6. marca 1946 číslo 72 Sb., 

t.j. o obvinení, že MNO pripravovaným prevádzacím nariadením k zákonu hodlá „kráglovať 
Slovákov“, tiež treba uviesť skutočný a pravdivý stav veci, ktorý je tento:
MNO predložilo vláde návrh (v tej dobe ešte) dekrétu prezidenta Republiky o úprave nie-

ktorých právnych pomerov vojenských gážistov z povolania. Tento návrh dekrétu, ktorého 
účelom  bolo  vykonať  očistu  vo  veliteľskom  sbore  armády,  obsahoval  ustanovenie,  že  sa 
nariadením SNR (Slovenskej národnej rady) zo dňa 6. marca 1945 číslo 8 Sb. z. a n. SNR 
ponechalo v platnosti. Súčasne bolo navrhované, aby dekrét mal zpätnú účinnosť od 5. mája 
1945, čím by preskúmanie dôstojníkov a rotmajstrov dosiaľ vykonané, ostalo v platnosti.
Vláda predložila  tento  návrh MNO, ako  vládny návrh  zákona Dočasnému národnému 

shromaždeniu. V  tomto sbore bola osnova prepracovaná a dostala obsah, v ktorom bola 
vydaná ako zákon číslo 72-1946 Sb.12

12 Zákon č. 72/1946 Zb. zo 6. marca 1946. Podľa neho nemohli byť do armády prevzatí tí, ktorí boli za vojny 
organizovaní vo fašistických organizáciách (vo vzťahu k slovenským gážistom, napr. HSĽS, HG, Nemecko-
slovenská spoločnosť), zastávali vedúce funkcie vo verejných službách, vojnovom priemysle či sa zúčastnili 
nepriateľského hospodárskeho vojnového podnikania. Vylúčení boli všetci, ktorí verejne podporovali fašistický 
režim, vyvíjali činnosť proti hnutiu odporu, či sa v čase rozbitia republiky a počas neslobody nezákonne 
obohatili. Okrem tých, ktorí sa aktívne nezúčastnili domáceho odboja, hoci tak mohli učiniť, boli vylúčení 
aj tí, ktorí v zahraničí nenastúpili na službu v čs. armáde „ač k  tomu měly možnost“, nereagovali na výzvy 
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Pôsobnosť zákona bola rozšírená na Slovensko a na zahraničných vojakov podľa výslov-
nej dohody všetkých strán DNS.13

Pri prejednávaní osnovy vo výbore ústavno-právnom dostavil sa do tohto výboru minister 
NO, ktorý na žiadosť poslanca Dr. Zibrina vyhlásil, že bude dbať návrhov, ktoré mu predloží 
komisia  zriadená  zákonom  na  preskúšanie  vojenských  gážistov  z  povolania.  Vyhlásenie, 
uvedené  poslancom Dr.  Zibrinom,  „že  vzdor  toho  prísneho  zákona  sa  Slovákom  žiadna 
krivda nebude robiť“, minister národnej obrany neučinil, nebolo podnetu ani dôvodu k ta-
kémuto vyhláseniu. Nebolo nikde úmyslu ani nebezpečenstva, že by sa mohla stať krivda 
Slovákom v akomkoľvek prípade.
Tvrdenie p. poslanca Dr. Zibrina, že sa zákon začal v MNO vykonávať, nie je pravdivé. 

Veď komisie, potrebné na prevádzanie zákona, boly schválené vládou až na schôdzke vlády, 
konanej dňa 21. mája 146 a lehota na podanie prihlášok končila 31. mája 1946.

Neopodstatnené kritizovanie
Nie je MNO známe, o čo opiera p. poslanec Dr. Zibrin svoje tvrdenie, „že v ministerstve 

národnej obrany chce nejaká klika kráglovať Slovákov“. Tento výrok, učinený v súvislosti 
s tvrdením, že sa v ministerstve robí prevádzacie nariadenie k zákonu číslo 72/1946, je bez 
akejkoľvek podstaty. MNO pripravuje smernice, ktoré majú byť len vodítkom a pomôckou 
pre práce komisií. Práce na  týchto smerniciach sa dôstojníci  slovenskej národnosti  (čle-
novia slovenskej komisie) aktívne zúčastnili a sami vypracovali návrh smerníc, týkajúci sa 
dôstojníkov slovenskej národnosti, ktorý návrh patričným spôsobom berie zreteľ na odliš-
nosť pomerov na Slovensku.
Dôvodová  zpráva,  obsažená  v  spoločnej  zpráve  výboru  branného  a  ústavne-právneho 

k zákonu 72/1946, bola v tlači číslo 238 (DNS 1946) rozdaná pred prejednávaním osnovy zá-
kona v pléne Národného shromaždenia. Nemôže byť preto správnym tvrdenie pána poslanca 
Dr. Zibrina, že dôvodová zpráva v parlamente prijatá nebola. Nie je tiež správne ďalšie jeho 
tvrdenie, že bola vytlačená bez parlamentného a výborového oznámenia. Zprávu zpracovali 
a  podpisovali  zpravodajci  výboru  ústavneprávneho  a  branného. Každý  z  poslancov mal 
nepochybne možnosť aspoň po rozdaní zprávy pred schválením zákona plénom Národného 
shromaždenia vzniesť námietky, a menovite uplatňovať námietku, že zpráva nebola výbo-
rom schválená a nie je v súlade s jednaniami vo výbore. Zo zpráv o zasadaniach Národného 
shromaždenia vidno, že nikto podobnú námietku nevzniesol, ani poslanec dr. Zibrin.
Ostatne všetky tieto okolnosti a prvaý stav veci boly a sú poslancovi Dr. Zibrinovi veľ-

mi dobre známe. Veď sám predsa o zákione číslo 72/1946 Sb. už po jeho vydaní na jednej 
schôdzke SVOJPOVU vyhlásil, „že je jeho otcom a autorom“.14

Nesprávne operovanie s OBZ
Podobne,  ako  tvrdenia  o  pripravovanom  kráglovaní  Slovákov  za  pomoci  zákona  číslo 

72/1946 Sb. Ministerstvom národnej obrany alebo nejakou klikou v tomto Ministerstve treba 

predstaviteľov zahraničného odboja zúčastniť sa ho, či odišli pred postupujúcou čs. armádou a armádami 
Spojencov počas oslobodzovania Československa, „ač  tak  nemusili  učiniti“. Hoci slovenskou stranou bol 
prijímaný s veľkou nevoľou, jeho znenie bolo k Slovákom zhovievavé. Napr. ustanovenia bodu 4 § 12 o tom, 
že „mimo hru“ boli tí, ktorí zastávali vedúce funkcie vo verejných službách, sa na funkcie zastávané v „armádě 
t. zv. Slovenské státu“ do vypuknutia SNP nevzťahovali. Slovenskí dôstojníci a rotmajstri mali byť prijatí, ak 
k 29. septembru 1938 slúžili v čs. armáde a potom pokračovali v slovenskej armáde, resp. tu získali dôstojnícke 
hodnosti, prípadne ak sa v čase od marca 1939 do mája 1945 stali príslušníkmi čs. zahraničného vojska. Služba 
v slovenskej armáde sa im započítavala ako služba čs. vojakov z povolania, a to i s do SNP nadobudnutými 
hodnosťami.
13 DNS – Dočasné národné shromaždenie (zhromaždenie).
14 SVOJPOV – Sväz vojakov povstania.
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uviesť na pravú mieru tiež ďalšie tvrdenie poslanca Dr. Zibrina, že slovenskí dôstojníci sú 
po jednaniach o stavovských a organizačných otázkach vo SVOJPOV-e predvolaní na praž-
ské OBZ a sú tu braní na zodpovednosť. Stalo sa tak len v jednom prípade kde bolo zistené, 
že jeden z členov predsedníctva uvádzal na verejnej schôdzke dôverné služobné veci a to 
ešte zámerne skreslené a nepravdivé, t.j. že sa dopustil prezrádzania služobných vecí, ktoré 
maly byť utajené.15

Reč, ktorá nikomu neposlúžila
Ako vidieť, ani jedno z obvinení adresovaných MNO a prednesených pánom poslancom 

Dr. Zibrinom na schôdzi DNS dňa 15. mája t.r. neodpovedá skutočnosti. Nie je možné ani 
predpokladať, že by pán poslanec Dr. Zibrin nebol informovaný, alebo bol informovaný zle, 
nakoľko sa mu o všetkých vytýkaných veciach a záležitostiach dostalo oficiálneho a pod-
robného vysvetlenia v brannom výbore, ako to môžu potvrdiť záznamy tohto výboru. Ostáva 
teda otázka, čo viedlo pána poslanca Dr. Zibrina k uvedeným nesprávnym a nepravdivým 
tvrdeniam MNO. Isté je, ako o tom svedčia niektoré zjavy v dôstojníckom sbore na Sloven-
sku a odozvou u dôstojníkov českej národnosti, že svojou rečou neposlúžili ani armáde, ale 
ani vojenským gážistom slovenskej národnosti.

A. MASKALÍK: REAKTION DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN 
MILITÄRVERWALTUNG AUF DIE ANGRIFFE DES ABGEORDNETEN DER 
DEMOKRATISCHEN PARTEI MICHAL ZIBRÍN ÜBER DIE UNZUREICHENDE 
VERTRETUNG DER SLOWAKEN IN DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN ARMEE

Am Ende des Zweiten Weltkriegs führte der Bedarf an Slowaken für die Erweiterung 
der tschechoslowakischen Auslandsarmee bei der Befreiung der Tschechoslowakei vom 
„Osten“ dazu, dass die tschechoslowakische Militärverwaltung in London viele weitrei-
chende Zugeständnisse bei der Lösung der sogenannten slowakischen Frage in der tsche-
choslowakischen Wehrmacht machte. Entsprechend der Anerkennung des Prinzips der 
nationalen Reziprozität in den gemeinsamen Ressorts besetzten die Slowaken den Posten 
des Staatssekretärs im Ministerium für nationale Verteidigung (MNO), der für Mitentsche-
idungen in Fragen des slowakischen Teils der Armee zuständig war. Sie organisierte we-
iterhin die Rekrutierung von slowakischen Offizieren und Feldwebeln durch ihre eigene 
Aufnahmekommission. Der beharrliche politische Pragmatismus bei der Berücksichtigu-
ng der slowakischen Forderungen und bei der Erfüllung der Zahlen des Kommandokorps 
der Großen Armee bedeutete wiederum, dass die tschechoslowakische Militärverwaltung 
den Slowaken in jeder Hinsicht entgegenkam. Die Arbeit der slowakischen Aufnahmekom-
missionen, die davon geprägt war, schwerwiegende Mängel zu übersehen, Missstände zu 
verharmlosen und Entscheidungen auf der Grundlage von Protektion zu treffen, wurde ab-
sichtlich wohlwollend beurteilt. Auch deshalb stieg der Anteil der Slowaken unter den Offi-
zieren und Feldwebeln im Vergleich zu 1938 um das Dreifache und unter den Generälen und 
Obersten sogar um das Zehnfache. Vielen wurde eine beschleunigte Beförderung gewährt, 
obwohl sie bereits während des Krieges befördert worden waren und solche Ausnahmen 
der bestehenden Systematik zuwiderliefen. Die Mehrheit der Slowaken diente in nationalen 
Einheiten in der Slowakei. Die bevorzugte Besetzung der Kader in der Slowakei und ihre 
begrenzten Ressourcen führten dazu, dass befriedigendere Ergebnisse bei ihrer Vertretung 

15 OBZ – obranné zpravodajství (obranné spravodajstvo). Treba v tejto súvislosti každopádne zdôrazniť, že  
orgány obranného spravodajstva HŠ (jasne orientovanej prokomunistickej zložky) boli v období rokov 1945 – 
1948 veľmi aktívne pri zhromažďovaní informácii o gážistoch niekdajšej slovenskej brannej moci a to hlavne 
pokiaľ šlo o ich pôsobenie na východnom fronte a angažovanosť v spolupráci s klérofašistickým režimom.
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in den zentralen Armeeorganen nicht möglich waren. Um die slowakische Jugend anzuloc-
ken, wurden die Kriterien für die bürgerliche Ausbildung erneut gesenkt. Eine besondere 
Neuerung war das Quotensystem, das ihnen einen festen Anteil an der Zunahme im Auf-
nahmeverfahren für die militärische Offiziersakademie garantierte. Allerdings reichte auch 
dies nicht aus, um das mangelnde Interesse der Slowaken am Militärberuf unter den Bedin-
gungen des zunehmenden Pazifismus zu beheben und die von ihnen erwartete Vertretung 
von 25 % zu erreichen, die der nationalen Struktur der Bevölkerung der Tschechoslowakis-
chen Republik entsprach.

Vertreter der Demokratischen Partei, der stärksten politischen Gruppierung in der 
Slowakei, versuchten, die bestehende Situation politisch auszunutzen. Obwohl unmittel-
bar nach dem Krieg die Hilfsbereitschaft der tschechoslowakischen Militärverwaltung bei 
der Erfüllung der Wünsche der Slowaken in der Armee im Parlament und auf den Seiten 
ihrer Tageszeitung Čas positiv zum Ausdruck kam, änderte sich ihre Haltung allmählich, 
als die Parlamentswahlen näher rückten. Die slowakischen Aspekte der Problematik, die 
als Beweis für die Ungerechtigkeit der Regierungspolitik gegenüber den Slowaken dienten, 
wurden für sie zu einem geeigneten Argument, um das Image der Partei als einer national 
orientierten Bürgerpartei aufzubauen, die ihre Interessen vertreten will. Am Vorabend der 
Wahlen des 26. Mai verstärkte sie ihre Bemühungen. 12 Tage vor den Wahlen hielt JUDr. 
Michal Zibrín, ein Abgeordneter, im Wehr- und Sicherheitsausschuss der Nationalversam-
mlung eine demagogische Rede über die Vertretung der Slowaken in der tschechoslowakis-
chen Wehrmacht, die voll von Lügen und Halbwahrheiten war. Darin griff er alles an, was 
die Lösung der slowakischen Frage in der Armee begleitete, ohne die wirklichen Tatsachen 
und den breiteren Kontext zu berücksichtigen, d. h. die Bedingungen, unter denen sie funk-
tionierte (das geforderte Ausbildungsniveau, die Beförderungspraxis, die strikte Einord-
nung von Gagisten auf der Grundlage der Systematik der Dienstposten), die bestehenden 
Möglichkeiten (das anhaltende Desinteresse der slowakischen Jugend am Militärberuf, die 
geforderten Kriterien für die staatliche Zuverlässigkeit, die Unmöglichkeit, gleichzeitig eine 
angemessene Vertretung der Slowaken in den zentralen Organen und in der Slowakei si-
cherzustellen) und die eventuellen Auswege. Die Reaktion der höchsten Vertreter der tsche-
choslowakischen Militärverwaltung ließ nicht lange auf sich warten.
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PERSONÁLIE

PÔSOBENIE  BOHDANA PAVLŮA 
V RÁMCI ČS. LÉGIÍ V RUSKU
 

FERDINAND VRÁBEL                                                                                                                   
 
                                                                                                                     
VRÁBEL, F.: Bohdan Pavlů and his Service in the Czechoslovak Legions in Russia. Vojenská 
história, 1, 27, 2023, pp 134-140, Bratislava.
Bodan Pavlů was an outstanding Czech and Slovak journalist, a leading figure of the 
Czechoslovak Legions in Russia and later an important Czechoslovak diplomat and an associate 
of Foreign Minister Edvard Beneš. His life was cut short tragically in a car accident in Bosnia 
85 years ago.
Key words: Bodan Pavlů – T. G. Masaryk – M. R. Štefánik – World War 1. – Russian Legions

Napriek tomu, že Bodan Pavlů 
(1883 – 1938) bol významný novinár, 
činiteľ československej légie v Rusku 
a československý diplomat, donedávna 
o ňom, okrem krátkych životopisných 
článkov, zmienok v štúdiách o čs. 
légiách a  nekrológov po jeho predčasnej 
tragickej smrti, neexistovala kompletná 
monografia. Túto medzeru v odbornej 
historiografii a aj dlh voči Pavlůovi 
odstránila len nedávno (v roku 2021) 
významná slovenská historička Bohumila 
Ferenčuhová.1 Pavlů si vyslúžil v súvislosti 
so   zásadným pôsobením v Rusku medzi  
československými legionármi aj prezývku 
Bohdan I. Veľký – cár sibírsky, ale ako 
správne poznamenáva Ferenčuhová, 
je to len kratšie obdobie v jeho živote. 
Postupne bol redaktorom novín 
vydávaných pre československé jednotky 
Čechoslovák, potom Československý 
denník a nakoniec sa vypracoval až na 
politického splnomocnenca v Rusku.2

Pavlů pochádzal z moravského Spešova, 
ale jeho rodina sa čoskoro presťahovala do Dolných Držkoviec v okrese Bánovce nad 
Bebravou, kde získala prenájom statku. Odvtedy mal Pavlů vždy veľmi blízko k Slovákom 

1 FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bodan  Pavlů.  Politická  biografia  1883  –  1938. Bratislava : VEDA, 
 vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Historický ústav Slovenskej akadémie vied,  2021.
2 BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií  
během jejich anab8ze v Rusku a na Sibiři. Praha : Nakladatelství Academia; Masarykův ústav a Archiv AV 
ČR, s. 35.
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a o slovenské veci prejavoval veľmi živý záujem. Prvé školy absolvoval na Slovensku, potom 
študoval na Cisársko-kráľovskom Českom vyššom gymnáziu v Uherskom Hradišti a neskôr 
na Právnickej fakulte českej Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe. Tam sa v študentskom 
spolku Detvan stýkal so slovenskými študentmi v Prahe, ale začal aj písať články do rôznych 
novín a časopisov.

Keď Milan Rastislav Štefánik po ukončení štúdií v Prahe v roku 1904 odišiel do 
Paríža, požiadal Pavlůa, aby za neho prevzal v časopise Čas rubriku, ktorá informovala 
o slovenských veciach. Čas založil Jan Herben, ale neskôr v ňom zohrával rozhodujúcu úlohu 
Tomáš Garrigue Masaryk. Tak sa Pavlů zoznámil a istý čas spolupracoval so Štefánikom 
a Masarykom už v Prahe, ale táto pražská spolupráca Pavlůa s Masarykom sa skončila zle 
a mala pre Pavlůa neskôr v Rusku neblahé následky, keď sa s Masarykom rozišiel a začal 
spolupracovať s Národnými listami.

Pavlů sa už na začiatku vojny dostal na fronte v Haliči do ruského zajatia a v Tarnowe 
pri vstupe do Českej družiny zložil sľub ako príslušník tzv. novodružiníkov. Na konci roka 
1914 povolilo konečne ruské vedenie prijímať do Českej  družiny dobrovoľníkov z radov 
českých a slovenských zajatcov, ale s podmienkou, že sa rozhodnú pre vstup do Družiny 
hneď po ich zajatí. V  krátkom čase sa do čs. jednotky prihlásilo na fronte pri Tarnowe 259 
dobrovoľníkov, ktorí zložili prísahu 31. januára 1915, medzi nimi aj Pavlů.3 Jeho legionárska 
služba sa podľa zákona č. 462/1919 Z. z. počíta od 27. decembra 1914 do 6. decembra 1919.4

Pavlů sa postupne vypracoval na pozíciu jedného z  popredných predstaviteľov 
československého odboja v Rusku a zasiahol do všetkých významných udalostí spojených 
s tamojším čs. hnutím. Bol jedným z hlavných organizátorov prvého zakladajúceho zjazdu 
Česko-slovenských spolkov na Rusi v dňoch 7. – 11. marca 1915 v Moskve.5 Tu ho zvolili 
za jedného z dvoch tajomníkov zjazdu. Koncom mája 1915 sa uskutočnila v Petrohrade 
významná porada  Zväzu Čs. spolkov na Rusi, na ktorej bolo prijaté „Prohlášení o poměru 
Čechů a Slováků“, ktorého návrh vypracoval Pavlů. Ako jeden z mála predstaviteľov čs. 
hnutia v Rusku si totiž veľmi dobre uvedomoval včasné vyriešenie tohto pomeru tak, 
aby uspokojovalo aj Slovákov. Ich obavy zo silnejšieho postavenia Čechov odzrkadľovali 
aktivity moskovského Slovensko-ruského  spolku  pamäti Štúra6, ale sú celkom zrejmé 
aj zo spomienok ruského legionára Mikuláša Gaceka.7 Ivan Markovič, spolupracovník 
Pavlůa, už z revue Prúdy, o ňom napísal, že má zvláštne, typicky československé postavenie 
a pozná české a slovenské veci aj vývoj česko-slovenskej akcie a česko-slovenského pomeru 
mimoriadne dobre.8

Pavlů sa podieľal aj na organizovaní druhého zjazdu Česko-slovenských spolkov v Kyjeve, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. apríla – 1. mája 1916 podľa gregoriánskeho kalendára. 
Oboznámil prítomných delegátov s listom od T. G. Masaryka, ktorý v ňom zdôrazňoval 
úlohu Ruska pre čs. odboj. Pavlů taktiež informoval o svojej ceste do Anglicka a Francúzska 
a o svojich rokovaniach s Masarykom. Ruské vedenie – vedúci zvláštneho oddelenia ruského 

3 MOJŽÍŠ, Milan (ed.).Československé  legie  1914  –  1920. Katalog  k  výstavám  Československé  obce 
legionářské. Praha : Československá obec legionářská;  Nakladatelství Epocha, 2017, druhé vydání, s. 52.
4 FERENČUHOVÁ, B. Bohdan Pavlů, c. d., s. 101. O Pavlůovi obsahuje najviac zdrojov fond Odbočka 
Československé národní rady v Rusku (OČSNR). Vojenský ústřední archiv Praha.
5 Podľa v Rusku používaného juliánskeho kalendára (ktorý je o 13 dní oproti gregoriánskemu kalendáru 
oneskorený, 22. – 26. februára 1915).
6 Poprednými predstaviteľmi spolku boli Juraj Hraško, Štefan Hunčík, Gustáv Ján Paulíny, Andrej Duchaj 
a Eduard Králíček.
7 GACEK, Mikuláš. Sibírske zápisky. (1915 – 1920). Druhé vydanie. Martin : Matica slovenská, 2015. 
8  FERENČUHOVÁ, B. Bohdan Pavlů, c. d.,  s. 115.
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ministerstva zahraničných vecí Michail Grigorievič Priklonskij a ďalší predstavitelia 
mali k Masarykovi negatívny postoj. Zazlievali mu jeho skoršie práce o Rusku a príklon 
k západným mocnostiam. Kritizovali aj zámery kyjevskej Správy česko-slovenských 
spolkov, národnú daň a povinné odvody zajatcov, čo koniec-koncov viedlo k oslabeniu 
ruského vplyvu na čs. hnutie. S Masarykovým súhlasom pricestoval do Ruska podpredseda 
Česko-Slovenskej Národnej Rady v Paríži Josef Dürich a krátko po ňom aj Milan Rastislav 
Štefánik. Dürich aj Štefánik odišli do Kyjeva, aby sa tam dohodli so zástupcami českých 
a slovenských krajanských spolkov o ďalšom postupe. Výsledkom ich aktivít bol Kyjevský 
zápis, ktorý skoncipoval Štefánik a formálne sa k nemu hlásil aj Dürich, ale v skutočnosti 
ho nielen ignoroval, ale pracoval proti nemu. V dokumente sa, okrem iného, konštatovalo, 
že „Česi  a  Slováci  súc  si  vedomí,  že  úzko  spjatí  navzájom  ako  životnými  záujmami,  tak 
i kultúrou a menovite krvnými sväzkami, želajú si vyvinúť sa v jednotný, politicky nedielny 
a slobodný národ pod záštitou Štvordohody.“ Ďalej sa v zápise konštatovalo, že hlavou čs. 
oslobodzovacej akcie je Česko-Slovenská Národná Rada na čele s T. G. Masarykom.9

Keďže Dürich postavenie ČSNR podrýval, bojkotoval snahy Masaryka a prijal od ruskej 
vlády aj peniaze, ruské vedenie ho postavilo na čelo Česko-slovenskej národnej rady v Rusku, 
bolo veľmi žiadúce, vyriešiť tento spor. Uskutočnilo sa niekoľko porád, ktorých výsledkom 
bola eliminácia Düricha a jeho vylúčenie z parížskej ČSNR.  Ďalší vývoj významne 
ovplyvnili revolučné udalosti v Rusku. Pod tlakom neúspechov na fronte a zhoršujúcej sa 
situácie v zásobovaní sa cár Mikuláš II. vo februári 1917 vzdal trónu a v Rusku vznikla 
Dočasná vláda. 

Bohdan Pavlů bol najbližším spolupracovníkom M. R. Štefánika v Rusku a obidvaja sa 
tam mimoriadne zaslúžili o to, že sa Masarykov program presadil. V apríli – máji 1917 
minister vojny Dočasnej vlády A. I. Gučkov vydal súhlas s výstavbou čs. armády v Rusku. 
Už predtým sa vytvorilo aj politické vedenie čs. odboja v Rusku – Odbočka ČSNR v Rusku. 
V apríli 1917 sa v Kyjeve uskutočnil aj Česko-slovenský národný zjazd, na ktorom sa 
dokončila reorganizácia vedenia čs. odboja v Rusku. Zároveň sa urýchlila aj výstavba čs. 
vojska, ktoré v júni 1917 už tvorilo brigádu s tromi plukmi. Významnou udalosťou bolo 
zapojenie sa brigády a ich víťazný boj proti rakúsko-uhorským a nemeckým jednotkám 
v bitke pri Zborove 2. júla 1917, po ktorej sa výstavba čs. vojska rozbehla ešte rýchlejšie 
a na jeseň 1917 sa už vytvoril Čs. armádny zbor v Rusku s dvomi divíziami a ďalšími 
útvarmi.10 V tom čase vznikla v Rusku aj Odbočka ČSNR v Rusku, v ktorej bol Pavlů na čele 
informačno-propagačnej komisie,  na prelome rokov 1917 – 1918 sa stal aj šéfredaktorom 
Československého denníka.

Napriek úspechom pri výstavbe čs. vojska v Rusku, dochádzalo tam pod vplyvom ľavicovej 
agitácie aj k negatívnym javom. Najvýraznejším prejavom bola samovražda plukovníka 
Josefa Jiřího Šveca, ktorý sa po tom, ako mu časť prvej streleckej divízie vplyvom Jana 
Vodičku vypovedala poslušnosť v noci na 28. októbra 1918 na stanici Aksakovo zastrelil. 
Nová revolúcia v Rusku, vedená boľševikmi, v októbri 1918 ohrozila výsledky práce 
T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a bolo ohrozené aj postavenie Čs. armádneho zboru, 
sústredeného väčšinou na Ukrajine. Kyjeva sa zmocnili boľševici a tam došlo aj k jednému 
z posledných spoločných bojov čs. légií a červených gárd. Pravicovo zameraná Ukrajinská 
ústredná rada povolala na pomoc proti boľševikom nemecké vojská, ktoré boli hrozbou aj 
pre čs. légie.

Tak sa stalo že v Kyjeve bojovali bok po boku čs. légie spolu s boľševikmi proti útočiacim 
Nemcom. Veliteľ boľševických vojsk Michail Artemievič  Muravjov sa snažil využiť čs. 
9 FERENČUHOVÁ, B. Bohdan Pavlů, c. d., s. 131-132.
10 MOJŽÍŠ, Milan, RAK, Michal a kolektív. Zborov 1917 – 2017.  Praha : Československá obec legionářská; 
Vydavatelství Epocha, 2017.
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légie na boj proti Nemcom, ale vedenie légií malo iné plány. Čs. légie opustili Kyjev a vydali 
sa na cestu na východ cez Ukrajinu, Rusko, Ural a Sibír až do Vladivostoku. Cestu si však 
museli vybojovať so zbraňou v ruke v celom rade zrážok s Červenými gardami, ktoré 
urýchlene organizovalo sovietske velenie, najmä ľudový komisár, v tom čase sa vlaky s čs. 
légiami posúvali, z  vojenstva a námorníctva Lev Davidovič Trockij. Čs. vojsko sa stalo 
súčasťou dohodových vojsk a malo byť prepravené na západný front do Francúzska. Ale cez 
prístavy Murmansk a Archangeľsk sa podarilo vypraviť len dva transporty.11

Boľševici, aby si upevnili svoju moc, sa snažili čo najskôr uzavrieť s Centrálnymi 
mocnosťami mier. Došlo k tomu 3. marca 1918 v Breste-Litovskom. V tom čase sa čs. vlaky 
s légiami posúvali zo západu Ukrajiny na východ a v marci 1918 tam v oblasti Bachmača 
museli zviesť dôležité boje, ktoré sa svojím významom pre ďalší osud Čs. armádneho zboru 
v Rusku vyrovnajú bitke pri Zborove.12 Presun desiatok čs. ešalónov na východ však nebol 
jednoduchý a na viacerých miestach dochádzalo ku konfliktom s boľševikmi a ľavicovo 
orientovanými železničiarmi. Napätie vyvrcholilo vystúpením čs. légií v Čeľabinsku. Podľa 
rozkazu, ktorý vydal podpredseda ČSNR a vojenský komisár Prokop Maxa a ďalší vedúci 
predstavitelia Čs. armádneho zboru malo v Penze dôjsť k odzbrojeniu čs. légií, a jednotlivé 
vlaky si mali ponechať len zbrane na sebaobranu. Dohode so sovietmi však mnohí legionári 
nedôverovali, a preto odovzdali len časť zbraní a časť ukryli. Toto rozhodnutie sa neskôr 
ukázalo ako veľmi prezieravé.

Na železničnej stanici Čeľabinsk došlo 14. mája 1918 najprv ku konfliktu čs. légií  
(6. strelecký pluk) s príslušníkmi transportu rakúsko-uhorských zajatcov a následne aj 
k obsadeniu železničnej stanice a potom celého mesta čs. légiami.13 Vtedy vedúci operačného 
oddelenia ľudového komisariátu Ruskej federatívnej sovietskej republiky Semjon Ivanovič 
Aralov vydal rozkaz, aby všetci velitelia čs. vlakov vydali zbrane miestnym sovietom. V tom 
čase sa tam mal uskutočniť aj zjazd čs. vojska, ktorý mal rozhodnúť o ďalšom postupe  
Čs. armádneho zboru v Rusku. Po zložitých rokovaniach sa aj pod vplyvom vystúpenia 
Pavlůa legionári rozhodli zbrane nevydať a pokračovať v ceste do Vladivostoku bez dohody 
so sovietskymi orgánmi „vlastným poriadkom“.  Presun čs. vojsk mal organizovať Dočasný 
výkonný výbor, ktorého členmi boli vojenskí velitelia a členovia OČSRN, medzi nimi aj 
Pavlů.  Nebolo to však jednoduché a na viacerých miestach si čs. légie museli vybojovať 
ďalšiu cestu na východ so zbraňou v ruke, často aj za cenu obetí. K bojom došlo napríklad 
v Penze, Samare, Lipjagách, Simbirsku, Marjanovke,  Zlatouste a na ďalších miestach. 
V dňoch 23. júla – 4. augusta 1918 sa v Omsku uskutočnil 1. zjazd čs. vojska, na ktorom 
došlo k reorganizácii vedenia čs. légií. Zrušil sa Dočasný výkonný výbor a namiesto neho sa 
zvolila nová Odbočka ČSNR a ako najvyšší orgán sa určil snem čs. vojska. 

V polovici novembra 1918 pricestovali do Vladivostoku vrchný veliteľ čs. vojska generál 
Maurice Janin a československý minister vojny Milan Rastislav Štefánik. Vzhľadom na 
známky únavy čs. vojska a počínajúceho rozkladu sa Štefánik vydal na inšpekčnú cestu po 
Sibíri a po zistení situácie uskutočnil zásadné reformy. Dňa 18. novembra došlo v Omsku 
k prevratu, pri ktorom admirál Alexander Vasiljevič Kolčak a jeho prívrženci zvrhli 
tamojšiu Dočasnú demokratickú všeruskú vládu a ujali sa moci. Kolčak pritom nastolil 
krvavý teror, ktorý odpudzoval mnohých odporcov boľševikov a tiež väčšinu čs. legionárov. 

11 MOJŽÍŠ, Milan (ed.). Československé legie 1914 – 1920, c. d., s. 70.
12 Tamže, s. 76-81.
13 KRUČININ, Alexandr. M. Čechoslovackije  legionery  v  Čeľabinske. Maj 1918 g. In Vesi.  Literaturno-
chudožestvennyj  žurnal, No. 8 (156) 2019, okťabr., s. 2-40, MURATOV, Alexandr – MURATOVA, Dina. 
O sobytijach, kotoryje v SSSR nazyvali „čechoslovackij mjatež“. Praha : Československá obec legionárska, 
2018. VRÁBEL, Ferdinand. Čeľabinsk máj/jún 1918. (Na základe novo sprístupnených dokumentov z ruských 
archívov.) In Vojenská história, roč. 24, 2020, č. 2, s. 56-69.
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Ku Kolčakovi sa pridal dovtedy jeden z najúspešnejších legionárskych veliteľov, generál 
Radola Gajda, ktorý niekoľko mesiacov bojoval po boku bielych vojsk Kolčaka, pričom 
sa najvýraznejšie presadil v bojoch v oblasti Permu. Napokon sa pre nezhody s admirálom 
rozišiel, svoje pôsobenie v Rusku ukončil a vrátil sa do Československa.14

V priebehu leta 1918 čs. légie ovládli celý priestor od Volgy až po Vladivostok. Všade 
na Sibíri vznikali demokratické protiboľševické vlády. V septembri 1918 však boľševici 
obsadili Kazaň a postupovali ďalej na východ. Súčasne sa prehlbovala kríza a únava v Čs. 
armádnom zbore, ktorá vyústila až do samovraždy veliteľa 1. divízie plukovníka Josefa 
Jiřího Šveca na stanici Aksakovo v noci z 27. na 28. októbra 1918. Československé jednotky 
boli postupne stiahnuté do tyla a ich miesto na fronte preberali útvary Sibírskej armády.

 Československý armádny zbor bol reorganizovaný na čs. vojsko na Rusi, ktoré mali tri 
divízie s 12 streleckými divíziami, dvoma záložnými plukmi, dvoma jazdeckými plukmi, 
tromi delostreleckými plukmi a niekoľkými technickými a tylovými jednotkami. Dovedna 
to bolo 57 000 mužov.15 V polovici decembra 1918 Odbočka ČSNR v Rusku ukončila svoju 
činnosť a Štefánik zrušil aj komitéty, delegátov čs. vojska a zakázal uskutočniť II. plánovaný 
zjazd čs. vojska.16 Súčasne menoval vedenia Ministerstva vojenstva v Rusku nasledovne: 
1. Politický oddiel – náčelník Bohdan Pavlů, 2. Vojenská správa na čele s Rudolfom 
Medkom, 3. Finančná správa na čele s Františkom Šípom, 4. Vojenský inšpektorát na čele 
s generálom Šokorovom a 5. Vrchnú kontrolu na čele s Václavom Suchým. Najvýznamnejším 
úspechom Štefánika na Sibíri bolo naštartovanie príprav na evakuáciu ruských legionárov 
z Vladivostoku do vlasti. Vo Vladivostoku vznikol Evakuačný úrad čs. légií na čele 
s plukovníkom Rudolfom Raše, ktorý odchod legionárov na zaoceánskych parníkoch 
rôznymi trasami organizoval 

V noci z 21. na 22. 1918 decembra došlo v Omsku k povstaniu a celodenným bojom, 
po ktorých Kolčakovci popravili stovky protivníkov. To ďalej skomplikovalo situáciu na 
Sibíri a následkom týchto udalostí sa mnohí Rusi a veľká väčšina čs. legionárov od Kolčaka 
odvrátila.  Čs. jednotky boli do polovice januára 1919 stiahnuté do tyla a ich úlohou sa 
stala ochrana Transsibírskej magistrály, aby sa zabezpečilo zásobovanie čs. légií a ich 
zhromaždenie vo Vladivostoku. Medzitým došlo v Irkutsku 4. januára 1920 k zvrhnutiu 
Kolčakovej vlády a jej nahradeniu Politickým centrom, v ktorom mali prevahu eseri a kadeti. 
Táto vláda však nemala dlhého trvania a moc od nej prevzali boľševici. Tým sa súčasne 
zavŕšila aj úloha Kolčaka, ktorého už predtým čs. jednotky odovzdali vláde Politického 
centra. Boľševici Kolčaka a predsedu jeho vlády Viktora Pepeljajeva zastrelili 7. februára 
1920. Vedenie čs. légií uzavrelo 7. februára 1920 so sovietskou vládou dohodu o odovzdaní 
ruského štátneho pokladu, ktorý strážili od Kazane za možnosť voľného odchodu do 
Vladivostoku. 

Pavlů sa vrátil do Československa vo februári 1920 a stal blízkym spolupracovníkom 
a oporou ministra zahraničných vecí Edvarda Beneša. Napriek vážnym zdravotným 
problémom pôsobil na viacerých diplomatických postoch v zahraničí a súčasne napísal 
viacero spomienok na svoje kontakty so Štefánikom a účinkovanie v Rusku. Zomrel 
následkom tragickej automobilovej nehody 12. mája 1938 pri Bosanskom Novom (dnes 
Novi Grad).

14 GAJDA, Radola. Moje  paměti.  Československá  anabase.  Zpět  na Ural  proti  bolševikům. Kolčak. Třetí  
vydání. Praha : Nakladatelství Vesmír, 1924.
15 MOJŽÍŠ, Milan (ed.).Československé legie 1914 – 1920, c. d., s. 102.
16 VRÁBEL, Ferdinand. Pokus M. R. Štefánika o zlepšenie disciplíny v ruských légiách (nariadenie 588, jeho 
dôsledky a interpretácie). In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie). Kapitoly 
a príspevky. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, s. 27-46, FERENČUHOVÁ, B. Bohdan Pavlů, c. d.,  
s. 210.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

139

VOJENSKÁ HISTÓRIA

F. VRÁBEL: AKTIVITÄTEN VON BOHDAN PAVLŮ INNERHALB  
DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN LEGIONEN IN RUSSLAND

Die Studie behandelt das Leben und das Werk von Bohdan Pavlů, einem herausragenden 
tschechischen und slowakischen Journalisten, einer führenden Persönlichkeit der 
tschechoslowakischen Legionen in Russland, wo er mit T. G. Masaryk, M. R. Štefánik und 
anderen tschechoslowakischen Vertretern zusammenarbeitete. Er nahm an allen wichtigen 
Ereignissen im Zusammenhang mit den tschechoslowakischen Legionen in Russland 
teil, beeinflusste die Ergebnisse der Kongresse der tschechisch-slowakischen Vereine in 
Russland, die Ereignisse in Tscheljabinsk, die Anabasis der tschechoslowakischen Legionen 
nach Wladiwostok und andere. Nach seiner Rückkehr in die Heimat im Jahr 1920 wurde er 
ein prominenter tschechoslowakischer Diplomat und ein Mitarbeiter von Außenminister 
Edvard Beneš. Sein Leben fand ein tragisches Ende bei einem Autounfall in Bosnien vor 
fünfundachtzig Jahren.
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RUDOLF TURČEK, MIMORIADNE ODVÁŽNY DÔSTOJ-
NÍK 71. PEŠIEHO PLUKU

JÁN VAVRUŠ                                                                                              

VAVRUŠ, J.: Rudolf Turček, an Exceptionally Brave Officer of the 71st Infantry Regiment. 
Vojenská história, 1, 27, 2023, pp 141-157, Bratislava.
The author of the article presents the fate of Rudolf Turček, who as a medic worked his way up 
from a non-commissioned officer of the ambulance service to a lieutenant of the 71st Infantry 
Regiment. In June 1918 he commanded an assault group (Sturmgruppe) as a member of which 
he captured several lines of Italian trenches on the right bank of the Piava River. He then proce-
eded towards Meolo. On the night of 22-23 June, the attackers withdrew to the left bank under 
orders. For his heroic actions, he was awarded the Gold Medal for Bravery for Officers. The 
reasons for the award of the medal are contained in the German text in the Annex. Turček also 
excelled as an officer of the CS army in the battles against the Hungarian Bolshevik expansion. 
In the times of peace he devoted himself to the medical profession. Until now, his activities 
as a commander and instructor in the elite “k.u.k.Sturmtruppe” have not been the subject of 
research.
Key words: Military history, personals, World War 1., 71st Infantry Regiment, Rudolf Turček

Zlatá medaila za statočnosť pre dôstojníkov1 patrí medzi výnimočné vyznamenania. Prá-
vo na jej udelenie prináležalo cisárovi Karolovi Habsburskému.2 Od septembra 1917 až do 
skončenia vojny bolo vyznamenaných len 140 dôstojníkov3. Patril k nim aj nadporučík Ru-
dolf Turček4. Z historického hľadiska sú zaujímavé najmä dôvody opísané v návrhu,  a preto 
publikujeme nemecký text v plnom znení (príloha 1).

1 Goldene Tapferkeitsmedaille für Offiziere. Averz – okolo portrétu nápis CAROLVS D.G.IMP. 
AVST.REX BOH.ETC.ET REX APOST.HVNG. Reverz – FORTITVDINI vo vavrínovom venci. Gramaticky 
FORTITVDINI zodpovedá datívu singulára od fortitudo, jednej zo štyroch antických čností  (iustitia, 
temperantia, prudentia, fortitudo). Kresťanská morálka ich prevzala ako štyri kardinálne čnosti. Fortitudo 
sa vyzdvihuje vo význame Bohom vliatej, darovanej morálnej čnosti „donum fortitudinis“. Prekladá sa do 
slovenčiny ako „zmužilosť, sila, mravná sila“. Tak ako telesnou silou odstraňuje človek hmotné prekážky 
a premáha ich, zmužilosťou prekonáva prekážky mravného života. Podľa Cicera človeku zmužilému sa 
sluší, aby sa nedal vyviesť z rovnováhy nepriaznivými pomermi a aby sa v zmätku nedal vytlačiť zo svojej 
pozície. Takýto človek nepodlieha žiadnemu duševnému nepokoju ani žiadnej náhode. Koná premyslene, bez 
akejkoľvek morálnej pochybnosti, rozhodne, odvážne, odhodlane.  V tomto kontexte sa „Tapferkeitsmedaille“, 
der Tapferkeit (FORTITUDINI), prekladá ako „medaila za odvahu“, príp. „udatnosť“, „chrabrosť“, pojem „za 
statočnosť“ je obvyklý v novšej odbornej literatúre. Medaila pre dôstojníkov bola upevnená prostredníctvom 
slučky s háčikom na červeno-bielo-červenej textilnej páske (stuhe) zloženej do trojuholníka, ktorá bola 
v zadnej časti zošitá. Na trojuholníku bolo pripevnené písmeno „K“ (Kaiser Karl)  zo zlatého kovu s rozmermi 
približne 17 x 21 mm. Zlatá medaila vážila 28 gramov a mala priemer cca 40 mm.
2 „Das Verrleihungerecht behalte ICH mir vor.“ Podľa najvyššieho písomného rozkazu cisára Karola zo dňa  
15. septembra 1917 oznámeného dňa 22. 9. 1917 (K. u. k. Armeeoberkommando Pers.Nr.25105/284) sa brali 
do úvahy len činy vykonané po 15. 9. 1917.
3 STEINER, Jörg C. Heldenwerk 1914-1918. Wien-Frankfurt-Znaim : Institut für Auszeichnungswesen und 
Uniformkunde, 2010, s. 344-347. 
4 Z dôstojníkov 71. p. pl. bol Rudolf Turček jediný. Z poddôstojníkov a mužstva 71. p. pl. bolo v prvej svetovej  
vojne udelených 15 zlatých medailí za statočnosť. Predpokladom na získanie bol výnimočný čin v bojovej 
situácii so zbraňou v ruke. V prípade čatára 71. p. pl. Pavla Gregora je archivovaný aj obsah svedectiev, ktoré 
boli podkladom pre podanie návrhu. Šikovné počínanie Pavla Gregora s guľometom dosvedčoval aj výsluch 
ruských zajatcov.
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Rudolf Turček sa narodil 2. marca 1895 ako syn hospodára z Nedanoviec Jána Turčeka 
(1868 –1946) a jeho zákonitej manželky Štefánie Škrábikovej (1873 – 1940), pôvodom z Raj-
ca5. V rodine mali viaceré duchovné povolania. Otcov brat bol nitriansky kanonik Jozef 
Turček6 a brat matky bol Andrej Škrábik (1882 – 1950), od r. 1943 sídelný biskup bansko-
bystrický. Talentovaný Rudolf bol najstarší z piatich súrodencov.7 Po skončení ľudovej školy 
študoval na cirkevnom gymnáziu rehole cisterciánov v Jágri (Eger). V rodine sa nazdávali, 
že aspoň jeden z troch chlapcov sa rozhodne pre duchovné povolanie. Mladíci síce vynikali 
v náboženstve a Rudolf i v kreslení a speve, ale z maďarčiny mal ešte aj v septime trojku. 
Z latinčiny bol na tom podobne a s nemčinou to tiež nebolo najlepšie. Prospech Rudolfa bol 
priemerný, lepším žiakom bol Teodor. Chlapci hrali v školskom orchestri, Rudolf na viole 
a Teodor na klarinete. Medzi maturantmi dominoval záujem o štúdium teológie (10) a práva 
(10). Pre lekárske zameranie sa v roku 1913 z 38 maturantov rozhodli len dvaja, Rudolf Tur-
ček a miestny študent židovského pôvodu Gyula Gábor8.

Keď v roku 1914 vypukla vojna, bol Rudolf ako nádejný medik zaradený k sanitnému od-
dielu 71. p. pl. Všeobecne patril tento pluk k najspoľahlivejším a najvýkonnejším jednotkám 
bývalej monarchie. Po prvých víťazstvách pri Polichne (23. 8. 1914) a Krasniku sa pluk ako 
súčasť 1. rak.-uh. armády zapojil v októbri 1914 do neúspešnej ofenzívy pri Ivangorode9. 
Turček prichádza na front až koncom decembra.10 Od Szczerbakowa a Szczytnikov ustúpil 
pluk dňa 25. 12. 1914 na pravý breh rieky Nida a vybudoval obranné pozície severne od cesty 
Ksany – Chwalibogowice11. Veliteľstvo pluku (plk. Prey) a 27. brigády (genmjr. Horvath) 
sa nachádzali na panskom dvore v obci Krzczonow. Po ostreľovaní ťažkými granátmi  
17. 1. 1915 premiestnili veliteľstvo do Trebaczowa. Turček ako poddôstojník sanitnej služby 
poskytoval najnutnejšiu prvú pomoc v zákopoch a zabezpečoval odsun zranených na poľné 
obväzisko (Hilfsplatz). Pohyboval sa medzi bojiskom a poľným veliteľstvom.  Jeho nasade-
nie si všimli aj vyšší dôstojníci. V návrhu na udelenie strieborného záslužného kríža s ko-
runou č. 63697 sa uvádza, že Turček konal len to najlepšie a zakaždým sa vyznamenal skve-
lou vernosťou v plnení povinností a sebaobetavosťou pre zranených a chorých. Bez ohľadu 
na svoju osobu bol vždy neúnavným spôsobom činný až pokiaľ o všetkých zranených nebo-
lo postarané a neboli odsunutí12 do zázemia. V zastúpení veliteľa pluku formuloval návrh 

5 Krstná matrika rímsko-katolíckej farnosti Krásno, dátum krstu 3. marca 1895, krstní rodičia Anton Mikuš  
z Rybian a Eva Igazová, rod. Turčeková z Biskupíc.

6  Jozef Turček (1861 – 1936), základné biografické údaje  https://www.knihydominikani.sk/hlavna_schemhla-
dat_3?kpcmeno=turcekjozef1861
7 Teodor Turček (1898 – 1964), hospodár-poslanec NZ v Prahe a Snemu v Bratislave, brat Jozef Turček (1902  
– 1982), očný lekár, sestry Mária (1903 – 1929) a Štefánia (1913 – 1985).
8 KASSUBA, Domokos. A ciszterci rend egri kath. fögimnáziumának értesítöje az 1912-1913. tanévröl. Eger:  
Az érseki liceum könyvnyomdája, 1913, s. 86-88. Turček aj Gábor zmaturovali na trojku (érett).
9 Ruský názov dnešného poľského mesta Deblin. Pluk prešiel na ľavý breh Visly dňa 14. 10. 1914 cez most  
pri meste Sandomier, postupuje na sever, 22. 10. 1914 útočí na Wysokie Kolo a následne od 23. 10 do 25.10. 
sa usiluje prebiť cez Grodek. Potom však ustupuje znovu na juh cez Zwolen k mestu Opatow (31. 10. 1914, 
Kobylany križovatka ciest GPS 50.770262, 21.348461)
10 V návrhu na vyznamenanie 270902 je dátum 30. 12. 1914, v návrhu 100/4408/17 je dátum 28. 12. 1914.
11 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71, Armeegruppe FMLT Martiny, Podľa dochovaného situačného  
plánu zákopov bol dňa 14. 1. 1915 úsek 71. pluku dlhý približne 1,5 km. Identifikácia zákopov z dobového náčrtu: 
severný okraj GPS 50.2926094181, 20.69790415175, južný okraj GPS 50.2784930720, 20.70781883023. 
12 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71, odpis textu: „Hat als San. Unteroffizier und später auf dem 
Baonshilfsplatz verwendet, vorzügliches geleiste(te). Zeichnete sich jederzeit durch hervorragende Pflichttreue 
und Aufopferung für die Verwundeten und Kranken aus. Ohne Rücksicht für seine Person war er immer 
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mjr. Marx. Turček bol zadelený k práporu II/71. Súhlasné stanovisko s návrhom na vyzna-
menanie podpísali vlastnoručne aj plukovník Rehwald (27.Inf.Bgd.Kmdo), poľný podmar-
šal Csicserics (14. ItdKdo), poľný podmaršal Schmidt (4. Korpskdo) a generál jazdectva 
Böhm-Ermolli (2. Armee Kommando). Dokument tiež signoval poľný podmaršal Kanik  
(k. u. k. Etappenoberkdo). Práve Kanik pôvodný návrh zmenil a Turčekovi nakoniec udelili 
zlatý záslužný kríž na páske medaily za statočnosť13. Návrh na vyznamenanie č. 63697 pre-
ukazuje, že prvé frontové nasadenie Rudolfa Turčeka trvalo nepretržite takmer osem mesia-
cov (do 24. 8. 1915).  Bol teda  účastný ako sanitár aj obranných bojov v Karpatoch (12. 3. –  
8. 5. 1915), kam sa pluk presunul po obdržaní rozkazu zo dňa 26. 2. 1915. Pluk sa od-
pútal od bojov na rieke Nida a cez Trebaczow, Piotrokovice, Borek Krolevski prichá-
dza k železnici pri Slotwine východne od Bochnie. Medzi 3. – 4. hodinou rannou dňa  
7. 3. 1915 nastupujú vojaci do vlaku a celý deň i noc cestujú do Humenného, kam do-
razili o 3. hodine rannej dňa 8. 3. 1915. V noci z 10. na 11. 3. prevzali úsek generál-
majora Kroupu14 a snažili sa odľahčiť tlak na obkľúčenú pevnosť Przemyśl. Tá však  
22. 3. 1915 kapitulovala. Následne presunul nepriateľ voľné jednotky do údolia rieky 
Solinka a medzi kótou 806 a južným okrajom obce Polanski prelomila cárska armáda  
29. 3. 1915 obranu rak.-uh. armády. Bolo to východne od postavenia 71. p. pl. Z Korbanie 
pluk ustúpil  južným smerom ku kóte 1096 Lopienik. V bojoch dňa 31. 3. 1915 padol podľa 
vojnového denníka aj dočasne poverený veliteľ pluku major Kožešník. Register zomre-
lých zaznamenal jeho smrť 1. 4. 191515. Turček mal teda ako sanitár v tomto priestore 
nepochybne veľa práce, lebo stav bojaschopných mužov poklesol na 967. Pobočníka pluku 
zastupoval kpt. Pekár, ktorý sa a v kritickej situácii významnou mierou zaslúžil o pokoj-
ný a usporiadaný ústup k Veľkej Poľane16. Pluk sa stabilizoval západne od obce pri kóte 
603 a vďaka skúsenému veliteľovi guľometov Václavovi Stuchlíkovi odolal niekoľkým 
ruským útokom. V návrhu na vyznamenanie č. 20771 je uvedené, že ním odborne rozosta-
vené guľomety odrazili tri prudké ruské útoky a takmer úplne zničili nepriateľský prápor 
IV./51. Ruská ofenzíva v Karpatoch stroskotala a 71. peší pluk bol doplnený 15. 4. 1915  
(IX. pochodový prápor). Stav bojaschopných mužov sa zvýšil na 1 85817. Pluk potom úspeš 

unermüdlicher Weise tätig, bis alle Verwundeten versorgt und abgeschoben waren. Derselbe stand seit 8 
Monaten im Felde und ging am 24/8 1915 krank ins Spital ab.“
13 Goldenes Verdienstkreuz am Band der Tapferkeitsmedaille. Na fotografii OBR. 1 najbližšie k snúbenici.
14 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Z návrhov na vyznamenanie príslušníkov 71. p. pluku vyplýva, 
že gmjr. Kroupa podliehal veleniu 4. armádnemu zboru (gen. jazd. Tersztyanszky). Návrhy na vyznamenania 
signoval ešte aj 12. 4. 1915 poľný podmaršal Schmidt, veliteľ 43. streleckej divízie). Tá vtedy patrila pod 
4. armádny zbor. O niekoľko dní neskôr už potvrdzuje návrhy veliteľ 14. peš. divízie, poľný podmaršal 
Csicserics. Velenie divízie mal prevziať práve 12. apríla 1915, pluk sa vrátil pod velenie 5. armádneho zboru 
(gen. Goglia) a 2. rak.-uh. armády.
15 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71, ...Sein letztes Wort war, wie es wohl einem Helden zukommt: 
 Vorwärts! Vorwärts! und dann schon sterbend, Gruss von mir an meine Frau. Svedkom jeho smrti bol poručík 
Alfréd Schön a čatár Zábojník.VHA Bratislava, Sterbregister IR71, Tom. III,  Fol. 138.
16 Vysídlená obec pre výstavbu Starinskej priehrady.
17 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71,...Nur der mit besonderer Sachkentniss durchgeführten  
Aufstellung der M.G. war es zu verdanken, das drei mit besonderer Heftigkeit angesetzte russ. Angriffe 
unmittelbar bei den eigenen Hindernissen zusammenbrach u. ein russ. Baon (IV/51) beinahe vollkommen 
vernichtet wurde. (pozn. Stuchlík mal k dispozícii len sedem guľometov). Záznam s počtom 967 vojakov a 7 
guľometov je zapísaný na situačnom náčrte z 9. 4. 1915, rovnaký údaj je dopísaný perom pri strojopisnom 
texte pri dátume 4/4. Informácia o príchode čerstvého pochodového práporu je zapísaná pri dátume 18. 4., 
s odkazom na ich príchod dňa 15. 4. Vojaci boli 18. 4. nanovo rozdelení, veliteľ plk. Prey, pridelený aj mjr. 
Marx, velitelia práporov kapitáni Kunz, Macher, Kadon, Schuster. 
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ne bráni vrch Skura. Takmer každý deň bol v zákopoch plukovník Prey,18 a vizitáciu vyko-
nal aj poľný podmaršal Csicserics. Turček zotrval na fronte i počas následného víťazného 
postupu k rieke Zolota Lypa, kde 24. 8. 1915 ochorel a odišiel do špitála  (...und ging am 24/8 
1915 krank ins Spital ab). Útočnej ofenzívy 14. divízie, ktorá sa začala 27. 8. 1915 a skončila 
zajatím takmer celého práporu 71. peš. pluku pri Malej Berezovici (13. 9. 1915), sa Turček 
už zúčastniť nemohol.

Opätovné frontové nasadenie Rudolfa Turčeka registrujeme až od 22. 6.  do 25. 8. 1916. 
Spomenuli sme, že návrh na vyznamenanie č. 63697, ktorým bolo ocenené osemmesač-
né aktívne zapojenie Rudolfa Turčeka na fronte, podpísal za vyššie etapné veliteľstvo dňa  
19. 12. 1915 poľný podmaršal Kanik. Z hľadiska zaradenia Rudolfa Turčeka môžeme preto 
koncom r. 1915 uvažovať aj o jeho službe ako sanitára pri etapných (zásobovacích) oddie-
loch. Do ich kompetencie patrili transporty ťažko zranených do nemocničného ošetrenia 
mimo dosahu frontovej línie. 
V  návrhu na vyznamenanie striebornou medailou za statočnosť II. triedy sa dočítame, že 
Turček bol začiatkom augusta 1916 zástupcom lekára XXII. pochodového práporu. Dňa  
5. 8. 1916 pri obci Trostianec19 za prítomnosti veliteľa sanitnej služby 14. divízie dal sa k dis-
pozícii pre vytvorenie improvizovaného obväziska. V  priestore, ktorý bol ostreľovaný prudk-
ou delostreleckou paľbou, sa v  tichosti a  vynikajúco postaral o  mnohých zranených. Aj keď 
sa delostrelecká paľba razantne vystupňovala, vo svojej činnosti statočne pokračoval, až 
kým všetkých približne 150 ľahko a  ťažko zranených nebolo vhodným spôsobom na povo-
zoch odsunutých20. Striebornú medailu za statočnosť II. triedy za tento čin však Turček 
nedostal. Návrh bol zmenený a  udelili mu vojenskú záslužnú medailu na páske vo-
jenského záslužného kríža. V  Rangliste pre rok 1918 uvádzaná medaila za statočnoť  
II. triedy bola Rudolfovi Turčekovi udelená za iný čin, ktorý vykonal so zbraňou v  ruke 
už ako práporčík v zálohe. Stal sa ním od 1. 10. 1916 po absolvovaní skúšok pre záložných 
dôstojníkov. Podľa návrhu  č. 100/4408/17 bol zadelený pri divíznej útočnej (údernej) 
rote. „Ako veliteľ hliadok počas nočnej akcie z  25. na 26. 8. 1917 pri Biglii vtrhol do rozka-
zom určeného nepriateľského postavenia. S  hliadkami tam pracoval veľmi šikovným spôs-
obom. Nepriateľské postavenie presne preskúmal a  s  jedným talianskym zajatcom sa vrátil 
späť keď predtým zvyšné osadenstvo nepriateľa padlo za obeť čiastočne pod delostreleckou 
paľbou a  čiastočne ručnými granátmi hliadok. Počas akcie sa vyznamenal chladnokrvným 
a príkladným statočným správaním“21. Skutok opísaný v návrhu sa udial v úseku 25C a 26A  

18 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71,....Oberst Prey kommt beinahe täglich in die Stellungen und  
belobt die braven Slovaken, dass sie immer im fdl. Feuer stehend die Stellungen schon so stark ausgestaltet 
haben...
19  Тростянець na Ukrajine západne od Založce (Залізці) na rieke Seret.
20 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71, odpis textu: „Sanitäts-Fähnrich i.d. Res. Rudolf Turcsek, als 
Stellvertretender Baonsarzt beim XXII Marschbaon. hat am 5/8 1916 bei Troscianiec in Gegenwart des Sanitäts 
Chef der 14. Itd., dem sic(h?) bei Etablierung eines improvisierten Hilfsplatzes zur Verfügung stellte, in einem 
vom heftigen Artillerie Feuer beschossenen Raum, zahlreiche Verwundete ruhigst und bestens versorgt und 
seine Tätigkeit als sich das Artillerie Feuer in lebhafter steigerte, tapfer fortgesetzt. bis alle zirka 150 Leicht und 
Schwer-Verwundete in zweckmässiger Weise auf Landesfuhren abgeschoben waren.“ Z označenia práporčík 
sanitnej služby v zálohe vyplýva, že návrh bol spísaný až po 1. 10. 1916. Číslo návrhu v odpise uvedené nie je. 
21 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Anlass: Ist als Kommandant der Patrouillen gelegentlich der 
Unternehmung in der Nacht vom 25 auf den 26/8 1917 bei Biglia in die befohlene fndl. Stellung eingedrungen, 
hat dort mit den Patrouillen in sehr geschickter Weise gearbeitet, die fndl. Stellung genau recognosziert und ist 
mit einem gefangenen Italiener zurückgekehrt, nachdem die übrige fndl. Besatzung teils dem eigenen Artillerie 
Feuer, teils den Handgranaten der Patrouillen  zum Opfer gefallen war. Hat sich während der Unternehmung 
durch Kaltblütigkeit und tapferes, beispielgebendes Verhalten ausgezeichnet.
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pri Biglii22. Z návrhu sa dozvedáme, že priamo na fronte bol Turček opätovne až od 12. 5.  1917 
a bola mu udelená aj bronzová medaila za statočnosť. Dôvodovú formuláciu tohto vyzname-
nania sa nepodarilo v archívnych dokumentoch identifikovať23. Udelenie striebornej medaily 
za statočnosť II. stupňa bolo vyhlásené divíznym rozkazom 127/1917. Pri podpise podplu-
kovníka Hummela je aj poznámka od výcvikovej skupiny 14. divízie: Práporčík Turček sa tak-
tiež nepretržite činil aj ako inštruktor svojou skvelou usilovnosťou a horlivosťou.24 Samozrejme, 
za aktívnu frontovú službu obdržal Turček aj Karlov vojenský kríž (Karl-Truppenkreuz). 
Hodnostne veľmi rýchlo postupoval. Poručíkom sa stal so spätnou účinnosťou od 1. februára 
191725 a nadporučíkom od 1. novembra 191726. 

Víťazstvo pri Kobaride (Karfreit, Caporetto) v dňoch 24. – 27. októbra 1917 prinieslo nie-
len 300 000 zajatcov, ale aj postup z hornatého sočského frontu na nížinu k rieke Piava. Roz-
klad talianskej armády bol monumentálny, a úplnej porážke zabránili len britské a francúz-
ske divízie. Podľa neskôr publikovaných názorov zastavenie rak.-uh. ofenzívy bolo veľkou 
chybou. Neskorší generál Turanec napísal, že ofenzíva by sa nebola zastavila ani na Piave, 
keby nie i dodnes nevysvetliteľné stoj a nie ďalej!27. Rak.-uh. armáde sa podarilo vytvoriť 
predmostia, najvyššie velenie koncom novembra však rozhodlo o stiahnutí z juhozápadného 
na severovýchodný breh. Predmostie pri Zensone bránila guľometná rota 71. peš. pluku 
ešte aj začiatkom decembra. Jej veliteľ nadporučík Alojz Hrabovec bol v tomto úseku dňa  
7. 12. 1917 ťažko zranený a zraneniam podľahol.28  Trenčiansky peší pluk potom stabilizoval 
svoj úsek pri Noventa di Piave na ľavom brehu a neskôr pri Ponte di Piave. Do ďalších akcií 
na juhozápadnom (pravom) brehu rieky sa zapojil až počas bitky v júni 1918.

22  Dnešná obec Bilje v Slovinsku, južne od obce Vrtojba, neďaleko taliansko-slovinskej hranice. Pluk  
sa z ruského frontu presunul na taliansky front pomerne rýchlo. Rozkaz obdržal 27. 10. 1916. Prápory sa 
z frontovej línie sťahujú postupne a 31. 10. 1916 odchádza pluk vlakom z mesta Zoločiv (Золочів) na dn. 
Ukrajine. Dňa 1. 11. je už vo Viedni. Štáb pluku mal 16 dôstojníkov 322 mužov, 1. prápor 20 dôstojníkov 
500 mužov, 2. prápor 18 dôstojníkov 778 mužov, 3. prápor 22 dôstojníkov 959 mužov. Guľometné oddiely 
sú vykazované osobitne, mali 6 dôstojníkov a 354 mužov, celkový počet guľometov 16. V blízkosti bojiska 
pritom čakali na zadelenie XXIV. a XXV. pochodový prápor. Pluk vystupuje z vlaku v Dutovlje (dn. Slovinsko) 
dňa 3. 11. 1916 o 3 hodine rannej a cez Komen prichádza do priestoru Vojščica – Kostanjevica na Krasu. 
Prvých zranených na talianskom fronte mal pluk už 4. 11. 1916 počas doznievajúcej deviatej Sočskej bitky. 
23 Udelenie bronzovej medaily za statočnosť bolo oznámené v Personalverordnungsblatt. Verordnungsblatt für  
das k.u.k. Heer. Personal-Angelegenheiten. Nr. 29 zo dňa 10. 2. 1917, strana 744.
24 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. „Fähnrich Turcsek hat sich auch als Instruktor stets mit 
hervorragendem Fleiss und Eifer betätigt.“
25  Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heeres 1918, s. 343. Wien 1918. 
26  Personalverordnungsblatt. Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer. Personal-Angelegenheiten, Nr. 81, 11. 
Mai 1918, Seite 3878. 
27 TURANEC, Jozef. Pramene obrany. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 63, 64. Turanec netušil, 
že hlavným dôvodom zastavenia ofenzívy  boli obavy o logistické zabezpečenie postupujúcich jednotiek. 
S takým rozsiahlym úspechom prielomu totiž nepočítalo ani velenie rak.-uh. armády.

28 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Odpis návrhu na vyznamenanie č. 222890 „...hat am  
21/11 und am 4/12 1917 bei den wiederholten italienischen Angriffen auf den Brückenkopf von Zenson 
im stärksten fdl. Sperrfeuer mit seinem Maschinengewehren durch flankierendes Feuer hervorragend zur 
Abwehr beigetragen. Durch sein persönliches Eingreifen im stärksten fndl. M.G., Art. und Minen – Feuer 
ununterbrochen beobachtend, das Feuer leitend, gab er Mannschaft und Offizieren das glänzenste Beispiel 
regster Pflichterfüllung, todesmutigen, initiativen, aufopferungsvollen Verhalten. Wurde am 7/12 1917 schwer 
verwundet“. Alojz Hrabovec zomrel v rezervnom špitáli v Soproni dňa 9. februára 1918. Príčina smrti: „Durch 
Kriegsstrapatzen entstandene Sepsis nach Schussfraktur...“.  Telesné pozostatky previezli do rodnej Žiliny 
a tam ho pochovali 14. februára 1918 na mestskom cintoríne. VHA Bratislava, K. und k Infanterieregiment Nr. 
71, Sterbregister , Tom.VI, Fol.110. 
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Poručík Rudolf Turček v roku 1918 so snúbenicou Štefániou Rybárikovou. 
Fotografia vznikla pred ofenzívou na Piave. 

Stav zachovania umožňuje predpokladať, že fotografiu mal pri útoku so sebou. 
Odznak príslušníka elitnej "STURMTRUPPE" (tzv. Totenkopf) na prsiach pod vyznamenaniami.
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Útočná skupina s veliteľom Turčekom sa dôkladne pripravila na letnú ofenzívu. Vojaci 
absolvovali špeciálny divízny výcvik. Okrem fyzickej prípravy na boj zblízka bol dôraz 
kladený predovšetkým na správne zaobchádzanie s granátmi. Súčasťou výuky bola aj ná-
uka o kreslení prieskumných náčrtov s pozíciami nepriateľa (Recognoszierungsskizze)29 

. Plán útočnej skupiny zobrazuje päť línií talianskych zákopov. Guľometné a mínometné 
postavenia boli dôsledne vyznačené v kolorovanom náčrte (OBR.2). Rieka Piava tu mala 
šírku približne 50 m a nedalo sa ju prebrodiť, pripraviť sa museli člny. Terén bol silno za-
rastený a pohyb na nepriateľskej strane bolo možné pozorovať len z balóna. Koordinácia 
s delostrelectvom bola tiež dôležitá, častými sa stali návštevy najvyššieho velenia. Inšpekciu 
pluku dňa 25. 4. 1918 vykonal poľný maršal Boroević von Bojna. V príhovore vyzdvihol 
preukázanú statočnosť a hrdinské správanie skvelých Slovákov. Tí sa osvedčili aj v tých 
najťažších situáciách30. Posledný cisár Karol Habsburský navštívil pluk 4. 5. 1918. Z voj-
nového denníka sa dozvedáme, že.....všetky jednotky mali oblečené tie najlepšie uniformy 
a v povznesenej nálade túžobne očakávali príchod cisára. Konečne zaznel signál Avertisma 
na znak, že cisár prišiel na front. Ako jeden múr, tak vzpriamene a pevne stáli naši Slová-
ci. Na pravom krídle pluku stál štáb pluku a všetci tí hrdinovia, dôstojníci, poddôstojníci 
a mužstvo, ktorí boli najviac vyznamenaní. Cisár prešiel celú cestu vo svojom súkromnom 
aute. Pri stanovišti plk. štábu zastalo auto, cisár vystúpil a prijal hlásenie veliteľa pluku. 
Jeho Veličenstvo išlo ihneď k hrdinom 71. pluku. Každému jednému stisol ruku, spýtal sa za 
aký čin so zbraňou dostal vyznamenanie a pochválil dôstojníkov a mužstvo za ich hrdinské 
správanie. Tento okamih, že s ním hovoril jeho cisár, si (každý jeden z nich) bude uchovávať 
v úctiplnej spomienke po celý život ako najkrajší zážitok hlboko vo svojom srdci.31

Bezprostredné prípravy na útočnú ofenzívu sa začali 13. 6. 1918 prieskumom podľa vše-
obecných inštrukcií veliteľstva divízie. Detailne bolo určené miesto vylodenia.  Porady pluku 
sa zúčastnil aj nadp. Turček spolu s ďalšími veliteľmi a vybranými zástupcami z mužstva. 
Slávnostný príhovor a povzbudenie do boja nebolo možné predniesť všetkým vojakom na spo-
ločnom zhromaždení. Aj napriek dlhotrvajúcej a vyčerpávajúcej vojne bola ich bojová nálada 
a oduševnenie neprekonateľné32. Morálne a fyzicky vyzbrojení stáli pred najťažšou úlohou. 

Dňa 15. 6. 1918 o 3. hodine rannej33 sa začalo s delostreleckou a mínometnou paľbou 
podľa nemeckého vzoru bez prípravného zastreľovania. Na všetkých zanechala ohromujúci 
29 ORTNER, Christian M. Die K.u.K. Sturmtruppen 1916 - 1918 : Elitesoldaten der Monarchie. Wien : Stöhr, 
 1998, s. 32-35, 64. 
30  CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana –  ČAPLOVIČ, Miloslav. Pramene k vojenským dejinám Slovenska  
IV/1. Bratislava : Vojenský historický ústav, s. 180.
31 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Alle Truppen waren in den besten Monturen bekleidet und  
in seiner gehobenen Stimmung erwarteten sie sehnsüchtig die Ankunft des Kaisers. Endlich ertönte das 
Avertisma Signal ein Zeichen, dass der Kaiser vor der Front eingetroffen ist. Wie eine Mauer so stramm und 
fest standen unsere Slovaken. Am rechten Flügel des Rgts. stand der Regimentsstab und alle jene Helden, 
Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, die am meisten dekoriert waren.  Der Kaiser fuhr die ganze Strecke 
in seinem Privat Auto ab, beim Standpunkte des Rgts.Stabes hielt das Auto, der Kaiser verliess daselbe und 
nahm die Meldung des Rgts.Kmdtn. entgegen. Seine Majestät geht sofort zu den Helden des Rgts. 71. Jedem 
einzelnen drückt er die Hand, fragt für welche Waffentaten sie die Auszeichnungen erhalten haben und belobt 
Offz. und Mannschaft für ihr heldenhaftes Verhalten. Dieser Augenblick, dass sein Kaiser mit ihm gesprochen 
hat, wird dieser Moment in seiner ganzen Lebenszeit als schönstes Erlebniss in ehrfurchtsvollen Andenken tief 
in seinem Herzen bewahren. 
32 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Offiziere und Mannschaft beseelte eine Begeisterung und 
Kampfesfreudigkeit, die einfach nicht zu übertreffen waren. 
33 ZAŤKOVÁ, Jana. Z denníka 71. pešieho pluku. Bojová činnosť pluku na Piave. In Vojenská história, 2017,  
roč. 21, č. 1, s. 85-91. Publikovaný text reflektuje udalosti od 15. 6. 1918 do 22. 6. 1918. Formuloval ho veliteľ 
pluku Nagy ako príspevok pre vojnový denník 71. peš. pluku. Preklad aj nemecký prepis archivovaného textu 
obsahujú viaceré nepresnosti, napr. „..Begleitgeschützen“, „..überhaupt nicht geschlagen werden konnte“ a iné. 
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dojem. Už pred 6. hodinou rannou sa vojaci preplavili za podpornej paľby mínometov cez 
hlavné rameno a obsadili taliansky ostrov náhlym prepadom bez pechotnej streľby. Palebný 
protiúder nepriateľského delostrelectva sa začal približne o 7:30 a trval takmer celé predpo-
ludnie. Sústredil sa na samotnú rieku a do priestoru hrádze. Posledný sled preplavovaných 
práporov bol odrezaný, mostový materiál prevažne zničený a technické jednotky rozptýle-
né. Preprava k rieke a od nej nebola dlhý čas možná. Okrem toho doštená búda veliteľstva 
bola zasiahnutá granátom a obaja pobočníci veliteľa (Pekár, Stoole) boli vyradení z boja. Do 
približne 11. hod. boli úspechy bojujúcich práporov na druhom brehu rieky nejasné. Prvú 
správu o obsadení územia pri Fagare hlásili veliteľstvu až talianski zajatci. 

Prvosledový postup zabezpečoval práve nadp. Turček, ktorý sa z vlastnej iniciatívy roz-
hodol zaútočiť z dobytého ostrova cez rozpadnutý mostík34 smerom na hrádzu o pol ho-
dinu skôr ako bola časová dispozícia pre útok. Prepad útočnej čaty (hliadky) bol rýchly 
a jeho priebeh najlepšie opisuje samotný návrh na vyznamenanie zlatou medailou za ob-
zvlášť vyzdvihnutia hodnú osobnú statočnosť pred nepriateľom (preklad nemeckého textu  
z prílohy 1):
Počas ofenzívy na Piave v dňoch 15. až 22. 6. 1918 na obidvoch stranách Ponte di Piave 

si ako veliteľ útočnej skupiny počínal vynikajúco. Dňa 15. 6. s prvým sledom poľného prá-
poru I/71 po presune cez stúpajúcu (hladinu rieky) Piava vystúpil ako prvý na talianskom 
ostrove. Po krátkom divokom granátovom boji bol protivník na ostrove vybavený a väčšina 
nepriateľov pobitá. 
Bez ohľadu na všadeprítomnú prudkú nepriateľskú paľbu delostrelectva a guľometov po-

kračoval v postupe ďalej. So svojimi skvelými úderníkmi prekonal v zúrivej guľometnej paľ-
be z vlastnej iniciatívy tam situovaný mostík a v neustálom útoku prerazil do nepriateľského 
pobrežného postavenia, ktoré bolo prešpikované nespočetnými guľometmi. Hoci nepriateľ 
odvážne kládol odpor bol v mimoriadne krvavej bitke z blízka dýkami a ručnými granátmi 
porazený.
Tento čin ako aj  jeho následný obzvlášť vynikajúci úder na nepriateľské postavenie na 

hrádzi, pri ktorom  vďaka jeho ráznemu a výnimočne statočnému postupu strhol so sebou 
do útoku aj za nim nasledujúce oddiely, boli tým rozhodujúcim (momentom), že útok v tejto 
časti frontu bol vôbec možný a na ňom bol založený celkový úspech tohto (prvého) dňa.
Aj keď bol na pravom ramene dvoma uviaznutými strelami zranený, bez obáv pred sviš-

tiacim a ohlušujúcim krupobitím železa si tento mimoriadne statočný a rázny dôstojník na 
čele svojej malej (údernej) skupiny krok za krokom prerazil cestu cez úplne neporušené, veľ-
mi pevné nepriateľské zátarasy, a nezadržateľne vpred rozsievajúc okolo seba smrť a skazu 
vpadol ako lavína na nepriateľskú hrádzu čím zaistil jej obsadenie pre celý pluk. 
Pri  útoku  pluku  dňa  18.  6.  útočil  so  svojou malou  skupinou  hrdinov  pri C.Pasqualin, 

kde bol druhýkrát zranený, (ale aj tak) pri C. Caon a ďalej až k Meole (so zranením) konal 
zázraky statočnosti.
Hoci dvakrát zranený, zostal tento výnimočne statočný, rázny a bláznivo odvážny dôstoj-

ník neoblomne pri  jemu zverených (vojakoch) až do stiahnutia pluku. Vyblískaný príklad 
pre dôstojníka a vojaka a nádherná opora svojho pluku. Z veľkej časti za úspech treba jemu 
poďakovať.

Dôstojníci bojovali na čele svojich jednotiek a zranenia sa im nijako nevyhýbali. Napríklad 
veliteľ 2. roty poručík Julius Polcz35 pri útoku na hrádzu utrpel veľmi ťažké zranenia, ktorým 
34 Baufälliger Steg (...schon erwähnten baufälligen Steg), rozpadnutý, pravdepodobne drevený prístupový  
mostík (lávka) k hrádzi. Mostík prechádzal cez mokrinu, podmáčaný terénny zlom, resp. zaplavovanú priekopu. 
Pozri označenie Steg na pláne bojiska. Pojmom Steg mohla byť označená aj drevenými pilótami a doskami 
spevnená podmáčaná päta hrádze. Tam Turček následne po dobytí ostrova zaútočil.
35 Julius Polcz (1898 – 1918), rodený Bratislavčan evanjelického vierovyznania, absolvent tereziánskej 
vojenskej akadémie vo Wr. Neustadt, vyradený ako poručík dňa 17. 8. 1917. Zomrel v poľnom špitáli č. 807 
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podľahol. Stále vpredu so svojimi vojakmi bol aj veliteľ 3. roty nadporučík Jozef Zamaroc-
zy36. Zranili ho pri postupe k potoku Zensonato. Napriek stratám 71. p. pl. padlo do zajatia 
v jeho úseku  pri dobytí hrádze okolo 1 000 Talianov a následne pri útoku brigády v smere 
Meolo-Zensonato ďalších 1  500. Fotografie z týchto dní zachytávajú početných talianskych 
zajatcov použitých ako nosičov zranených rak.-uh. vojakov. V návrhu na vyznamenanie veli-
teľa (von Nagy) č. 259828 je osobitne vyzdvihnuté a podčiarknuté, že príslušníkmi pluku sú 
Slováci, že pluk sa pri celej akcii mimoriadne vyšvihol a nachádza sa v príkladnom poriadku37. 
Plukovník Nagy bol priamo zodpovedný za vylodenie v rámci celej divíznej útočnej skupiny. 
Po skončení ofenzívy sa nadp. Turček pravdepodobne zotavoval zo zranenia. O jeho čin-
nosti na fronte nemáme ďalšie informácie. Predpokladáme, že dostal dovolenku a vrátil sa 
domov. Dňa 7. septembra 1918 sa vo farskom kostole v Rajci oženil so snúbenicou Štefániou 
Rybárikovou. Cisár túžil po mieri38 a nemal záujem riskovať mladé životy svojich elitných 
v Motta di Livenza dňa 16. 6. 1918 (Bauchsteckschuss mit Bauchfellentzündung). Pochovaný na vojenskom 
cintoríne Motta di Livenza. VHA Bratislava, K. und k Infanterieregiment Nr. 71, Sterbregister, Tom.VII, Fol.27. 
36  Jozef Zamaroczy (1882 – 1957), potomok stoličnej aristokracie, synovec slovenského spisovateľa,  
prekladateľa a kat. kňaza Martina Medňanského (1840 – 1891). Povolaním bol bankový úradník, spravoval 
aj vlastné hospodárstvo, po r. 1948 prvý predseda JRD v Zamarovciach. V denníku Slovák (21. 3. 1939, 
príloha Národný hospodár) sa zasadzoval za urýchlené zavedenie slovenskej meny, ktorá má byť krytá mocou 
zákonodarnou a nie zlatom.
37 ÖStA Wien,  Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Sein Regiment, deren Angehörige Slovaken sind, hat  
sich während der ganze Aktion glänzend geschlagen. Das IR71 ist in mustergültiger Ordnung. Diese 
Glanzleistung ist das unumschränkte Verdienst dieses hervorragendem und in jeder Hinsicht mustergültigen 
Regimentskommandanten. Návrh formuloval a podpísal veliteľ brigády Beck.
38 Porovnaj dokument o odstúpení: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(%C3%96sterreich-Ungarn)#/ 
media/Datei:Verzichtserkl%C3%A4rung_Karl_I._11.11.1918.jpg

Časť plánu s guľometnými, mínometnými a pozorovacími postaveniami  
v smere vylodenia a postupu Turčekovej útočnej skupiny.  

Na celom pláne až po potok Zensonato je zakreslených 5 línií  
talianskych zákopov s predpokladanými spojovacími okopmi. 

Približné miesto vylodenia identifikujeme koordinátmi GPS 45.717749972824, 
12.4249630202381. Granátmi boli likvidované talianske postavenia v zákopoch  

na ostrove a následne cez mostík (Steg) zaútočil na hlavnú obrannú pozíciu na hrádzi.  
Útok vychádzal z maskovaného postavenia "Bereitstellung". Smer útoku zaznačený v náčrte.
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a posledných bojaschopných jednotiek. Vôľa po mieri bola silnejšia ako boj do posledné-
ho muža. Rozkaz na stiahnutie z frontu obdržal pluk štyri dni pred uzavretím prímeria. 
Z postavenia na Piave odchádza dňa 30. októbra 1918 o 2. hodine v noci. V dôsledku pre-
plnených ciest prechádza cez rieku Livenza až o piatej popoludní. Nepriateľské letectvo 
na trén pluku už neútočilo. Celá 14. divízia a s ňou aj 71. p. pl. odchádzajú organizovane. 
Dôstojníci inštruovali mužstvo, aby držalo spolu, lebo čím viac sa zomknú o to ľahší bude 
návrat domov. Zásobovanie frontu zo zázemia by už aj tak nebolo možné. V Ľubľane sa 
sformovala juhoslovanská národná rada a nepriateľské prepady sa nedali vylúčiť. V nevy-
hnutnom prípade by si divízia musela cestu domov vybojovať. Po prejazde cez rieku Soča 
pri Monfalcone postupovali vojaci na východ. Divíziu predbehol na aute generál Csicserics, 
poverený misiou v Ľubľane. Vojenské hliadky slovinskej národnej gardy stretol v Nabreži-
ne39. Keď im Csicserics povedal, že cestuje do Ľubľany, aby riadil presun sočskej armády, 
privítali ho pozdravom „Živio“40. Všade kadiaľ prechádzal, oznamoval, že s Talianmi bolo 
podpísané prímerie. V Ľubľane práve zasadala ministerská rada a po nedisciplinovanom 
odchode etapných oddielov musel Csicsercs  vysvetľovať, že na Ľubľanu sa nevalí žiadna 
ozbrojená banda hladných zbojníkov, ale plne intaktné armádne jednotky, ktoré majú stravu 
na 8 dní so sebou.

Takto sa 71. peší pluk bez väčších problémov dostal dňa 9. 11. 1918 do dedinky Vnanje 
Gorice. Tu odovzdal juhoslovanským úradom armádne kone a povozy41. Nasledujúci deň 
v etapnej stanici Brezovica pri Ľubľane nastúpili vojaci na vlak a o 9. 30 odcestovali na 
poslednú cestu domov. Vlak im zabezpečil poľný maršal Boroević. Dňa 10. 11. 1918 končia 
záznamy vojnového denníka. Cisár abdikoval v pondelok 11. novembra. 

Vojaci 71. p. pl., pevní vo vernosti až do konca, vojnu síce nevyhrali, ale domov sa vrátili 
ako víťazi. Z príchodu sa tešili nielen ich rodiny, ale i nová republika. Od decembra 1918 
pokračovali v  Trenčíne dôstojníci z povolania kpt. Pekár (bývalý pobočník veliteľa) a kpt. 
Lifka (Liska, Liška)42 v aktívnej službe. Spolu s býv. poručíkom 314. honv. pluku Hašší-
kom a 112. pluku por. Jurechom sformovali prvých dobrovoľníkov43. K dispozícii sa dali 
39 Súčasná obec Aurisina v sev. Taliansku východne od Monfalcone. V spomienke na november 1918 písanej  
po nemecky použil Csicserics slovinské označenie obce „Nabresina“. EDER, Hans. Der  General  der  
K.  u. K. Armee  und  geheime Rat Maximilian Csicserics  von Bacsány. Wien 2010: Universität 
Wien. Dissertation, s. 262.
40 Príchod sočskej armády vnímali mnohí juhoslovanskí poľní velitelia ako posilnenie vlastných radov.  
Pokračovanie konfliktu Juhoslávia – Taliansko sa nedalo vylúčiť. Rak.-uh. vojnové loďstvo sa pridalo 
k Juhoslovanom. Najvyšším rozkazom cisára Karola z 30. 10. 1918 sa celá flotila a majetok námorníctva 
odovzdali dňa 31. 10. 1918 juhoslovanskej národnej rade. Novým veliteľom flotily sa stal Janko Vuković-
Podkapelski a vlajkovú loď Viribus Unitis premenovali na loď Jugoslavija. Potápači diverzného oddielu 
talianskeho námorníctva však v noci z 31. 10. na 1. 11. upevnili na lodi časované míny a o 6. 30 dňa 1. 11. 
1918 loď explodovala. Zahynulo okolo 400 námorníkov. https://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Viribus_Unitis
41 ÖStA Wien, Kriegsarchiv, AdTK 591, IR71. Prepis textu k dátumu 9. 11. 1918: ...Marsch nach Ausser 
Gorize (bei Laibach) dort wurden sämtliche Pferde und das Trainmaterial von der jugoslawischen Behörde 
abgenommen am 10/11 erfolgte durch Vermittlung des f.M.v. Boroevic...Fotokópia OBR. 3.
42  Eduard Lifka (1882 Sekule – 1970 Bratislava), najv. hodn. plukovník.  Lifka sa po návrate z francúzskeho 
 frontu liečil v trenčianskej nemocnici od 5. 12. 1918 do 26. 1. 1919 a následne dňa 27. 1. 1919 bol ustanovený 
za veliteľa 2. náhradnej roty 71. p. pl. Od nástupu do kadetnej školy v Hermannstadte v r. 1897 (rum. Sibiu) až 
po vyplatenie posledného výsluhového dôchodku bolo jeho meno 73 rokov objektom vojenskej administratívy 
štyroch režimov. Časť príbuzenstva používala priezvisko Liška (Liska). Od 11. 8. 1917 velil 5. poľnému 
práporu na rumunskom fronte a od 10. 4. 1919 velil 3. poľnému práporu 71. peš. pluku v bojoch proti MRR.
43 „...Tvoria sa stotiny a hlásia sa rad radom dobrí dôstojníci, Slováci. Kapitán Liska, poručík Jurech, nadporučík 
Turček a iní dávajú svedectvo, že z ich sŕdc láska k národu nevyhasla,...“ HAŠŠÍK, Štefan. O prvej slovenskej 
stotine. In MEDVECKÝ, Karol A (ed.). Slovenský prevrat IV. Bratislava : Komenský, 1931, s. 252. Podľa KL 
začal Haššík svoju službu v 71. peš. pluku v Trenčíne dňa 16. 12. 1918.  V pozostalosti zachovaný Haššíkov 
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Československej republike. Medzi nimi bol aj nadp. Turček a neskôr i nadp. Turanec. Počas 
ohrozenia maďarskou boľševickou expanziou stáli prápory 71. pešieho pluku už na strane 
republiky.

Hoci vojenské dokumenty Rudolfa Turčeka sa vo VÚA v Prahe nezachovali, podľa re-
prezentačného lexikónu slúžil v r. 1919 ako pobočník generála Schöbla a generála Holého44. 
Službu konal aj na posádkovom veliteľstve v Miškovci. Za účasť v prevratovej oslobodzo-
vacej akcii a v protiboľševickej vojne bol dva razy vyznamenaný. Presný dátum odchodu 
Rudolfa Turčeka do zálohy sa nepodarilo zistiť45. Na vojenskú službu veliteľa a inštruktora 
v elitnej „k.u.k. Sturmtruppe“ sa zabudlo a venoval sa civilnému povolaniu. Dokončil si 
medicínske štúdium a pôsobil na klinike vnútorných chorôb prof. Kristiána Hyneka. Bol 
taktiež univerzitným asistentom bakteriológie v Bratislave a zástupcom primára v Nit-
re. Odbornými článkami prispieval do časopisov pre zdravotníctvo. Vykonával i funkciu 
okresného lekára a hlavného zdravotného komisára v Starej Ďali (dn. Hurbanovo). Aktívny 
bol v cirkevnom a spoločenskom živote. Bol predsedom katolíckej cirkevnej obce a miest-
neho Kasína a taktiež podpredsedom Slovenskej ligy. Ako je všeobecne známe, Turčekov-
ci podporovali autonómiu i nezávislosť Slovenska. V rámci HSĽS patrili k umiernenému 
krídlu strany a k dôverným spolupracovníkom prezidenta Tisu, s ktorým boli v príbuzen-
skom pomere. Vzhľadom na svoje aktivity bola po r. 1945 celá rodina v nemilosti. Ľudové 
súdnictvo pozbavilo Rudolfa Turčeka majetku aj slobody a dostal sa na nútené práce. V tá-
boroch slúžil ako zdravotník. Pri stavbe na Oravskej priehrade ochorel a po krátkej chorobe 
v r. 1950 zomrel.

„Urlaubsschein“ informuje, že na dovolenke bol od 25. 9. 1918. Pečiatky staníc na zadnej strane: 30. 9. 1918 
– Motta, 1. 10. 1918  Wien Ostbahnhof, 13. 10. 1918 – Hričov, 30. 10. 1918 – Žilina, 1. 11. 1918 – Hričov.
44 REDAKČNÝ VÝBOR REPREZENTAČNÉHO LEXIKONA. Reprezentačný  lexikón  Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi. Bratislava : Vydavateľstvo reprezentačného lexikóna Slovenska a Podkarpatskej Rusi, 
1936, s. 339.
45 Pravdepodobne to bolo až po uzavretí mieru s Maďarskom. Ako čsl. nadporučík v zálohe je uvádzaný po  
prvýkrát v roku 1923. Schematismus branné moci Československé. Ročník druhý (1923), s. 74. Kapitánom 
zdravotníctva v zálohe sa podľa poradnej listiny stal od 1. 1. 1925 Posledný záznam v tejto hodnosti je v roku  
1931. Schematismus Československé branné moci, ročník desátý, 1931, s. 338. 

Posledné dni 71. pešieho pluku na talianskom fronte, 
odchod vlakom z etapnej stanice Brezovica dňa 10. 11. 1918 o 9. 30.
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Lekár Rudolf Turček v roku 1928 s manželkou Štefániou, deťmi, kuchárkou a slúžkou.

Vyplatenie odmeny príslušníkom 6. roty 71. peš. pluku za zajatie troch čsl. legionárov.
Odpis rozkazu veliteľstva 71. peš. pluku č. 164 zo dňa 28. júna 1918 bol

vyhotovený v Trenčíne dňa 22.2.1923 a poslaný do Prahy, kde je doteraz archivovaný.
V dvadsiatych rokoch sa väčšina originálnych dokumentov IR71 

zrejme stále ešte nachádzala v Trenčíne.
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ZÁVER

Pri úvahe nad archívnym materiálom o vojnovej službe Rudolfa Turčeka je legitímne položiť 
si otázku: Prečo nádejný medik tichej povahy s okuliarmi, ktorý mal záujem o hudbu a kres-
lenie, sa z pomerne bezpečnej služby sanitného práporčíka nechá preradiť k prieskumným 
a útočným oddielom? Jasnú odpoveď na túto otázku vo vojenských dokumentoch nenájdeme. 

Pripomíname však, že úlohou sanitných oddielov nebolo len ošetrovanie a odsun zranených 
z bojiska, ale aj pochovávanie spolubojovníkov. Turček videl priveľa utrpenia i mŕtvych, služ-
ba v sanitných oddieloch bola náročná najmä po psychickej stránke. V dokumentoch opísaná 
horlivosť, s akou sa usiloval pomáhať zraneným a chorým, svedčí o vysoko rozvinutej čnosti 
sebaobetovania sa pre druhých. Turček zrejme usúdil, že toto sebaobetovanie nie je dosta-
točné a že svojou aktivitou a inteligenciou nájde oveľa lepšie uplatnenie v boji. Stal sa teda 
postrachom talianskych zákopov a lebka na jeho odznaku (Totenkopf) mu pripomínala, že so 
smrťou na bojisku pre zachovanie vernosti cisárovi je už dávno vysporiadaný. Takýto obraz 
slovenského vojaka však vonkoncom nezodpovedá floskulám o vojakoch odmietajúcich bojo-
vať a pripravených prebehnúť k nepriateľovi hneď v prvom boji. Práve naopak, a Turček nebol 
jediný prípad...

Počas ofenzívy na Piave sa vojaci 71. peš. pluku nedali obmäkčiť ani česky hovoriacimi 
legionármi v talianskych uniformách. Zajali ich a ako zradcovia cisára skončili na popravis-
ku46. Mentálny rozdiel v principiálnych postojoch medzi Slovákmi a Čechmi bol za monarchie 
natoľko rozdielny, že v medzivojnovom období pestovaná nádej o spoločnom rozvoji v jednej 
republike sa veľmi rýchlo rozplynula. Je pozoruhodné, aké silné momenty slovenského separa-
tizmu nachádzame práve medzi bývalými vojakmi a dôstojníkmi trenčianskeho pešieho pluku.  

Tieto rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi si čoraz častejšie uvedomuje nielen novší výskum 
legionárskej problematiky, ale dôverne boli známe aj poslednému cisárovi Karolovi Habsbur-
skému. 

Na záver preto uvádzame aspoň niektoré z úvah ako sa zachovali v historických dokumen-
toch47.

V liste pápežovi Benediktovi XV.  z decembra 1919 upozorňuje Karol Habsburský, že 
„V Československu vládne diktatúra legionárov,... .Vláda (v Československu) stojí na slabých 
nohách.  Obyvateľstvo z polovice české a z druhej polovice pozostávajúce zo Slovákov, Nemcov 
a Rusínov, je len v českej polovici  za tento štát, druhá polovica so Slovákmi je štátu priam ne-
priateľská. Slováci nie sú a ani nechcú byť Čechmi. Sú to dobrí, autenticky verní katolíci, čo 
sa žiaľ o Čechoch nie vždy dá povedať.“ 

Pri písaní politickej analýzy sa vo svojich poznámkach odvolal Karol Habsburský aj na skú-
senosti z osemročnej vojenskej služby v Čechách:
...Som starým znalcom českých pomerov vďaka osemročnej vojenskej  službe, a  som pre-

svedčený, že (Československá) vláda Dohodu oklame a situáciu vykresľuje príliš ružovo. Celá 
výstavba československého štátu je jeden nezdravý (fenomén) po stránke historickej i národ-
nostnej...
Zatiaľ čo Moravákom vôbec nelichotí, ak len čosi z Prahy musia počúvať, Slováci už von-

koncom nie sú identickí s Čechmi. Odhliadnuc od toho, že jedny sú ľudom priemyselným, tí 

46 Vojenský historický ústav-Vojenský historický archiv (VHÚ-VHA) Praha, Památník Osvobození, inv. č.  
587, č.j. 441, príloha č. 6, Regimentsbefehl Nr. 163 und 164.
Legionárov Koudelku, Kourinského a Cudlina zajali príslušníci 6. roty 71. peš. pluku hneď v prvý deň 
a následne ich dňa 16. 6. 1918 v Piavone popravili.
47 KOVACS, E. Untergang oder Rettung der Donaumonarchie?Bd.2., Wien : Böhlau.  Dokumenty č. 161,  
167, 169, 181. dostupné tiež online https://www.elisabethkovacs.com/neue-forschungen-zu-kaiser-karl/band-
ii/151-bis-191-kaiser-und-koenig-karl-an-koenig-alfons-xiii-von-spanien/
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druhý skôr agrárnym, tak Češi sú v náboženských veciach viac indiferentný, Slováci sú hl-
boko nábožní...
...aj Slováci majú svoju vlastnú literatúru.
V r. 1919 varoval Karol Habsburský nielen pred boľševickou diktatúrou a ruským vply-

vom v strednej Európe, ale pápežovi Benediktovi XV. napísal i prorockú vetu: „Ako vý-
sledok týchto pomerov s istotou treba povedať, že časti českej republiky ležiace na druhej 
strane Karpát sa oddelia, čo je záležitosť, ktorá týmto mladým štátom prinajmenšom ťažko 
otrasie, a zrejme ho môže celkom zničiť.“ Rovnako predpovedal aj Anschluß Rakúska a ex-
panzívnu politiku Nemecka.

Karol Habsburský prezentoval svoje názory aj v liste Alfonsovi XIII., kráľovi Španielska. 
Svojmu bratrancovi po francúzsky píše, že vyvolávanie neexistujúceho národného ducha cez 
samotný názov tohto štátu je v príkrom rozpore so skutočnými faktami48.

J. VAVRUŠ: RUDOLF TURČEK, EIN ÄUSSERST TAPFERER OFFIZIER 
DES 71. INFANTERIEREGIMENTS

Rudolf Turček wurde am 2. 3. 1895 als ältester Sohn in eine slowakische Landwirtfamilie 
in Nedanovce geboren. Mit dem Kriegsausbruch wurde er zum k.u.k Infanterieregiment 71 
einberufen, wo er ab Ende Dezember an der Front als Sanitäter 8 Monate im Felde war. Er 
zeichnete sich jederzeit durch hervorragende Pflichttreue und Aufopferung für die Verwunde-
ten und Kranken aus. Für seinen ersten Fronteinsatz erhielt er das Goldene Verdienstkreuz am 
Band der Tapferkeitsmedaille. Er wurde  ab 1. 10. 1916 zum Fähnrich in der Reserve befördert.

Es ist unklar, warum er von den relativ ungefährlichen Diensten bei den Medizinern zu 
den Aufklärungspatrouillen und Sturmtruppen versetzt wurde. Die Anmerkung von Ober-
stleutnant Hummel auf dem Belohnungsantrag ermöglicht uns, eine freiwillige Meldung zu 
vermuten. Turček war sehr initiativ und hat sich auch als Instruktor bei den Sturmtruppen 
stets mit hervorragendem Fleiß und Eifer betätigt. Für den Nachtüberfall bei Biglia (ht. Bilje, 
Slowenien) wurde er mit der silbernen Tapferkeitsmedaille II. Klasse ausgezeichnet. Er wurde 
in relativ kurzer Zeit zweimal befördert. In der Rangliste ist er als Leutnant ab dem 1. 2. 1917 
eingetragen worden. Die Beförderung zum Oberleutnant mit der Wirkung ab 1. 11. 1917 wurde 
am 11. 5. 1918 im Personalverordnungsblatt veröffentlicht.

Die goldene Tapferkeitsmedaille für Offiziere wurde ihm für die Waffentat an der Piave ver-
liehen. Eine Abschrift des Belohnungsantrages in deutscher Sprache ist als Beilage am Ende 
des Beitrages beigefügt. Das Foto mit seiner Verlobten wurde vor der Schlacht an der Piave 
aufgenommen. Er heiratete sie als Oberleutnant am 7. 9. 1918 nach der Schlacht. 

PRÍLOHA 1, BELOHNUNGSANTRAG - prepis

K.u.K.Inft.Rgt.Nr.71.      
zu Res.Nr.4/112 Adjt.      270902

       Belohnungsantrag   

1.Charge:K.u.k.Oberleutnant(aktiv)
2.Vor und Zunahme:Rudolf Turcsek
3.Standeskörper:Inft.Rgt.71.

48 Dans l‘état tchécoslovaque, son nom seul l‘indique, on évoque un fantôme national, qui est en contradiction 
flagrante avec les faits réels. Les Tchèques et les Slovaques,quoique parents de race, sont entièrement séparés 
du point de vue historique et économique.
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4. Diensteseinteilung: Sturm-Zugs und Kompagnie-Kommandant.
5.Personaldaten: Rang 1/11 1917,Rang Nr. 7935 P.V.Bl.Nr.81,v.11/5 191(8?)
 In Anerkennung besonders hervorragender persönlicher Tapferkeit
vor dem Feinde.
6 Anlass ( Waffentat ) Hat während der Piaveforcierung 15. bis 22/6
1918 beiderseits Ponte di Piave als Kommandant einer Sturmgruppe
Hervorragendes geleistet.Am 15/6 mit dem I.Staffel des I/71 Feld-
baons den hochgehenden Piave übersetzend, landete er als Erster auf
der Italienischen Insel.Nach kurzem, wilden Handgranaten Kampf war
der Gegner auf der Insel erledigt, der Grossteil des Feindes nieder-
gemacht.
 Ungeachtet des überaus heftigen fndl.Artill.und M.G. Feuers,
nahm er die weitere Vorrückung auf, passierte mit seinen braven Sturm-
leuten im rasendsten M.G.Feuer, aus eigener Initiative, den dort vor-
handenen Steg und brach im unaufhaltsammen Sturm in die mit zahllo-
sen M.G. gespickte fndl.Uferstellung ein. Trotz tapferer Gegenwehr
wurde der Feind in äusserst blutigem Handgemenge mit Dolch und Hand-
Granate bezwungen.
 Dies und sein darauf anschliessender prachtvoller Stoss bis
in die fndl.Dammstellung,wobei er die ihm nachfolgenden Abteilungen
durch sein schneidiges und einzig tapferes Drauflosgehen mit sich
fortriss, war es,was den Angriff auf diesem Frontteil überhaupt er-
möglichte und den Gesamterfolg des Tages begründet.
 Obwohl am rechten Arm durch zwei Steckschüsse verwundet,kam
dieser beispiellos tapfere und schneidige Offizier an der Spitze 
seiner kleinen Schar,unbekümmert um den sausenden und schmettern-
den Eisenhagel, sich Schritt für Schritt durch die völlig unversehr-
ten,sehr starken fndl. Damm hereinbrach und so die Besitznahme durch das
Regiment sicherte.
 Bei dem Angriff des Rgts. am 18/6 stürmte er mit seiner klei-
nen Heldenschar bei C.Pasqaulin,wo er ein zweitesmal verwundet wur-
de bei C. Caon und so weiter bis zum Meole mit und verrichtete
Wunder der Tapferkeit.
 Obwohl zweimal verwundet,blieb dieser selten tapfere,schnei-
dige und tollkühne Offizier unentwegt bis zur Zurücknahme des Rgts.
bei seinen Getreuen,einglänzendes Beispiel für Offizier und Mann und
eine herrliche Stütze seines Rgts.,das ihm einen Grossteil seiner
Erfolge zu verdanken hat.
7. Seit wann im Felde: Vom 30/12 1914 bis 24/8 1915 und vom 27/6 bis
24/8 1916 als Mediziner; und vom 12/5 1917 bis jetzt.
8.Verwundet: am 15/6 1918 und am 18/6 1918
10. Besitzt Kriegsdekorationen:
 Gold. V.Kr. a.B. d.T.M.(P.V.Bl.23 v.5/2 1916
und O* B ( P.V. Bl. Nr 29 v. 10/2 1917)
 O* 2.I.D.Bef. Nr. 127 vom 9/9 1917 der 14.Itd.
11 Antrag des Verfassers; Goldene Tapferkeits Medaille für Offiziere.
12. Datum und Unterschrift des Verfassers: Feldpost 361 am 2/7 1918
     Nagy m/p Obst.
13. K.u.k.27 Inft.Brgd.Kmdo.
Feldpost 361 am 4/7 1918 Res. D1.2/231
    für tapferes Verhalten vor dem Feind
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    O** für Off.  Beck m/p Obst.
14. K.u.k.14.Itdkdo.
B. Res.Dl. Nr. 673 ,Feldpost 361 am 12/8 1918
 In Anerkennung besonders tapferes Verhalten vor dem Feinde.
    O** v. Szend,m/p Fmlt.
15. k.u.k.7.Korpskdo.
19/8 1918 Res.B.Nr.2824 O** für Offiziere
   Korpskdt, beurlaubt: Urbarz m/p Fmlt.

Isonzo Armee
Dl.A.Nr.22383,am 22/8 1918 O** f.Offz. I.V. Kralicek m/p G.d.I.

17. K.u.k.Heeres Gruppen Kmdo F.M. von Boroevic
Feldpost 515.am 26/8 1918
A,Nr 3044/2
    Beantrage O** die einzige f.Offiz.***

Vysvetlivky značiek:

O* čiernym perom nakreslený kruh 
 (značka udeleného vyznamenania)
O** čiernym perom nakreslený kruh v strede s bodkou 
 (značka navrhovaného vyznamenania)
*** rukopis v Kurrentschrift
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

„TICHÉ“ MEMENTÁ BOJOV V KARPATOCH 1914 – 1915 
ZASTÚPENÉ V ZBIERKOVOM FONDE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO 
ÚSTAVU – MÚZEJNÉHO ODDELENIA SVIDNÍK VOJENSKÉHO 
HISTORICKÉHO MÚZEA  –  OPAKOVACIE PUŠKY A KARABÍNY 
POUŽÍVANÉ RAKÚSKO-UHORSKOU CISÁRSKOU A KRÁĽOVSKOU 
ARMÁDOU

PETER HOLÍK
                                                                                                                                                                                                                                                   

HOLÍK, P.: The “silent” mementos of the Carpathian battles 1914-1915 represented in the col-
lections of the Institute of Military History—the Museum Department of the Military History 
Museum in Svidník—rifles and carbines used by the Austro-Hungarian Imperial and Royal 
Army. Vojenská história, 1, 27, 2023, pp 158-179, Bratislava.
This study is aimed mily at presenting individual Austro-Hungarian repeating rifles of the 
Mannlicher system registered in the collection of the Military Historical Institute Bratisla-
va—Museum Department Svidník of the Military Historical Museum Piešťany in the form of 
a general historical development and subsequent detailed description. In a way they represent 
one of the main parts of the armament of the Austro-Hungarian imperial and royal army fierce-
ly defending a significant part of the territory of today’s Northeastern Slovakia in the period of 
the so-called Carpathian Offensive of the Russian tsarist troops, which took place at the turn of 
1914-1915. This short, but significant section of the military history of Slovakia is also reflected 
in the Central Exposition of the Museum in Svidník through modern information panels and 
three-dimensional objects.
Key words: Museum, Museum Collections, Carpathian offensive of Russian troops 1914 – 
1915, Rifle Mannlicher model 1895, Rifle Mannlicher model 1888/90. 

Múzejné oddelenie (Mo) Svidník, ktoré je momentálne integrálnou súčasťou Vojenského 
historického múzea Piešťany (VHM), ako jednej zo základných organizačných zložiek Vo-
jenského historického ústavu Bratislava (VHÚ), si ako nositeľ tradície niekdajšieho Dukel-
ského múzea pripomenie v polovici kalendárneho roka 2023 už 58. výročie svojho vzniku. 
Samotné múzeum sa pritom v rámci svojej odbornej činnosti už od počiatku primárne orien-
tovalo na dokumentáciu vojenskej histórie obdobia prvej polovice 20. storočia (1914 – 1945) 
týkajúcej sa regiónu východného Slovenska, s hlavným dôrazom na oblasť Duklianskeho 
priesmyku a jeho bezprostredného okolia (tzv. Duklianske bojisko). Tomuto tematickému 
zameraniu zodpovedala aj jeho zbierkotvorná, vedecko-výskumná a výchovno-vzdelávacia 
činnosť, ktorej prvotným výsledkom bolo okrem iného aj sprístupnenie prvej stálej expozí-
cie v roku 1969. Tá bola síce rozčlenená až na jedenásť tematických blokov rozložených 
v dvoch expozičných miestnostiach, avšak jej scenár sa venoval iba výhradne problematike 
druhej svetovej vojny. Absenciu z hľadiska vojenskej histórie nemenej dôležitých predchá-
dzajúcich vyše dvoch desaťročí (1914 – 1938) sa pritom v tomto smere podarilo v istej miere 
(po postupnom nadobudnutí patričných zbierkových predmetov) odstrániť až v roku 1996 
inštaláciou v poradí už štvrtej expozície s názvom Dejiny vojenstva na východnom Sloven-
sku v rokoch 1914 – 1945. V rámci nej boli totiž s cieľom širšieho zmapovania vojenských 
dejín na východnom Slovensku už popri tradičnej problematike druhej svetovej vojny pre-
zentované aj informácie a exponáty týkajúce sa prvej svetovej vojny, medzivojnového a do-
konca aj povojnového obdobia. Napokon v rokoch 2010 – 2011 prebehla v réžii VHÚ kom-
plexná reinštalácia a modernizácia expozičných priestorov múzea. Dovtedajšia expozícia 
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tak bola po 15 rokoch nahradená novou Centrálnou expozíciou s názvom Vojenské dejiny 
Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Tá je obsahovo rozčlenená do troch tematických blokov, 
pričom pútavým a moderným spôsobom podáva množstvo informácií o priebehu bojov 
v Karpatoch v rokoch 1914 – 1915 spolu s pôsobením československých legionárov v Rusku, 
vo Francúzsku a v Taliansku v období tzv. Veľkej vojny, o vzniku medzivojnovej Českoslo-
venskej republiky i výstavbe Československej brannej moci a nakoniec aj o priebehu Kar-
patsko-duklianskej operácie a oslobodzovania územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945.1 Na 
tomto mieste ďalej treba podotknúť, že Dukelské múzeum takmer okamžite od svojho vzni-
ku prevzalo na seba aj starostlivosť o pomerne rozsiahly areál národnej kultúrnej pamiatky 
Duklianske bojisko (do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaná na základe 
uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. februára 1961), ktorý sa tak 
zároveň stal súčasťou jeho exteriérovej tzv. expozície v prírode. Nespornou výhodou tohto 
kroku bola popri inom aj tá skutočnosť, že múzeum ním získalo pomerne rozsiahly priestor 
na postupnú realizáciu ucelenej a koordinovanej zbierkotvornej i vedecko-výskumnej čin-
nosti v rámci danej oblasti. Jej hlavným výsledkom bolo, okrem iného, aj vytvorenie vlast-
ného zbierkového fondu.2 Ten v súčasnosti (stav k 30. júnu 2022) zahŕňa dovedna 10 657 
zbierkových predmetov diferencovaných do 21 múzejných zbierok. Z nich sa približne jedna 
desatina historicky spája s obdobím prvej svetovej vojny. Pritom v zbierke č. III, ktorá nesie 
názov Pušky a karabíny je v súčasnosti (stav k 30. júnu 2022) dovedna evidovaných 271 
zbierkových predmetov. Z tohto počtu sa 41 kusov opakovacích, resp. jednoranových pu-
šiek, krátkych pušiek a karabín vystavených v Centrálnej expozícií, či uložených v depozit-
ných priestoroch múzea viaže k obdobiu prvej svetovej vojny. Až 34 kusov z nich pritom 
istým spôsobom „odkazuje“ na pôsobenie ruských a rakúsko-uhorských vojsk v bojových 
operáciách v priestore Karpát odohrávajúcich sa na prelome rokov 1914 – 1915.3 Z predchá-
dzajúcej štúdie zaoberajúcej sa výzbrojou ruskej cárskej armády ďalej vyplýva, že z daného 
počtu 34 kusov iba sedem predstavuje 7,62-mm ruské opakovacie pušky Mosin model 1891. 
Z nich je pritom päť kusov v pechotnej a dva kusy v dragúnskej verzii s tým, že kozácka 
verzia a karabína model 1907 nie sú v zbierkach múzea vôbec zastúpené. Tieto pušky boli 
vyrobené v rozpätí rokov 1894 – 1917 v ruských štátnych zbrojovkách v Tule (päť kusov) 
a v Iževsku, s tým, že jeden kus vyprodukovala aj francúzska zbrojovka manufacture d‘Ar-
mes de Chatellerault. Okrem nich potom disponuje múzeum aj jedným kusom 10,6-mm 
ruskej jednovýstrelovej (jednoranovej) pušky Berdan II model 1870, ktorý bol vyrobený 
v roku 1884 v ruskej štátnej zbrojovke v Sestrorecku.4 Všetky ostatné pušky (v počte 26 
kusov, z toho až 20 systému Mannlicher) tak boli primárne súčasťou výzbroje rakúsko-uhor-
skej cisárskej a kráľovskej armády. Aj toto pomerne disproporčné zastúpenie ruských a ra-
1 TOMISKIN, Adrián. Reinštalácia expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku. In Múzeum, 2012,  
roč. 58, č. 2, s. 24-26.
2 MINDOŠ, Ivan. Sprievodca po expozícii Dukelského múzea a pamätných miestach dukelských bojov. Košice  
: Východoslovenské vydavateľstvo, 1976, s. 7-10. 
PURDEK, Imrich (ed.). 15  rokov  Vojenského  historického  ústavu  (1994  –  2009). Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2009, s. 119-120. 
3 Vojenské historické múzeum Piešťany (VHM PN) – Múzejné oddelenie Svidník (Mo SK), Dokumentačné  
oddelenie (DO), Knihy prírastkov (KP) VHM PN – Mo SK, KP č. VHM-9/2 za roky 1967-1977, KP č. VHM-
9/3 za roky 1977 – 2011, KP č. VHM-15/2-21 za rok 2012, KP č. VHM-15/2-22 za rok 2013, KP č. VHM-
15/2-23 za rok 2014, KP č. VHM-15-2/25 za rok 2015, KP č. VHM-15-2/24 za rok 2016, KP č. VHM-15-2/26 
za rok 2017, KP č. VHM-15/2-27 za rok 2018, KP č. VHM-15/2-28 za rok 2019, KP č. VHM-15/2-29 za rok 
2020, KP č. VHM-15/2-30 za rok 2021.
4 HOLÍK, Peter. „Tiché“ mementá bojov v Karpatoch 1914 – 1915 zastúpené v zbierkovom fonde Vojenského 
historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea – pušky a karabíny 
používané ruskou cárskou armádou. In Vojenská história, 2021, roč. 25, č. 4, s. 140-157.



kúsko-uhorských pušiek v rámci zbierkového fondu múzea je iba ďalším malým odzrkadle-
ním celkovej situácie odohrávajúcej sa na území dnešného severovýchodného Slovenska na 
prelome rokov 1914 – 1915. Tento región bol v tomto období integrálnou súčasťou uhorskej 
časti monarchie, konkrétne predovšetkým Spišskej, Šarišskej a Zemplínskej župy, pričom 
v severnej časti bol ohraničený prirodzenou bariérou karpatského horského masívu, tvore-
nou v tomto úseku viacerými navzájom oddelenými nižšími horskými hrebeňmi s horskými 
priesmykmi. V rámci celej severnej uhorskej hranice monarchie sa síce jednalo o pomerne 
ťažko prechodné, no aj napriek tomu najschodnejšie miesto. Túto skutočnosť sa v krátkom 
období po vypuknutí prvej svetovej vojny s cieľom urýchlene prekročiť Karpaty v smere od 
severu a následne rozvíjať útoky smerom na centrá monarchie (Budapešť a Viedeň) snažilo 
v svoj prospech využiť velenie ruskej cárskej armády. Už koncom roka 1914 sa tak na území 
dnešných slovenských okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Sni-
na objavili prvé ruské vojenské jednotky. Spolu s nimi sa tak na naše dnešné územie dostali 
prvýkrát síce vo väčšom, avšak, prirodzene, na základe počtu vojakov, obmedzenom množ-
stve aj vyššie spomenuté ruské opakovacie a jednoranové pušky. Určitá časť z nich (ukoris-
tené  či rôznym spôsobom zničené a stratené) potom na slovenskej strane Karpát nepochyb-
ne ostala aj po ukončení bojových operácií a definitívnom odchode ruských cárskych vojsk 
začiatkom mája 1915. Väčšina týchto zbraní však naše územie opustila spolu so svojimi 
vojakmi.5 Naproti tomu rakúsko-uhorské opakovacie a jednoranové pušky produkované 
v desaťtisícových sériách predovšetkým v rámci dvoch dominantných domácich zbrojoviek 
sa na vtedajšom území monarchie, dnešný severovýchod Slovenska nevynímajúc, vyskyto-
vali ako prirodzená súčasť výzbroje jej armády samozrejme už v období pred vypuknutím 
vojny. Ich koncentrácia sa potom v karpatskom priestore ešte výraznejšie zvýšila na prelome 
rokov 1914 – 1915, keď tu v rukách niekoľkých desiatok tisíc obrancov pomáhali odvracať 
mohutné, početné a takmer neustále sa opakujúce ruské útoky. Po skončení vojny a zániku 
monarchie sa potom plynulo dostali do výzbroje armád jej nástupníckych štátov. Na území 
niekdajšieho Československa bolo pritom podľa dostupných údajov (so stavom k marcu 
1939) evidovaných dovedna 296 587 kusov opakovacích pušiek rakúsko-uhorskej výroby, 
čo, samozrejme, podstatne prevyšovalo evidované počty pušiek ruskej výroby, a to aj po-
tom, čo sa ich značný počet dostal na československé územie spolu s legionármi vracajúcimi 
sa do vlasti z Ruska.6 V evidencii Ministerstva národnej obrany sa totiž ocitlo 46 169 kusov 
pušiek Mosin v pôvodnom kalibri spolu s ďalšími 12 324 kusmi už skôr adaptovanými na 
rakúsko-uhorský náboj. Časť z týchto pušiek (10 959 upravených kusov) bola koncom roka 
1929 navyše odpredaná (v cene 45 Kč,- za kus) do Fínska.7 Aj preto mali pušky rakúsko-uhor-
skej produkcie z hľadiska ich masívnejšieho (i keď dočasného) zavedenia do výzbroje novo-
vznikajúcich československých ozbrojených zložiek oveľa väčšiu perspektívu ako obdobné 
zbrane ruského pôvodu. Pretože na rozdiel od nich sa k nim po rozpade monarchie, priro-
dzene, zachovalo jednak pomerne dostatočné množstvo už skôr vyrobenej munície, a tak-
tiež aj pôvodné strojné vybavenie zbrojoviek, spolu so značným množstvom náhradných 
dielov umožňujúcich nielen produkciu ďalšej potrebnej munície, ale hlavne aj dodatočné 
repasovanie starých či kompletizáciu úplne nových kusov zbraní. V porovnaní s tým boli 
možnosti zavedenia ruských pušiek do výzbroje ozbrojených zložiek vo väčšom počte znač-
ne limitované, keďže množstvo pôvodného ruského streliva i náhradných dielov bolo výraz-
5 SLEPCOV, Igor. Prvá svetová vojna na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 1915. In Prvá svetová vojna. 
Pozabudnuté cintoríny. Miron Mikita (ed.). Svidník : Regionálna rozvojová agentúra, 2005, s. 14-40.  
6 ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova – z historie Československé armády 1932 – 1939. Praha : Mladá fronta,  
2008, 160 s.
7 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha: Mosin vz. 1891 – rakouská adaptace. http://www.vhu.cz/
exhibit/mosin-vz-1891-rakouska-adaptace/. 
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ne obmedzené, a prerobenie spolu s prestavením týchto zbraní na domáci náboj sa najmä 
s prihliadnutím na skutočnosť, že by sa malo jednať iba o krátkodobé provizórne riešenie 
javilo ako nerentabilné.8 

Z kategórie pušiek bola štandardnou, najrozšírenejšou a najpoužívanejšou zbraňou ra-
kúsko-uhorských pozemných jednotiek na frontoch prvej svetovej vojny, a teda aj v Karpa-
toch na prelome rokov 1914 – 1915, 8-mm opakovacia pechotná puška Mannlicher model 
M.1895 (Oesterreichisches Repetiergewehr M.95), a to spolu s jej jednotlivými upravenými 
verziami (karabína a krátka puška). Okrem armády ňou potom postupne disponovali aj os-
tatné ozbrojené bezpečnostné zložky rakúsko-uhorskej monarchie (napr. četníctvo a i.).9 
Jednalo sa pritom o zbraň, ktorá po nevyhnutnom absolvovaní vojskových a útvarových 
skúšok ako jednotný, no zároveň, ako sa neskôr ukázalo, tak aj ako posledný model, bola 
oficiálne zavedená do výzbroje armády cisárskym výnosom zo dňa 22. novembra 1896. 
Avšak aj napriek tomu ju jednotlivé, hlavne špeciálne, zložky armády do svojej výzbroje 
zavádzali postupne, a to najmä s prihliadnutím na ich konkrétne podmienky a potreby. Prá-
ve z tohto dôvodu bola napríklad krátka puška M.1895 do výzbroje poľného a pevnostného 
delostrelectva, technických oddielov, cyklistických oddielov, horských oddielov domobra-
ny, četníctva a námorníctva zaradená až výnosom zo dňa 3. septembra 1897, ďalej štandard-
ný pechotný model bol do výzbroje pechoty a mysliveckých oddielov zaradený až výnosom 
zo dňa 31. mája 1898, a, napokon, karabína bola do výzbroje jazdectva a jazdného delostre-
lectva zaradená až výnosom zo dňa 8. januára 1899.10 Návrh tejto pušky sa na papieri prvý-
krát objavil v rámci konštrukčnej dielne rakúskeho železničného inžiniera, politika, vyná-
lezcu a konštruktéra Ferdinanda Rittera von Mannlichera (30. 1. 1848 – 20. 1. 1904). Jedna-
lo sa pritom o akési pomyselné vyvrcholenie jeho takmer dvadsaťročného úsilia venovaného 
prácam spojeným s vývojom opakovacích pušiek.11 Z konštrukčného hľadiska v princípe 
išlo o zdokonalenú verziu jeho   o niečo málo staršej a vo výzbroji armády už skôr zavedenej 
opakovačky, konkrétne pechotnej pušky model M.1890, pričom modifikáciou jej typického 
záverového systému s otočnou záverovou hlavou vznikol už spomínaný jednotný systém 
M.1895.12 Sériová produkcia týchto pušiek pritom prebiehala v dvoch rakúsko-uhorských 
zbrojovkách, konkrétne najskôr v monopolnej zbrojovke Oesterreichische Waffen-
fabriks-Gesellschaft (OEWG) v Steyre, a potom od roku 1897 aj v novozriadenej zbrojovke 
Fegyver-és Gépgyárto Részvénytársaság (FGGY) v Budapešti.13 Okrem klasickej pechotnej 
pušky sa vyrábali aj jazdecké karabíny (Oesterreichisches Repetierkarabiner M.95) a krátke 
pušky (Oesterreichisches Repetierstutzen M.95), pričom ich kombináciou spočívajúcou pre-
dovšetkým v úprave objímok a úchytov na nosný popruh vznikol v roku 1913 univerzálny 
model (stutzen), ktorý v rámci sériovej výroby nahradil svojich dvoch predchodcov.14 Podľa 
dostupných údajov vychádzajúcich z evidencie vojenskej správy bolo pritom do začiatku 
prvej svetovej vojny vyprodukovaných spolu 850 000 kusov. Avšak potom v priebehu vojny 
(obdobie od 1. augusta 1914 do 1. októbra 1918) vzhľadom na neustále sa zvyšujúce objed-
8 ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu, c. d., 160 s.
9 CHANT, Chris. Pěchotní  zbraně. Více než 250 nejlepších pěchotních  zbraní  světa. Praha : Naše vojsko,  
2005, s. 80. 
10 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha: Rakousko-uherská puška Mannlicher M. 95. https:// 
www.vhu.cz/exhibit/rakousko-uherska-puska-mannlicher-m-95/.
11 HOLÍK, Peter. 8-mm rakúsko-uhorská pechotná puška Mannlicher M1895. In JURKOVÁ, Viera a kol. Zo  
zbierok Vojenského historického múzea Piešťany. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 29. 
12 ŽUK, Alexandr Borisovič. Pušky a samopaly. Praha : Naše vojsko, 1992, s. 49.
13 CHANT, Ch. Pěchotní, c. d., s. 80. 
14 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 48-49.  
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návky zo strany armády v dôsledku vysokých strát týchto zbraní priamo na fronte vyrobila 
zbrojovka v Steyre oproti predchádzajúcemu obdobiu rekordných 2 541 783 kusov pechot-
ných a 196 400 kusov krátkych pušiek. Zbrojovka v Budapešti pridala v rovnakom období 
ďalších 349 355 kusov pechotných a 505 937 kusov krátkych pušiek. Dovedna tak bolo be-
hom vojny vyrobených 3 593 475 kusov opakovačiek Mannlicher model M. 1895.15 Základ-
ná pechotná verzia pušky M.1895 mala dĺžku 1 272 mm a bez nasadeného bodáka vážila 
3,65 kg (s nasadeným bodákom jej dĺžka predstavovala 1 515 mm a váha činila 3,93 kg). 
Samotná hlaveň bola dlhá 765 mm. Podstatne kratšie boli potom karabíny a krátke pušky, 
ktorých celková dĺžka predstavovala 990 mm, s tým, že vážili 3,36 kg (dĺžka krátkej pušky 
s nasadeným bodákom bola 1 235 mm a váha činila 3,64 kg, karabíny boli nastreľované bez 
bodáka). Dĺžka samotnej hlavne karabíny a krátkej pušky bola pritom 485 mm. Vývrt hlav-
ne všetkých verzií bol tvorený štyrmi pravotočivými drážkami, ktoré po každom výstrele 
zabezpečovali rotačný pohyb strely.16 Hlavným charakteristickým a špecifickým konštrukč-
ným prvkom, ktorým sa jednotlivé vyššie uvedené verzie pušiek M.1895 (spolu s ďalšími 
staršími puškami Mannlicherovej konštrukcie) výrazne odlišovali od ostatných opakova-
čiek, ktoré sa na prelome 19. a 20. storočia začali objavovať vo výzbroji armád jednotlivých 
krajín sveta, bol tzv. priamoťažný záver.17 Princíp fungovania tohto typu záveru spočíval 
v tom, že pri jeho obsluhe bolo potrebné vykonávať len dva pohyby, a to vytiahnutie záveru 
pri jeho odomykaní a jeho zasunutie späť pri uzamknutí, a teda na rozdiel od ostatných zá-
verových systémov tu nebolo potrebné pri vykonávaní týchto činností otáčať kľukou samot-
ného záveru okolo jeho vlastnej pozdĺžnej osi. Základným konštrukčným prvkom priamo-
ťažného záveru bol otočný závorník, ktorý bol v prednej časti vybavený dvoma silnými 
uzamykacími ozubmi, pričom samotný záver fungoval na princípe tzv. skrutkovej akcie. Tá 
spočívala v tom, že k otáčavému pohybu záveru dochádzalo súbežne s jeho pohybom sme-
rom vpred a vzad. Pri zasunutí záveru, teda pri jeho pohybe smerom vpred, dochádzalo 
k otáčaniu hlavy záveru v drážkach jeho puzdra, čím sa na konci otáčavého pohybu pro-
stredníctvom uzamykacích ozubov uzatvorila nábojová komora, zároveň sa do nej zasunul 
náboj, natiahol sa úderník a zbraň bola pripravená na streľbu. Po následnom výstrele a vy-
tiahnutí záveru smerom dozadu dochádzalo k presne opačnej akcii, než pri jeho uzamykaní, 
tým pádom sa pri otáčavom pohybe a následnom uvoľnení uzamykacích ozubov otvoril zá-
ver, pričom bola zároveň vytiahnutá a vyhodená prázdna nábojnica. Poistka záveru mala 
tvar jednoduchej zasúvacej závory, pričom po jej zasunutí smerom dovnútra boli znehybne-
né všetky pohyblivé časti záveru, a to pri natiahnutom, a taktiež aj uvoľnenom úderníku. 
Záver bol pritom uložený v puzdre pomocou systému vodiacich líšt a drážok, ktoré umož-
ňovali strelcovi vykonávať jeho pohyb dopredu a dozadu. Z puzdra ho bolo možné uvoľniť 
v akejkoľvek polohe po zatlačení jazýčka spúšte smerom vpred. 18 Výhodou tohto typu záve-
ru bola jednoduchá manipulácia, ktorá umožnila výrazne zrýchliť streľbu, a tým pádom aj 
celkovo zvýšiť teoretickú kadenciu zbrane. Tá pri všetkých  verziách predstavovala približ-
ne 30 až 35 výstrelov (rán) za minútu. Navyše pri streľbe nestrácal strelec pri prebíjaní vi-
zuálny kontakt so svojím cieľom, keďže nemusel po každom výstrele vykonávať otočný 
pohyb, a tým pádom mu kľuka záveru nezakrývala mieridla. Okrem toho mal záver pomer-

15 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha: Rakousko-uherská puška Mannlicher M. 95. https:// 
www.vhu.cz/exhibit/rakousko-uherska-puska-mannlicher-m-95/. 
16 VHM PN – Mo SK, Zbierkový fond (ďalej ZF), Zbierka (ďalej ZB) č. III  – Pušky a karabíny, Zbierkový  
predmet (ďalej ZP) s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská pechotná puška Mannlicher model M.1895, 
druhostupňová evidencia zbierkového predmetu.
17 CHANT, Ch. Pěchotní, c. d., s. 80. 
18 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 41, 48.
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ne silnú a odolnú konštrukciu, ktorá dokázala dostatočne odolávať mechanickým poškode-
niam a hrubšiemu zaobchádzaniu.19 Tento typ záveru mal však aj svoje nevýhody, ktoré sa 
začali postupne ukazovať predovšetkým v priebehu bojových operácií v rámci prvej sveto-
vej vojny. Vtedy najmä v mrazivých a blatistých podmienkach často dochádzalo k jeho čas-
tejšiemu zasekávaniu v puzdre pri pohybe smerom vpred a vzad. To znamenalo, že vojaci 
v zákopoch museli hlavne pri jeho otvorení vyvinúť veľkú silu, a niekedy sa dokonca stáva-
lo, že museli pri tejto činnosti použiť svoje nohy a na záver doslova dupnúť. Okrem toho 
ďalšou nevýhodou bola jeho pomerne vysoká citlivosť na nečistoty, koróziu a deformáciu 
teplom. To malo za následok, že predovšetkým pri nedôkladnej a nedostatočnej celkovej 
starostlivosti vojaka o jeho zbraň dochádzalo v bojových podmienkach k jej častému zase-
kávaniu.20 Ďalším charakteristickým konštrukčným prvkom všetkých verzií pušiek M.1895 
bola ich stredová, neodnímateľná a jednoradová nábojová schránka s typickým nepravidel-
ným obdĺžnikovitým tvarom (so zaoblenými hranami) a kapacitou určenou pre päť nábojov. 
Tie sa do nej vkladali prostredníctvom špeciálneho nábojového rámčeka. Ten bol jednodiel-
ny, lisovaný väčšinou z oceľového plechu a po naplnení piatimi nábojmi mal svoj charakte-
ristický nesúmerný kosodĺžnikový tvar (z dôvodu použitia nábojov s okrajovými nábojnica-
mi, ktoré sa tým pádom nedali do rámčeka ukladať rovnomerne jedna na druhú, ale iba 
spôsobom okraj vedľa okraja). Naplnený rámček sa potom celý zasúval do nábojovej schrán-
ky a zostával v nej spolu s nábojmi, pričom po zasunutí posledného z nich do nábojovej ko-
mory vypadol cez voľný otvor umiestnený na dne nábojovej schránky. Výhodou nábojového 
rámčeka bolo, že v bojových podmienkach umožňoval výrazne rýchlejšie nabíjanie zbrane 
a jej prebíjanie medzi jednotlivými výstrelmi.21 Jeho nevýhodou však bolo, že bez neho ne-
bolo možné uložiť náboje do nábojovej schránky a opakovacia puška sa tak v danom okami-
hu stala v podstate jednoranovou, keďže strelec ju musel po každom výstrele opätovne na-
bíjať vložením náboja priamo do komory. Navyše čiastočne vyprázdnený rámček nebolo 
možné dobíjať priamo v zbrani, ale bolo potrebné ho najskôr vybrať von, na čo slúžil uvoľ-
ňovač poistky podávacieho mechanizmu umiestnený na prednej vnútornej strane lúčika 
spúšte. Ten tvoril spolu s nábojovou schránkou jeden celok. Problémom v bojových pod-
mienkach bol taktiež aj samotný otvor na vyhadzovanie prázdnych rámčekov, ktorý bol bez 
uzatváracej príklopky, čím sa cez neho do nábojovej schránky opretej o okraj zákopu dostá-
valo blato a nečistoty, a tým pádom museli vojaci v rýchlosti vyťahovať prázdne rámčeky 
zhora až po otvorení záveru a stlačení poistky. Avšak nezriedka sa stávalo, že hromadením 
nečistôt sa zablokoval aj samotný podávací mechanizmus.22 Tieto pušky používali náboje 
kalibru 8 x 50 mm R s bezdymovým prachom, s mosadznou okrajovou nábojnicou a sféric-
ky zaoblenou valcovou strelou, ktorá mala jadro z tvrdého olova a oceľový plášť spevnený 
zliatinou medi a niklu. Úsťová rýchlosť strely pritom pri pechotných puškách dosahovala 
620 metrov za sekundu (pri krátkej puške a karabíne to bolo približne 580 m/s).23 Všetky 
verzie pušiek M.1895 disponovali mechanickými mieridlami tvorenými vpredu jednodu-
chou muškou bez chrániča, trojuholníkovitého profilu (klesajúcou smerom k ústiu hlavne), 
ktorá bola zväčša umiestnená na mohutnejšej základni (obopínajúcej hlaveň) a staviteľným 

19 HOLÍK, Peter. Najrýchlejšia puška. In Obrana, 2016, roč. XXIV, č. 1, s. 47. 
20 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská 
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
21 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 42-43, 47. 
22 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
23 HÝKEL, Jindřich – MALIMÁNEK, Václav. Náboje do ručních palných zbraní. Praha : NAŠE VOJSKO,  
2002, s. 253.
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rámčekovým otvoreným cieľnikom s pohyblivým jazdcom.24 Pri pechotnej verzii bola stup-
nica cieľnika ciachovaná v rozsahu od 300 do 2 600 krokov (225 – 1 950 m) s tým, že spod-
ný stredový zárez viditeľný pri sklopenom aj vyklopenom rámiku predstavoval hodnotu  
300 krokov, ďalej hodnoty od 600 do 2 400 krokov boli všetky zobrazené na ľavej strane 
rámika a napokon vrchný stredový zárez na rámiku predstavoval hodnotu 2 600 krokov. Pri 
karabíne bol potom rozsah stupnice ciachovaný od 300 do 2 400 krokov (225 – 1 800 m) 
s tým, že spodný stredový zárez viditeľný pri sklopenom aj vyklopenom rámiku predstavo-
val hodnotu 300 krokov, ďalej hodnoty 600, 1 000, 1 400, 1 800 a 2 200 krokov boli zobra-
zené na ľavej strane rámika a hodnoty 800, 1 200, 1 600 a 2 000 krokov potom na jeho pravej 
strane, pričom vrchný stredový zárez predstavoval hodnotu 2 400 krokov. Pri krátkej puške 
bol rozsah cieľnika ciachovaný od 300 do 2 000 krokov (225 – 1 500 m), s tým, že spodný 
stredový zárez viditeľný pri sklopenom aj vyklopenom rámiku predstavoval hodnotu 300 
krokov, ďalej hodnoty 600, 900, 1 100, 1 300, 1 500, 1 700 a 1 900 krokov boli zobrazené na 
ľavej strane rámika a hodnoty 400, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600 a 1 800 krokov potom na 
jeho pravej strane, pričom v strede vrchnej časti (bez zárezu) rámika bola zobrazená hodno-
ta 2 000 krokov.25 Pažbenie týchto pušiek sa produkovalo predovšetkým z orechového dreva 
a pozostávalo z pažby, predpažbia a vrchnej krytky hlavne. Drevená pažba a predpažbie sa 
pritom vyrábali spolu ako jeden kus. Predpažbie a vrchná krytka boli okolo hlavne spojené 
pomocou dvoch kovových ucelených objímok. Na oboch stranách predpažbia sa približne 
pod nábojovou komorou a mieridlami nachádzali vyfrézované žliabky, ktorých hlavnou úlo-
hou bolo zabezpečiť pevnejšie držanie pušky najmä počas výstrelov. Samotná pažba bola na 
konci chránená jednoduchou plochou kovovou pätkou. Predná otvorená objímka týchto pu-
šiek mala na ľavej strane upevnenú jednoduchú konzolu, pomocou ktorej bolo možné v poľ-
ných podmienkach poskladať pušky do ihlanu.26 V rámci pechotnej a krátkej pušky obsaho-
vala táto objímka na spodnej strane aj menší výstupok s drážkami vyfrézovanými po jeho 
oboch bočných stranách, pričom jeho hlavnou úlohou bolo pevné zaistenie rukoväte bodáka 
po jeho nasadení na zbraň. Na zadnej otvorenej objímke týchto pušiek bola upevnená jedno-
duchá voľne pohyblivá horná úchytka pre nosný popruh, pričom v rámci pechotnej a krátkej 
pušky bola umiestnená na spodnej strane objímky a v rámci karabíny sa nachádzala na jej 
ľavej strane. Univerzálna krátka puška však mala už na tejto objímke upevnenú úchytku tak 
na ľavej strane, ako aj na spodku, pričom sa však už vyskytovali aj kombinované objímky, 
kde bočná úchytka už nebola voľne pohyblivá, ale pevná. Dolná voľne pohyblivá úchytka 
bola pri pechotnej a krátkej puške upevnená na spodnej bočnej hrane pažby s tým, že v rám-
ci karabín sa nachádzala na ľavej strane krku pažby. Univerzálna krátka puška potom dispo-
novala už obidvoma týmito úchytkami súčasne.27 K pechotným a krátkym puškám sa pou-
žívali nožové bodáky M.1895. Karabíny boli nastreľované bez týchto bodákov, ktoré na nich 
nebolo možné ani nasadiť. Z konštrukčného hľadiska boli tvorené priamou jednosečnou 
čepeľou klinového prierezu s obojstranným pozdĺžnym výbrusom a výrazným stredovým 
hrotom, ďalej záštitnou priečkou, ktorá bola vždy na jednej strane ukončená výrazným 
hlavňovým prstencom (ten slúžil na pevné zaistenie bodáku okolo hlavne pušky) a napokon 
rukoväťou obloženou črienkami vyrobenými z orechového dreva, ktorej hlavica bola na 
vrchnej strane ukončená otvorom s poistkou ovládanou mohutným tlačidlom okrúhleho tva-

24 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 44, 47-48.
25 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
26 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 48.
27 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu.
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ru. Tieto bodáky sa vyrábali v niekoľkých verziách, a to pre mužstvo, pre poddôstojníkov 
(ich záštitná priečka bola na druhej strane oproti prstencu ukončená hákom slúžiacim na 
pretiahnutie ozdobného strapca a k ich rukoväti bola upevnená úchytka slúžiaca na jeho 
zavesenie), pre krátke pušky (s dodatočnou muškou umiestnenou na hlavňovom prstenci), 
a špeciálnu kapitolu tvorili náhradné bodáky, ktoré sa začali vyrábať v priebehu prvej sve-
tovej vojny z dôvodu zjednodušenia, zrýchlenia a zlacnenia výroby (boli bez črienok ruko-
väte, resp. rukoväť bola celokovová).28 Spoločnou črtou všetkých týchto bodákov (okrem 
náhradných) bolo, že po ich nasadení na pušku mali ostrie čepele otočené smerom k hlavni 
a tlačidlo poistky mali umiestnené zľava. Nosili sa v jednoduchom celokovovom puzdre, 
ktoré sa vyrábalo z oceľového plechu (jeho povrch mohol byť v niektorých prípadoch upra-
vený černením). Puzdro bolo pritom na spodnej strane ukončené naletovanou malou guľôč-
kou a na vrchnej strane bolo ukončené ústim. Do neho bol pomocou dvoch nitov pripevnený 
obústok  (dodatočný vonkajší lem s vnútornou vložkou) s dvoma pružinami. Jeho hlavnou 
úlohou bolo udržovať bodák pevne v puzdre a súčasne aj spevňovať samotné ústie. Pod ním 
bol na jednej strane pripevnený jednoduchý závesný hák slúžiaci na zavesenie puzdra do 
závesníka. Tie sa vyrábali z hovädzej kože hrúbky 3 mm v prírodnej tmavohnedej farbe. 
Jednalo sa pritom o jednoduchý strih tvorený jedným širokým ramenom s obdĺžnikovým 
prešívaním bez nitov, kde sa vo vrchnej časti nachádzalo mohutné oko slúžiace na pretiah-
nutie závesníka cez opasok rovnošaty, pričom v spodnej časti bola k ramenu prišitá kapsa 
s otvorom slúžiacim na upevnenie závesného háku puzdra. Neskôr, v priebehu prvej sveto-
vej vojny sa popri štandardných závesníkoch začali postupne objavovať aj rôzne ďalšie ver-
zie približne rovnakého strihu tvoreného jedným ramenom (v porovnaní so štandardným 
závesníkom mali ramená rôznu šírku), ktoré sa vyrábali z bravčovej kože, dvojitej tenkej 
hovädzej kože, či z hrubého plátna (to sa prejavilo aj na rôznorodosti farebných odtieňov), 
pričom v sebe kombinovali rôzne tvary prešívania buď bez nitov, resp. spolu s nimi. Výni-
močne sa objavovali aj závesníky s dvoma užšími závesnými ramenami, avšak tie sa použí-
vali takmer výhradne k vychádzkovým bodákom.29 Pušky M.1895 sa v priebehu prvej sve-
tovej vojny objavili a osvedčili na všetkých frontoch, kde rakúsko-uhorská cisárska a krá-
ľovská armáda operovala, a stali sa tak neodmysliteľnou súčasťou života nielen jej fronto-
vých, ale aj záložných vojakov. Ako už bolo spomenuté vyššie, po ukončení vojny a rozpade 
monarchie sa jednotlivé verzie tejto zbrane dostali v určitom počte do výzbroje armád prak-
ticky všetkých nástupníckych štátov. Základnou dlhou ručnou palnou zbraňou sa v podstate 
kontinuálne stali predovšetkým v armádach Rakúska a Maďarska. V Rakúsku sa pritom 
v roku 1930 postupne začalo s ich úpravou na nový náboj kalibru 8 x 56 mm R s ostrou 
špičkou strely. Takto upravené pušky boli potom na hornej strane puzdra záveru označené 
písmenom „S“ (Spitz), aby sa dali rozoznať od tých, ktoré sa používali ešte s pôvodným 
nábojom, pričom následne dostali označenie ako M.95/30. O rok neskôr prebehla rovnaká 
zmena aj v Maďarsku, pričom takto upravené pušky boli na hornej strane puzdra záveru 
označené písmenom „H“ a dostali označenie ako M.95/31. Pušky M.1895 sa v počte 122 000 
kusov objavili aj vo výzbroji juhoslovanskej armády, pričom všetky boli upravené na náboj 
kalibru 7,92 x 57 mm Mauser a dostali označenie ako M95M, resp. ako M95/24 (v zbierke č. 
III – Pušky a karabíny je v rámci Mo Svidníku evidovaný jeden kus30 tejto zbrane). Pušky 
Mannlicher rôznych modelov, ako už bolo tiež uvedené, sa dostali aj do výzbroje českoslo-
venskej armády, pričom zhruba 210 000 kusov predstavovalo model M.1895 (194 935 pe-
28 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 218. 
29 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská 
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu.
30 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 263 S – 7,92-mm juhoslovanská  
puška Mannlicher model M95M, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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chotných pušiek, 9 980 prerobených – skrátených pechotných pušiek pre potreby četníctva, 
3 805 karabín a 322 krátkych pušiek). Československá armáda používala pušky Mannlicher 
až do polovice 20. rokov 20. storočia, keď ich vo výzbroji najskôr nakrátko nahradili domá-
ce pušky vzor 23, no neskôr predovšetkým pušky vzor 24, sériovo vyrábané v Zbrojovke 
Brno.31 Pušky Mannlicher po tom však aj naďalej ostali vo vojenských skladoch ako vojnová 
záloha, najmä z toho dôvodu, že k dispozícii ostalo ešte množstvo streliva, ktoré k  nim bolo 
vyrobené ešte počas prvej svetovej vojny v závode Sellier&Bellot (S&B) vo Vlašime.32 
Okrem československej armády používali tieto pušky, najmä karabíny, krátke pušky a skrá-
tením upravené pechotné pušky aj príslušníci četníctva a finančnej stráže, pričom v týchto 
zložkách sa udržali až do polovice 30. rokov 20. storočia, keď došlo k ich nahradeniu domá-
cimi krátkymi puškami vzor 33. Pušky M.1895 boli v rokoch 1895 – 1947 taktiež význam-
nou súčasťou výzbroje holandskej armády, ktorá ich mala k dispozícii asi 470 000 kusov 
v kalibri 6,5 x 53,5 mm R. Okrem nej ich v počte približne 85 000 kusov (83 000 pechotných 
pušiek a 2 000 karabín) mala od roku 1897 vo svojej výzbroji aj bulharská armáda, pričom 
v menšom počte sa nachádzali aj vo výzbroji armád Albánska (4 000 ks), Fínska (2 300 ks), 
Grécka, Rumunska a používali ich aj príslušníci talianskych jednotiek pôsobiacich v AOI 
(Africa Orientale Italiana). Pušky M.1895 si napokon našli svoje uplatnenie aj v priebehu 
druhej svetovej vojny, keď nimi boli vyzbrojované predovšetkým druhosledové, tylové 
a technické jednotky nemeckého Wehrmachtu, ďalej nemecké policajné oddiely, a, napokon, 
ku koncu vojny v pomerne hojnom počte aj jednotky dobrovoľníkov a Volksturmu. Tieto 
zbrane nasadili do bojov v rámci druhej svetovej vojny aj Maďarsko a Bulharsko.33 Nako-
niec po vzniku protektorátu Čechy a Morava bolo puškami M.1895 opätovne vyzbrojené 
protektorátne četníctvo a tzv. vládne vojsko, pričom na území vojnovej Slovenskej republiky 
sa tieto zbrane vyskytovali len ojedinele, s tým, že do roku 1942 sa podarilo zhromaždiť 
okolo 1 600 kusov, ktoré boli následne odpredané do Chorvátska. Vo všeobecnosti boli pri-
tom tieto zbrane považované za pomerne presné a spoľahlivé zbrane, ktoré si v priaznivých 
poveternostných podmienkach vyžadovali len minimálnu údržbu. Vojaci na nich oceňovali 
predovšetkým pomerne dobrú presnosť streľby, rýchle nabíjanie a prebíjanie počas jednot-
livých výstrelov, neustály vizuálny kontakt s cieľom počas streľby a napokon aj jej pomerne 
veľkú kadenciu, ktorej sa nemohla v období prvej svetovej vojny vyrovnať žiadna iná ob-
dobná zbraň.34 

V zbierke č. III – Pušky a karabíny je v rámci Mo Svidník v súčasnosti (stav k 30. júnu 
2022) evidovaných dohromady 19 kusov pušiek Mannlicher model M.1895. Z tohto počtu 
je šesť kusov vystavených v Centrálnej expozícii a 13 kusov je uložených v Depozitári č. 1, 
nachádzajúcom sa na prízemí budovy múzea.35 V rámci Centrálnej expozície sú v prvej vý-
stavnej miestnosti, konkrétne v celku dokumentujúcom udalosti týkajúcich sa jednak príčin, 
priebehu a dôsledkov tzv. ruskej ofenzívy v Karpatoch, prebiehajúcej na prelome rokov 1914 
– 1915, a taktiež aj pôsobenia československých legionárov v Rusku, Francúzsku a v Talian-
sku, vystavené najskôr tri pechotné pušky zložené do ihlanu a tým aj znázorňujúce bežnú 
prax pri ich uskladňovaní v poľných podmienkach. Ďalšia pechotná puška je potom umiest-

31 HOLÍK, Peter. 8-mm rakúsko-uhorská, c. d., s. 29.  
32 HOLÍK, P. Najrýchlejšia, c. d., s. 47.
33 HOLÍK, P. 8-mm rakúsko-uhorská, c. d., s. 29-30.
34 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská 
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
35 VHM PN – Mo SK, DO, KP VHM PN – Mo SK, KP č. VHM-9/2 za roky 1967-1977 a KP č. VHM-9/3 za  
roky 1977 – 2011. 
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nená pri figuríne predstavujúcej vojaka prešovského 67. pešieho pluku cisárskej a kráľov-
skej armády. Všetky tieto kusy sa pritom síce na pohľad zachovali v pôvodnom stave, cha-
rakteristickom pre produkciu týchto zbraní v období do roku 1918, avšak dve z nich boli 
s najväčšou pravdepodobnosťou buď repasované, resp. dodatočne skompletizované z rôzne 
očíslovaných dielov (jedna z nich v roku 1916). Okrem toho ďalšia z nich nesie na sebe popri 
pôvodnom rakúsko-uhorskom označení aj označenie typické pre už povojnovú maďarskú 
armádu, kde zrejme bez ďalších dodatočných úprav slúžila aj po roku 1918. Ďalej pri figu-
ríne znázorňujúcej poručíka husárskeho pluku cisárskej a kráľovskej armády je vystavený 
jediný kus štandardnej univerzálnej krátkej pušky kombinujúcej úchyty na nosný popruh 
typické pre karabíny a pôvodné krátke pušky s tým, že sú na nej viditeľné aj dodatočné 
úpravy vykonané už v rámci povojnovej maďarskej armády. Napokon na jednom z kovo-
vých stojanov je spolu s troma inými zbraňami vystavená aj krátka puška M.1895, ktorá bola 
pravdepodobne tiež repasovaná, resp. dodatočne skompletizovaná z rôzne očíslovaných die-
lov. Avšak zvláštnosťou pri nej je, že v jej prednej časti sú na príslušnej objímke umiestnené 
pohyblivé úchyty (spodný a bočný) na popruh, typické pre univerzálnu krátku pušku. Avšak 
v jej zadnej časti sa nachádza iba spodná úchytka, umiestnená na hrane pažby, typická pre 
pôvodnú krátku pušku, pričom bočná úchytka, ktorá by sa ešte mala štandardne nachádzať 
na krku pažby (ako pri karabíne) tu úplne absentuje, a to bez stôp po jej prípadnom odstrá-
není. Z 13 kusov uložených v Depozitári č. 1 ide pri dvoch kusoch o štandardné pechotné 
pušky, pri troch o karabíny a pri ôsmich tým pádom o krátke pušky. Z toho dve karabíny a tri 
krátke pušky boli ešte v čase pred prijatím do zbierok múzea rôznymi spôsobmi dodatočne 
(podomácky) upravované, a preto sa od pôvodných základných modelov na prvý pohľad 
jasne odlišujú. Pre zvyšných päť kusov krátkych pušiek je potom charakteristické rovnaké 
umiestnenie úchytov na popruh ako v prípade krátkej pušky vystavenej na stojane v rámci 
expozície.36 Do zbierok múzea bolo všetkých 19 kusov postupne získaných v období rokov 
1967 – 1994 buď darom alebo prevodom od štátnych inštitúcií, a v jednom prípade aj od sú-
kromnej osoby. Prvé dva kusy pušiek (v pechotnej verzii) boli spolu s ďalšími 78 zbraňami 
nadobudnuté dňa 6. apríla 1967 vo forme daru od Krajskej správy Zboru národnej bezpeč-
nosti (KS ZNB) Košice37, pričom ich hodnota bola stanovená na 800,- Kčs za kus. Ďalšie tri 
pušky (dve krátke pušky a jedna karabína) boli potom nadobudnuté dňa 17. júla 1969 formou 
prevodu z KS ZNB Košice a ich hodnota bola určená od 750,- Kčs (krátka puška a karabína) 
do 800,- Kčs. O tri roky neskôr sa potom do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea dostala 
znovu krátka puška, a to dňa 2. mája 1972 prevodom zo Zväzarmu Rožňava so stanove-
nou hodnotou 850,- Kčs. Na ďalšiu krátku pušku si potom muselo múzeum počkať až do 
roku 1979, keď sa dňa 24. augusta so stanovenou hodnotou 700,- Kčs uskutočnil jej prevod 
z Vojenského útvaru (VÚ) 1217 Moldava nad Bodvou. Krátka puška bola do správy múzea 
prevedená z KS ZNB Košice aj 14. apríla 1981, pričom jej hodnota bola určená na 900,- Kčs. 
Najviac pušiek M.1895 bolo potom spolu s ďalšími desiatkami iných zbraní do zbierok mú-
zea získaných o rok neskôr, a to postupne formou prevodu až od troch inštitúcií. Prvý z tých-

36 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 16 S, PK 17 S, PK 184 S, PK 185 S, 
PK 186 S a PK 252 S  – 8-mm rakúsko-uhorské pechotné pušky Mannlicher model M.1895, ZP s evid č. PK 
60 S, PK 71 S, PK 99 S, PK 153 S, PK 160 S, PK 166 S, PK 167 S, PK 190 S, PK 196 S a PK 200 S – 8-mm 
rakúsko-uhorské krátke pušky Mannlicher model M.1895, ZP s evid č. PK 73 S, PK 163 S a PK 188 S – 8-mm 
rakúsko-uhorské karabíny Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkových predmetov.
37 Zbrane pôvodne pochádzali z ilegálnej držby a po ich preskúmaní boli odbornými pracovníkmi Krajskej  
správy Zboru národnej bezpečnosti Košice určené na zošrotovanie, no na žiadosť predstaviteľov vtedajšieho 
Dukelského múzea vo Svidníku boli tieto zbrane odovzdané do jeho správy formou daru za účelom ich 
ďalšieho muzeálneho využitia. Takáto situácia sa opakovala aj v priebehu ďalších rokov až do roku 1989, s tým 
rozdielom, že zbrane sa do správy múzea získavali už formou prevodu. Časť zbraní zbierky č. III. – Pušky 
a karabíny bola formou prevodu získaná aj z Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Banskej Bystrici.     
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to prevodov sa pritom uskutočnil dňa 9. júna 1982 z KS ZNB Košice a okrem iného sa týkal 
aj dvoch krátkych pušiek v hodnote 650,- Kčs za kus a jednej karabíny s hodnotou 700,- Kčs. 
Druhý prevod sa potom z KS ZNB Banská Bystrica uskutočnil o osem dni neskôr s tým, že 
múzeum ním získalo aj tri pechotné pušky s hodnotou 700,- Kčs za kus, jednu krátku pušku 
v hodnote 500,- Kčs a jednu karabínu v hodnote 400,- Kčs. Tretím prevodom uskutočneným 
dňa 16. decembra 1982 sa do múzea z VÚ 1217 Moldava nad Bodvou dostala opäť krátka 
puška, tentokrát v hodnote 1 200,- Kčs. Obdobná zbraň bola potom múzeu v hodnote 1 100,- 
Kčs prevedená z KS ZNB Košice aj dňa 12. júla 1983. Napokon ešte jedna pechotná puška 
M.1895 v hodnote 11 000,- Sk bola do zbierok v tom čase už Mo Svidník nadobudnutá dňa 
12. mája 1994 formou prevodu z Vojenského múzea Historického ústavu Československej 
armády Praha.38 V rámci uvedených pušiek je možné na základe výrobného značenia určiť 
rok ich výroby iba pri piatich kusoch. Tie boli vyprodukované v rozmedzí rokov 1897 – 1919 
(dve krátke pušky v roku 1897 a 1916 spolu s troma pechotnými puškami v rokoch 1916, 1918 
a 1919). Pri ostatných 14 puškách je príslušné označenie buď nečitateľné alebo na určenom 
štandardnom mieste razenia úplne absentuje. Zo zbrojovky OEWG v Steyre pritom pochá-
dza 12 kusov, s tým, že ostatných sedem uzrelo svetlo sveta v továrni FGGY v Budapešti.39

Opakovačky systému Mannlicher sa teda do zbierok niekdajšieho Dukelského múzea do-
stali vôbec po prvýkrát v roku 1967, pričom sa jednalo o dva kusy pechotných pušiek 
M.1895, ktoré sú momentálne vystavené v Centrálnej expozícii. Prvá z nich bola pod číslom 
72Z vyrobená v zbrojovke OEWG v roku 1918. Celkovo je táto zbraň vo veľmi dobrom a za-
chovalom stave. Jej kovové časti sú kompletné a na svojom povrchu nenesú takmer žiadne 
stopy po opotrebovaní, mechanickom poškodení a korózii. Hlaveň a puzdro záveru sú čier-
nené. Pažbenie pušky je kompletné a pevné s tým, že drevo je aj napriek menším stopám po 
opotrebovaní a mechanickom poškodení vo veľmi dobrom stave. Záver zbrane je pohyblivý 
a z jeho puzdra ho síce možno úplne vybrať, avšak na druhej strane ho nie je možné dotlačiť 
do prednej polohy tak, aby bolo možné uzamknúť nábojovú komoru. Cieľnik mieridiel je 
pôvodný, možno ho vyklopiť s tým, že jeho jazdec je pohyblivý. Stupnica na jeho rámiku je 
veľmi dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kom-
pletný a pohyblivý, otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Ja-
zýček spúšte je pohyblivý. Zbraň je funkčne znehodnotená.40 V poradí o druhej pechotnej 
puške možno s určitosťou tvrdiť, že bola vyrobená v zbrojovke OEWG v roku 1916. Avšak 
na základe odlišných výrobných čísel vyrazených na puzdre záveru v podobe 9486O a na 
nábojovej komore v podobe 8926X je možné predpokladať, že sa jedná buď o dodatočne 
repasovanú zbraň, alebo ide o kus skompletizovaný z rôzne očíslovaných dielov (tie mohli 
pritom pochádzať zo skladových zásob). Celkovo je táto zbraň v pomerne zachovanom sta-
ve. Jej kovové časti sú kompletné, nečiernené, málo opotrebované a takmer nepoškodené, 
avšak v mieste oboch objímok a odkrytej časti hlavne nesú výraznejšie stopy po korózii. 
Pažbenie pušky je síce kompletné a pevné, no drevo je v mieste predpažbia a vrchnej krytky 
38 VHM PN – Mo SK, DO, Doklady (D) KP VHM PN – Mo SK, KP č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977, fascikel 
 (f.) č. 140 – 197/1967, f. č. 1 – 220/1969 a f. č. 1 – 299/1972.   
VHM PN – Mo SK, DO, D KP VHM PN – Mo SK, KP č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011, f. č. 1 – 163/1979, f. 
č. 1 – 325/1981, f. č. 1 – 120/1982, f. č. 1 – 178/1983 a f. Kópie Hospodárskych zmlúv s VM HÚ ČSA Praha 
– Hospodárska zmluva č. 4/93.
39 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 16 S, PK 17 S, PK 184 S, PK 185 S, 
 PK 186 S a PK 252 S  – 8-mm rakúsko-uhorské pechotné pušky Mannlicher model M.1895, ZP s evid č. PK 
60 S, PK 71 S, PK 99 S, PK 153 S, PK 160 S, PK 166 S, PK 167 S, PK 190 S, PK 196 S a PK 200 S – 8-mm 
rakúsko-uhorské krátke pušky Mannlicher model M.1895, ZP s evid č. PK 73 S, PK 163 S a PK 188 S – 8-mm 
rakúsko-uhorské karabíny Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkových predmetov. 
40 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 17 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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hlavne veľmi výrazne poškodené početnými hlbokými odermi a ryhami s viditeľnou absen-
ciou všetkých vrstiev pôvodného ochranného laku. Záver zbrane je nepohyblivý. Cieľnik 
mieridiel je pôvodný, dá sa vyklopiť a jeho jazdec je pohyblivý. Stupnica na rámiku je veľmi 
dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kompletný 
a pohyblivý, otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Jazýček 
spúšte je pohyblivý. Zbraň je znehodnotená a nefunkčná.41 Ďalšie tri kusy opakovačiek 
Mannlicher v podobe dvoch krátkych pušiek a karabíny M.1895 získalo múzeum v roku 
1969. Dve z nich (krátka puška a karabína) sú aktuálne umiestnené v Depozitári č. 1 a jeden 
kus je vystavený v expozícii. V tomto prípade ide o krátku pušku, ktorá bola pod číslom 
3364A vyprodukovaná v zbrojovke OEWG. Podľa štandardnej kombinácie úchytov na 
popruh (spodný pohyblivý a bočný pevný úchyt na objímke, pohyblivý spodný úchyt na 
dolnej hrane pažby a pohyblivý bočný úchyt na jej krku) sa jedná o jej novší univerzálny 
model. Na základe označenia v podobe písmena H nachádzajúceho sa na puzdre jej záveru 
možno ďalej s istotou tvrdiť, že po rozpade monarchie slúžila v rámci maďarskej armády, 
kde došlo k jej dodatočnej úprave na nový typ náboja. Popri tom došlo aj k úprave jej mieri-
diel, keďže pôvodný rámik ich cieľnika bol nahradený dodatočne upraveným rámikom po-
chádzajúcim zo štandardnej pechotnej pušky s tým, že jeho pôvodná stupnica bola vybrúse-
ná a nová bola následne v príslušných hodnotách (do 1 800 m) vyrazená na jeho pravej 
strane. K muške bola potom taktiež dodatočne upevnená konzola s chráničom hranatého 
tvaru. Pôvodné výrobné značenie umiestnené na ľavej strane pažby bolo preznačené maďar-
ským štátnym znakom spolu so skratkou K.A.B. (Központi Átvételi Bizottság), čo zname-
nalo, že zbraň prešla kontrolou Ústrednej akceptačnej komisie. Jej úlohou bolo vo všeobec-
nosti úradne kontrolovať, prijímať a certifikovať kvalitu a množstvo vojenského priemysel-
ného a spotrebného tovaru získaného domácim a zahraničným obchodom. Na pätku pažby 
bolo napokon vyrazené nové maďarské evidenčné číslo v tvare U-6997. Puška je pritom ako 
celok síce v zachovalom, avšak vo výrazne opotrebovanom stave. Jej kovové časti sú na 
väčšine povrchu poškodené vplyvom korózie a sú natreté nepôvodnou čiernou farbou. Paž-
benie pušky je aj s objímkami pevné a kompletné, no drevo nesie výrazné stopy po opotre-
bovaní a mechanickom poškodení v podobe hlbších rýh, oderov, škrabancov a prasklín. 
Záver tejto zbrane je spolu s jazýčkom spúšte nepohyblivý. Cieľnik mieridiel nie je možné 
vyklopiť, pričom jeho jazdec je nepohyblivý. Chránič mušky je ohnutý smerom dovnútra. 
V rámci nábojovej schránky, ktorá je prázdna, absentuje napínacia pružina podávacieho 
mechanizmu, ktorý je tým pádom úplne uvoľnený. Otvor na vypadnutie prázdneho nábojo-
vého rámčeka je priechodný. Zbraň je funkčne znehodnotená.42 Druhá krátka puška bola 
vyprodukovaná v zbrojovke FGGY v Budapešti. Zaujímavosťou pritom je, že ide o zbraň, 
ktorá má síce v prednej časti umiestnenú objímku s dvoma pohyblivými úchytmi na popruh 
typickú pre univerzálne krátke pušky, avšak v zadnej časti má na pažbe umiestenú iba jednu 
(spodnú) úchytku. Dá sa tak predpokladať, že sa pôvodne jednalo o staršiu krátku pušku, pri 
ktorej zrejme dodatočne došlo k výmene staršej objímky s jedným pohyblivým úchytom 
za novšiu. Zbraň slúžila po vojne v maďarskej armáde, keďže na puzdre jej záveru je vyra-
zené písmeno H a na pätke pažby je vyrazené nové maďarské evidenčné číslo v tvare E-3568. 
Puška je pritom ako celok v pomerne zachovalom, avšak vo výraznejšie opotrebovanom 
stave. Jej kovové časti sú na viacerých miestach poškodené koróziou s tým, že sú natreté 
hrubou vrstvou nepôvodného prehľadného matného laku. Ľavá strana prázdnej nábojovej 
schránky je v mieste pred spúšťou výrazne ohnutá. Pažbenie pušky je pevné a spolu s objím-
41 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 16 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
42 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 60 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka 
 puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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kami aj kompletné, no drevo nesie viaceré stopy po opotrebovaní a mechanickom poškodení 
v podobe rôzne veľkých škrabancov a rýh. Záver tejto zbrane je spolu s jazýčkom spúšte 
nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, dá sa vyklopiť, avšak jeho jazdec je nepohyblivý. 
Stupnica na rámiku je nečitateľná. Podávací mechanizmus nábojovej schránky je kompletný 
a pohyblivý. Otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je kvôli ohnutiu steny 
schránky nepriechodný. Z hľadiska funkčnosti je zbraň znehodnotená.43 O prvej z karabín 
systému Mannlicher evidovanej v zbierkovom fonde múzea možno na základe dochovaného 
a čitateľného výrobného značenia povedať iba toľko, že pochádza zo zbrojovky FGGY. Táto 
zbraň však bola ešte pred samotným prijatím do múzea dodatočne podomácky upravovaná, 
a preto sa jej vzhľad od karabín štandardne používaných v rámci armády istým spôsobom 
odlišuje. Úprava sa pritom týkala predovšetkým odstránenia väčšej časti predpažbia spolu 
s pôvodnými objímkami a vrchnej drevenej krytky hlavne. Ostatné časti karabíny sú v po-
merne zachovalom a mierne opotrebovanom stave. Kovové komponenty sú takmer bez po-
škodenia s tým, že sú natreté hrubou vrstvou nepôvodného laku vytvárajúceho na ich po-
vrchu žltkastý a takmer úplne neprehľadný povlak. Samotná pažba je pevná, drevo nesie 
síce iba malé stopy po štandardnom opotrebovaní a mechanickom poškodení, avšak doda-
točne bol do neho (po oboch stranách takmer celej plochy pažby) vyrytý umelecký ozdobný 
motív. Na krku pažby je zachovaná pôvodná pohyblivá úchytka na popruh. Záver zbrane je 
nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, s tým, že sa dá vyklopiť, avšak jeho jazdec je 
nepohyblivý. Stupnica na rámiku je takmer vôbec nečitateľná. Jazýček spúšte je pohyblivý. 
Nábojová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, otvor 
na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Karabína je funkčne znehod-
notená.44 V poradí tretia krátka puška M.1895 sa do múzea dostala v roku 1972. Pod číslom 
8588F bola vyrobená v zbrojovke OEWG v roku 1897. Ani táto zbraň sa obdobne ako pred-
chádzajúca karabína nevyhla dodatočným úpravám, ktoré výraznejšie pozmenili jej pôvod-
ný vzhľad. Išlo pritom o odstránenie objímok, úchytov na popruh a cieľnika mieridiel spolu 
s jeho základňou, avšak asi najvýraznejšou zmenou bolo kompletné odstránenie pôvodného 
pažbenia a jeho nahradenie nepôvodnou ergonomicky tvarovanou pažbou. Odstránený cieľ-
nik bol nahradený jednoduchým kovovým nepohyblivým plátkom so stredovým výrezom. 
Zachované originálne kovové časti sú nečiernené a nesú iba menšie stopy po poškodení 
koróziou. Náhradná pažba je výraznejšie poškodená najmä v mieste jej pätky, kde sú po 
oboch stranách odštiepené väčšie kusy dreva. Záver s nepôvodnou a smerom nadol ohnutou 
rukoväťou je nepohyblivý, rovnako ako jazýček spúšte. Nábojová schránka je prázdna, jej 
podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, otvor na vypadnutie prázdneho nábojové-
ho rámčeka je priechodný. Funkčnosť zbrane je znehodnotená. Tento predmet je uložený 
v Depozitári č. 1.45 Štvrtá krátka puška M.1895 evidovaná v zbierkovom fonde múzea od 
roku 1979 bola pod číslom 9088G vyprodukovaná v zbrojovke FGGY. Písmeno H vyrazené 
na puzdre jej záveru svedčí o jej úprave na nový náboj počas služby v maďarskej armáde. 
Opäť sa pritom jedná o dodatočne upravenú zbraň, na ktorej úplne absentujú pôvodné ob-
jímky spolu s úchytmi na popruh s tým, že z celého pažbenia je zachovaná iba predná časť 
pažby. Tá bola totiž v mieste tesne pod spodnou úchytkou na popruh výrazne skrátená, 
pričom ku kovovým častiam zbrane je upevnená iba provizórne pomocou neoriginálnych 
skrutiek. Kovové časti pušky sú nečiernené a nesú iba malé stopy po opotrebovaní a po po-
43 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 71 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka 
 puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
44 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 73 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
karabína Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
45 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 99 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka  
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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škodení koróziou. Drevo zvyšku pažby je okrem jednej výraznejšej praskliny v pomerne 
dobrom, pevnom a zachovalom stave. Záver je síce voľne pohyblivý, ale do prednej polohy 
ho nie je možné dotlačiť natoľko, aby bola uzamknutá nábojová komora. Rovnako pohybli-
vý je aj jazýček spúšte. Cieľnik mieridiel je pôvodný s tým, že ho možno vyklopiť a násled-
ne aj pohybovať jeho jazdcom. Stupnica na rámiku je dobre čitateľná. Nábojová schránka je 
prázdna, jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, otvor na vypadnutie prázd-
neho nábojového rámčeka je priechodný. Puška je znehodnotená, nefunkčná a uložená v De-
pozitári č. 1.46 V poradí piata krátka puška M.1895 sa do múzea dostala v roku 1981 s tým, 
že išlo o kus vyrobený v zbrojovke OEWG. Na základe odlišných výrobných čísel vyraze-
ných na puzdre záveru, v  tvare 1024P, a na nábojovej komore,  v tvare 9690 možno predpo-
kladať, že bola buď dodatočne repasovaná alebo bola skompletizovaná z rôzne očíslovaných 
dielov. Jej objímka v prednej časti obsahuje dva pohyblivé úchyty na popruh, avšak vzadu 
na pažbe má umiestenú iba spodnú úchytku. S najväčšou pravdepodobnosťou tak ide o do-
datočne modifikovanú staršiu krátku pušku. Zbraň pritom po vojne slúžila v maďarskej ar-
máde. Na puzdre jej záveru je totiž vyrazené písmeno H, ďalej na pravej strane puzdra zá-
veru je dodatočne vyrazené preberacie značenie maďarskej armády a napokon na ľavej 
strane pažby je do dreva vtlačený maďarský štátny znak spolu so skratkou K.A.B. Kovové 
časti pušky sú pomerne dobre zachovalé, iba málo opotrebované a takmer vôbec nepoško-
dené. Pažbenie je pevné a kompletné, pričom drevo je veľmi dobre zachovalé, a v minulosti 
bolo aj dodatočne natreté priehľadným lesklým lakom. Na zbrani však úplne absentuje cieľ-
nik mieridiel, kovanie pätky pažby, poistne skrutky a čapy oboch objímok a konzola slúžia-
ca ako opora pri uložení do ihlanu v poľných podmienkach. Záver pušky je síce voľne po-
hyblivý, ale do prednej polohy ho nie je možné dotlačiť natoľko, aby bola uzamknutá nábo-
jová komora. Rovnako pohyblivý je aj jazýček spúšte. Nábojová schránka je prázdna s tým, 
že jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý. Otvor na vypadnutie prázdneho 
nábojového rámčeka je priechodný. Zbraň je funkčne znehodnotená a nachádza sa v Depo-
zitári č. 1.47 Šiesta krátka puška M.1895 pribudla do zbierok múzea spolu ďalšími troma 
v roku 1982. V tomto prípade išlo o produkciu zbrojovky OEWG. Na základe odlišných 
výrobných čísel vyrazených na puzdre záveru, v tvare 4133I, a na nábojovej komore, v tvare 
9027P,  možno opäť predpokladať, že sa jedná o repasovanú zbraň, resp. o kompletizáciu 
z rôzne očíslovaných dielov. Naviac, podľa celkového umiestnenia úchytov na popruh ide aj 
tu zrejme o dodatočne modifikovanú staršiu krátku pušku. Aj táto zbraň pritom po vojne 
slúžila v maďarskej armáde, keďže na puzdre jej záveru nechýba vyrazené písmeno H a na 
pätke pažby je zase vyrazené nové maďarské evidenčné číslo v tvare T-6441. Na kovových 
komponentoch pušky sú viditeľné viaceré stopy po poškodení koróziou, s tým, že ich povrch 
je natretý nepôvodnou čiernou farbou. Pažbenie je síce pevné a kompletné, avšak samotné 
drevo nesie na viacerých miestach výrazne stopy po opotrebovaní a mechanickom poškode-
ní v podobe rôzne veľkých a hlbokých rýh, oderov, škrabancov i prasklín. Na zbrani úplne 
absentujú záver, poistne skrutky i čapy oboch objímok a nepôvodný chránič mušky (pri 
muške sa nachádza iba konzola na jeho upevnenie). Pôvodný rámik cieľnika mieridiel tu bol 
nahradený upraveným rámikom zo štandardnej pechotnej pušky s novou stupnicou v hod-
notách 500, 800, 1 100, 1 400, 1 600 a 1 800 m vyrazenou na jeho pravej strane. Samotný 
rámik je možné vyklopiť s tým, že jeho jazdec je pohyblivý. Stupnica na rámiku je veľmi 
dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázdna, pričom jej podávací mechanizmus je kom-
pletný, no úplne zaseknutý. Otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je prie-
46 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 153 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka  
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
47 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 160 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka 
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 



chodný. Jazýček spúšte je pohyblivý. Zbraň je z hľadiska funkčnosti znehodnotená. Je ulo-
žená v Depozitári č. 1.48 Pri siedmej krátkej puške M.1895 je možné na základe jej takmer 
vôbec nečitateľného výrobného značenia konštatovať iba toľko, že sa jedná o produkciu 
zbrojovky OEWG. Podľa umiestnenia jej úchytov na popruh ide zrejme o dodatočne modi-
fikovanú staršiu krátku pušku. Tá po vojne slúžila v maďarskej armáde, keďže na puzdre 
záveru má vyrazené písmeno H a na pätke pažby má tiež vyrazené nové maďarské evidenč-
né číslo v tvare O-9738. Na kovových častiach pušky sú viaceré výraznejšie stopy po opot-
rebovaní a poškodení koróziou, s tým, že ich povrch nie je vôbec čiernený. Pažbenie pušky 
je síce pevné a kompletné, avšak samotné drevo nesie najmä v mieste predpažbia výrazne 
stopy po opotrebovaní a mechanickom poškodení v podobe rôzne veľkých rýh, oderov 
a škrabancov. V mieste pätky pažby je tiež pozdĺžne odštiepený väčší kus dreva. Na zbrani 
v rámci príslušnej objímky absentuje predný bočný (pohyblivý) úchyt na popruh a konzola 
slúžiaca ako opora pri uložení do ihlanu. Záver pušky je nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je 
pôvodný, dá sa síce vyklopiť, avšak jeho jazdec je nepohyblivý. Stupnica na rámiku je po-
merne dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kom-
pletný a pohyblivý, otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Ja-
zýček spúšte je pohyblivý. Zbraň je funkčne znehodnotená. Je uložená v Depozitári č. 1.49 
V poradí ôsma krátka puška M.1895 pochádza z produkcie zbrojovky FGGY. Na základe 
odlišných výrobných čísel vyrazených na puzdre záveru, v  tvare 4996, a na nábojovej ko-
more, v tvare 2756, možno opäť predpokladať, že ide o kus buď dodatočne repasovaný, ale-
bo skompletizovaný z rôzne očíslovaných dielov. Vzhľadom na umiestnenie úchytov na 
popruh sa s najväčšou pravdepodobnosťou znovu jedná o dodatočne modifikovanú staršiu 
krátku pušku. Zbraň pritom po vojne slúžila v maďarskej armáde. Svedčia o tom písmeno H, 
vyrazené na puzdre záveru, ďalej nové maďarské evidenčné číslo v tvare M-4297, vyrazené 
na pätke pažby, a napokon aj maďarský štátny znak spolu so skratkou K.A.B. vtlačený do 
dreva na ľavej strane pažby. Puška je ako celok síce v kompletnom, no vo výraznejšie opot-
rebovanom stave. Kovové komponenty sú pomerne dobre zachovalé, avšak na svojom po-
vrchu nesú viaceré stopy po opotrebovaní a poškodení koróziou, ktoré je najviac viditeľné 
najmä na pravej strane nábojovej schránky. Ich pôvodné čiernenie je takmer úplne celé vy-
šúchané. Pažbenie pušky je pevné a kompletné, pričom drevo nesie len menšie stopy po 
štandardnom opotrebovaní a mechanickom poškodení. Záver zbrane je spolu s jazýčkom 
spúšte nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, je možné ho vyklopiť s tým, že jeho jaz-
dec je pohyblivý. Stupnica na rámiku je dobre čitateľná. K pôvodnej muške bola dodatočne 
osadená konzola s jej chráničom, ktorý je kompletný a nepoškodený. Nábojová schránka je 
prázdna s tým, že jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý. Otvor na vypadnutie 
prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Puška je znefunkčnená. Uložená je v Depo-
zitári č. 1.50 Deviatou krátkou puškou M.1895 je kus, ktorý výrobnú linku závodu OEWG 
opustil v roku 1916. Na základe odlišnosti výrobných čísel vyrazených na puzdre záveru 
v podobe 9566X a na nábojovej komore v podobe 5418T  možno predpokladať, že ide buď 
o dodatočne repasovanú pušku alebo o kus skompletizovaný z rôzne očíslovaných dielov. 
Umiestnenie úchytov na popruh tiež naznačuje, že sa rovnako ako v predchádzajúcich prí-
padoch zrejme jedná o dodatočne modifikovanú staršiu krátku pušku. Tá je ako celok v po-
merne dobrom a zachovalom stave. Jej kovové časti sú bez výraznejších stôp po opotrebova-
48 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 166 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka  
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
49 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 167 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka 
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
50 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 190 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka 
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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ní, mechanickom poškodení či korózii. Okrem záveru a pätky pažby sú všetky opatrené 
čiernením. Pažbenie pušky je pevné a kompletné, pričom drevo nesie síce viaceré, ale iba 
menšie stopy po opotrebovaní a mechanickom poškodení v podobe plytších rýh, oderov 
a škrabancov. Záver zbrane je nepohyblivý. Cieľnik mieridiel pochádza zo štandardnej pe-
chotnej pušky, pričom je ponechaný bez akejkoľvek zmeny stupnice, ktorá je veľmi dobre 
čitateľná. Rámik cieľnika je možné vyklopiť s tým, že jeho jazdec je pohyblivý. Muška 
mieridiel bola mechanickým spôsobom odstránená až k svojej základni (zrejme z dôvodu 
výmeny cieľnika mieridiel). Jazýček spúšte úplne absentuje. Nábojová schránka je prázdna, 
s tým, že jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý. Otvor na vypadnutie prázd-
neho nábojového rámčeka je priechodný. Puška je znehodnotená a nefunkčná. Je súčasťou 
Centrálnej expozície.51 V roku 1982 obohatili zbierkový fond múzea popri štyroch predchá-
dzajúcich krátkych puškách aj dve karabíny M.1895. Pri prvej z nich (celkovo druhej v po-
radí) možno na základe dochovaného výrobného značenia s istotou potvrdiť len to, že sa 
jednalo o produkciu budapeštianskeho FGGY. Ide pritom o dodatočne podomácky upravenú 
zbraň, ktorá sa od klasického modelu do istej miery odlišuje. Odstránené na nej totiž boli 
pôvodné objímky spolu s úchytmi na popruh, jazdec cieľnika mieridiel a kovanie pätky 
pažby s tým, že z pažbenia úplne absentuje vrchná krytka hlavne a predpažbie bolo skrátené 
zhruba o polovicu. Kovové komponenty sú na viacerých miestach poškodené koróziou, pri-
čom ich povrch je natretý nepôvodnou čiernou farbou, na ktorú je ešte navyše nanesená aj 
vrstva priehľadného laku. Drevo pažby a zvyšku predpažbia je pomerne dobre zachovalé, 
pevné a na jeho povrchu sú viditeľné iba menšie stopy po opotrebovaní a mechanickom 
poškodení. Samotná pažba je ukončená nepôvodnou kovovou pätkou s tým, že predpažbie je 
tiež ukončené nepôvodným kovaním, cez ktoré je odspodu do dreva prevŕtaná úchytka na 
popruh. Záver karabíny je nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný s tým, že je možné ho 
vyklopiť. Stupnica na rámiku je pritom veľmi dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázd-
na, jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, otvor na vypadnutie prázdneho 
nábojového rámčeka je priechodný. Jazýček spúšte je pohyblivý. Zbraň je funkčne znehod-
notená a uložená v Depozitári č. 1.52 Ďalšia karabína (v poradí tretia a zároveň posledná), 
ktorá bola pod číslom 9664A vyrobená v zbrojovke FGGY, je síce v zachovalom, avšak 
v značne opotrebovanom stave. Jej kovové časti sú mierne opotrebované, pričom na niekto-
rých miestach sú aj poškodené koróziou s tým, že ich povrch je nečiernený. Pažbenie kara-
bíny je kompletné a pevné, drevo je pomerne dobre zachovalé a na väčšine povrchu iba 
mierne poškodené menšími ryhami, odermi, škrabancami a otlčeniami. Na spodnej strane 
predpažbia sú však viditeľné poškodenia v podobe viacerých rovnako veľkých dierok (prav-
depodobne stopy po drevokaznom hmyze). Výrazne poškodená je aj spodná časť pažby, kde 
je na jednom mieste drevo povrchovo poškodené pravdepodobne ohňom a časť z neho je tiež 
na inom mieste vyštrbená. Zaujímavosťou je, že predná objímka tejto karabíny už obsahuje 
aj záchyt pre bodák, pritom sa v žiadnom prípade nejedná o upravenú objímku pôvodne 
z pechotnej či krátkej pušky s odstránenou konzolou slúžiacou na postavenie tzv. ihlanu. 
Záver zbrane je nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, možno ho vyklopiť a následne aj 
pohnúť s jeho jazdcom. Stupnica na rámiku je pomerne dobre čitateľná. Nábojová schránka 
je prázdna, pričom v rámci jej podávacieho mechanizmu absentuje napínacia pružina. Otvor 
na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Jazýček spúšte je pohyblivý. 
Karabína je znefunkčnená. Nachádza sa v Depozitári č. 1.53 Napokon sa v roku 1982 poda-
51 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 196 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka  
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
52 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 163 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
karabína Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
53 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 188 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
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rilo múzeu tiež získať aj presnú polovicu všetkých evidovaných pechotných pušiek M.1895. 
Konkrétne sa jednalo o tri kusy, z ktorých prvý (chronologicky tretí v poradí) bol pod čís-
lom 7142X vyrobený v zbrojovke OEWG. Celkovo je táto zbraň vo veľmi dobrom a zacho-
valom stave. Jej kovové časti sú kompletné a takmer nepoškodené. Ich povrch je opatrený 
čiernením. Pažbenie pušky je kompletné a pevné, pričom drevo nesie na svojom povrchu 
iba minimálne stopy po opotrebovaní a mechanickom poškodení. Záver zbrane je nepohyb-
livý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, možno ho vyklopiť s tým, že jeho jazdec je pohyblivý. 
Stupnica na jeho rámiku je veľmi dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázdna, jej podá-
vací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, pričom otvor na vypadnutie prázdneho nábo-
jového rámčeka je priechodný. Jazýček spúšte je pohyblivý. Z hľadiska funkčnosti je puška 
znehodnotená. Uložená je v Depozitári č. 1.54 Ďalšia pechotná puška (v poradí štvrtá) bola 
vyprodukovaná v zbrojovke OEWG. Na základe odlišných výrobných čísel vyrazených na 
puzdre záveru, v tvare 7317I, a na nábojovej komore, v tvare 5488E, možno predpokladať, 
že sa jedná buď o dodatočne repasovanú zbraň alebo ide o kus skompletizovaný z rôzne 
očíslovaných dielov. Celkovo je táto zbraň v pomerne dobrom a zachovalom stave. Jej ko-
vové časti sú kompletné, okrem záveru a pätky pažby sú všetky čiernené, málo opotrebo-
vané a iba na niektorých miestach nesú menšie stopy po korózii. Pažbenie pušky je kom-
pletné a pevné a drevo je iba minimálne opotrebované a poškodené menšími odermi, ryha-
mi a škrabancami. Záver zbrane je nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, dá sa vyklo-
piť, avšak jeho jazdec je nepohyblivý. Stupnica na rámiku je veľmi dobre čitateľná. Nábo-
jová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, otvor na 
vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Jazýček spúšte je nepohyblivý. 
Zbraň je znefunkčnená. Je súčasťou Centrálnej expozície.55 V nej je napokon umiestnená aj 
v poradí piata pechotná puška, ktorá bola pod číslom 2610H vyprodukovaná v zbrojovke 
FGGY. Na základe maďarských štátnych znakov vyrazených na puzdre záveru a nábojovej 
komore možno predpokladať, že po vojne táto puška bez ďalších viditeľných úprav slúžila 
aj v maďarskej armáde. Celkovo je táto zbraň v pomerne dobrom stave. Jej kovové časti sú 
zachovalé, okrem záveru a pätky pažby sú všetky čiernené, málo opotrebované a takmer 
vôbec nepoškodené. Pažbenie pušky je kompletné a pevné. Drevo je iba čiastočne opotre-
bované a väčšími odermi, ryhami a škrabancami je poškodené iba v mieste pažby. Záver 
zbrane je nepohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, dá sa vyklopiť a jeho jazdec je pohyb-
livý. Stupnica na rámiku je veľmi dobre čitateľná. Nábojová schránka je prázdna, jej podá-
vací mechanizmus úplne absentuje. Otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka 
je priechodný. Jazýček spúšte je nepohyblivý. Zbraň je funkčne znehodnotená.56 Zatiaľ 
poslednú, v poradí desiatu, krátku pušku M.1895 nadobudlo múzeum v roku 1983. Ide 
o kus vyrobený pod číslom 8339 v zbrojovke OEWG. Táto zbraň sa pritom nevyhla doda-
točným úpravám, ktoré do istej miery pozmenili jej pôvodný vzhľad. Išlo pritom o odstrá-
nenie prednej objímky spolu s prednou časťou predpažbia a vrchnej krytky hlavne, pričom 
na krku pažby bola odrezaná pôvodná pohyblivá úchytka na popruh. Objímka s dvoma 
pohyblivými úchytmi je však v prednej časti zachovaná. Rovnako je zachovaná aj spodná 
pohyblivá úchytka na hrane pažby. V kombinácii s viditeľne odstránenou úchytkou na krku 

karabína Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
54 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 185 S – 8-mm rakúsko-uhorská 
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
55 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 186 S – 8-mm rakúsko-uhorská 
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 

56 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 184 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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pažby tak možno konštatovať, že ide o univerzálny model tejto zbrane. Tá po vojne slúžila 
v maďarskej armáde. Svedčí o tom nové maďarské evidenčné číslo v tvare U-5618 vyraze-
né na pätke pažby, a taktiež aj maďarský štátny znak spolu so skratkou K.A.B. vtlačený do 
dreva na ľavej strane pažby cez pôvodné výrobné značenie. Kovové časti tejto pušky sú 
síce zachovalé, avšak na viacerých miestach nesú stopy po poškodení koróziou. Pôvodne 
boli čiernené, avšak táto povrchová úprava je už takmer celá ošúchaná. Zachované časti 
pažbenia sú relatívne zachovalé a pevné, avšak drevo je na mnohých miestach výraznejšie 
poškodené v podobe hlbších rýh, škrabancov a oderov, pričom na jeho viacerých miestach 
sú viditeľné rovnako veľké dierky pochádzajúce pravdepodobne od drevokazného hmyzu. 
Záver zbrane je nepohyblivý. Pôvodný rámik cieľnika mieridiel tu bol nahradený uprave-
ným rámikom zo štandardnej pechotnej pušky s novou stupnicou, v hodnotách 500, 800,  
1 100, 1 400, 1 600 a 1 800 m, vyrazenou na jeho pravej strane. Samotný rámik možno 
vyklopiť, avšak jeho jazdec je nepohyblivý. Stupnica na rámiku je pomerne dobre čitateľ-
ná. Nábojová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý, 
pričom otvor na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Jazýček spúšte 
je nepohyblivý. Zbraň je znehodnotená a nefunkčná. Uložená je v Depozitári č. 1.57 Nako-
niec posledná, v poradí šiesta, pechotná puška M.1895 bola do múzea prevedená v roku 
1994, s tým, že pod číslom 3690I bola vyrobená v roku 1919 v zbrojovke OEWG. Celkovo 
je táto zbraň vo veľmi dobrom a zachovalom stave. Jej kovové časti sú kompletné a takmer 
vôbec nepoškodené. Ich povrch je opatrený čiernením. Pažbenie pušky je kompletné a pev-
né, pričom drevo nesie na svojom povrchu iba minimálne stopy po opotrebovaní a mecha-
nickom poškodení. Záver zbrane je pohyblivý. Cieľnik mieridiel je pôvodný, možno ho 
vyklopiť a jeho jazdec je pohyblivý. Stupnica na jeho rámiku je veľmi dobre čitateľná. 
Nábojová schránka je prázdna, jej podávací mechanizmus je kompletný a pohyblivý. Otvor 
na vypadnutie prázdneho nábojového rámčeka je priechodný. Jazýček spúšte je pohyblivý. 
Puška je znefunkčnená a uložená v Depozitári č. 1.58

Uvedené pušky systému Mannlicher model M.1895, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu 
VHÚ – Mo Svidník VHM, pravdepodobne na bojové operácie v Karpatoch odohrávajúce 
sa na prelome rokov 1914 – 1915 iba poukazujú, keďže ich skutočné použitie sa v tomto 
ozbrojenom konflikte doposiaľ nepodarilo s určitosťou verifikovať. Naopak, pri štyroch pe-
chotných puškách M.1895, vyrobených v období rokov 1916 – 1919,  možno navyše s plnou 
vážnosťou povedať, že do bojov v karpatskom priestore ani zasiahnuť nemohli. Ich význam 
však v súčasnej dobe spočíva v tom, že spolu s ostatnými názorne pripomínajú základnú 
výzbroj rakúsko-uhorských vojakov, ktorá sa v ich rukách na karpatskom bojisku pred vyše 
storočím s určitosťou objavila. Avšak v zbierkach múzea sa popri všetkých vyššie spome-
nutých puškách nachádza ešte jeden nálezový kus, o ktorom možno ako o jedinom tvrdiť 
pravý opak, a teda, že sa v rukách príslušníkov rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej 
armády v danom časovom horizonte s veľkou istotou podieľal na obrane karpatského úse-
ku frontu v priestore dnešného severovýchodného Slovenska. Jedná sa totiž o torzo 8-mm 
rakúsko-uhorskej pechotnej pušky Mannlicher model M.1888/90, ktoré sa v prvej polovici  
70. rokov minulého storočia našlo v katastri obce Udavské (okres Humenné), pričom vtedaj-
šiemu Dukelskému múzeu sa ho podarilo získať dňa 23. júla 1974 darom od súkromnej oso-
by. Stav daného exempláru pritom úplne zodpovedá skutočnosti, že počas takmer 60 rokov 
bol bezprostredne vystavený pôsobeniu poveternostných vplyvov v daných klimatických 

57 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 200 S – 8-mm rakúsko-uhorská krátka 
puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 

58 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 252 S – 8-mm rakúsko-uhorská  
pechotná puška Mannlicher model M.1895, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu. 
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podmienkach. Jeho kovové časti sú však aj napriek tomu, až na poškodené objímky a ab-
sentujúci jazýček spúšte i rukoväť záveru, takmer všetky zachovalé, hoci sú, samozrejme, 
výrazne poškodené koróziou a natreté nepôvodnou čiernou farbou. Podstatne horšie je na 
tom pažbenie, z ktorého kompletne absentuje pažba spolu s kovaniami. Predpažbie je síce do 
istej miery zachovalé, avšak samotné drevo je výrazne poškodené a takmer rozpadnuté. Za-
ujímavosťou je, že blok záveru je dotlačený k nábojovej komore, pričom vo vnútri nábojovej 
schránky sa ešte nachádza zasunutý nábojový rámček s dvoma poškodenými nábojmi, ktoré 
sa tak už v priebehu vojny nedočkali svojho vystrelenia. V palebnej polohe je nastavený aj 
sektorový (kvadrantový) cieľnik mieridiel, avšak presná hodnota vzdialenosti je nečitateľ-
ná. Rovnako nečitateľné je aj výrobné značenie tejto zbrane.59     

P. HOLÍK: „STILLE“ MEMENTOS VON DEN KÄMPFEN IN DEN KARPATEN 
1914 – 1915 IM SAMMLUNGSFONDS DES MILITÄRHISTORISCHEN INSTITUTS 
– MUSEUMSABTEILUNG SVIDNÍK DES MILITÄRHISTORISCHEN MUSEUMS – 
REPETIERGEWEHRE UND KARABINER DER KAISERLICHEN UND KÖNIGLI-
CHEN ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN ARMEE

Der Sammlungsfonds des Historischen Militärmuseums Piešt’any, das als eine der or-
ganisatorischen Komponenten des Militärhistorischen Instituts Bratislava weiter in die Mu-
seumsabteilung Piešt’any und in die Museumsabteilung Svidník unterteilt ist, ist derzeit 
gemäß dem Gesetz Nr. 206/2009 der Gesetzessammlung über Museen und Galerien und 
über den Schutz von Kulturgütern sowie über die Änderung des Gesetzes des Slowakischen 
Nationalrates Nr. 372/1990 der Gesetzessammlung über Ordnungswidrigkeiten, in der 
Fassung vom 28. April 2009, differenziert detaillierter in 22 Museumssammlungen. Sie 
umfassen eine breite Palette von Sammlungsgegenständen, von kalten Waffen über Hand-
feuerwaffen und automatische Waffen, schweres Kampfgerät, Ausstattungsmaterial, Dien-
stgrade, Medaillen und Orden, Kampffahnen und Standarten, verschiedenes technisches, 
chemisches Material und Material für Verpflegung bis hin zu verschiedenen Arten von 
Kunstgegenständen und Dokumenten. Aus historischer Sicht steht die überwiegende Meh-
rheit der in den einzelnen Sammlungen der Museumsabteilung Svidník vertretenen Sam-
mlungsgegenstände in direktem Zusammenhang mit der Zeit von 1914 bis 1945. Ein Teil 
davon wird im Rahmen der Zentralen Exposition unter dem Titel Militärgeschichte der 
Slowakei 1914 – 1945 präsentiert. Die Ausstellung ist thematisch in drei Blöcke geglie-
dert, innerhalb derer sie dem Besucher neben dreidimensionalen Sammlungsobjekten, zeit-
genössischen Fotografien und Dokumenten auf 48 Ausstellungstafeln mit ansprechenden 
zweisprachigen Texten und grafischer Gestaltung eine Fülle von Informationen über den 
Verlauf der sogenannten Karpatenoffensive der russischen Truppen in den Jahren 1914 – 
1915, über die Gründung der Tschechoslowakischen Republik in der Zwischenkriegszeit 
und den Aufbau der tschechoslowakischen Wehrmacht und schließlich über den Verlauf 
der Karpaten-Dukla-Operation und der Befreiung des slowakischen Territoriums in den 
Jahren 1944 – 1945 bietet. Die Sammlungen der Museumsabteilung Svidník umfassen der-
zeit (Stand zum 30. Juni 2022) insgesamt 10 657 Sammlungsgegenstände. Etwa ein Zehn-
tel davon steht in historischem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Derzeit (Stand 
zum 30. Juni 2022) sind 271 Sammlungsgegenstände in der Sammlung Nr. III mit dem 
Titel Gewehre und Karabiner registriert. Davon sind 41 Stücke von Repetiergewehren, bzw. 
Einzelladergewehren, Kurzgewehren und Karabinern, die in der Zentralen Exposition in 

59 VHM PN – Mo SK, ZF, ZB č. III  – Pušky a karabíny, ZP s evid. č. PK 120 S – Torzo 8-mm rakúsko-uhorskej  
pechotnej pušky Mannlicher model M.1888/90, druhostupňová evidencia zbierkového predmetu.
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Svidník ausgestellt sind, oder in den Depoträumen aufbewahrt werden, mit der Zeit des 
Ersten Weltkrieges verbunden, von denen 34 Stücke in gewisser Weise auf die Einsätze 
der russischen und österreichisch-ungarischen Truppen in den Kampfoperationen im Kar-
patengebiet an der Wende 1914 – 1915 „verweisen“. Was die österreichisch-ungarischen 
Gewehre des Mannlicher-Systems M.1895 aus dem oben genannten Zeitraum betrifft, so 
befinden sich in den Sammlungen der Museumsabteilung Svidník sechs Stücke von Infan-
terie- und zehn Stücke von Kurzgewehren sowie drei Karabiner. 12 Stücke stammen aus der 
Waffenfabrik ÖWG in Steyr, die anderen sieben erblickten in der Fabrik FGGY in Budapest 
das Licht der Welt. Von diesen kann das Herstellungsjahr nur bei fünf Stücken anhand der 
Produktionsmarkierungen bestimmt werden. Diese wurden zwischen 1897 und 1919 herg-
estellt. Diese Waffen weisen wahrscheinlich nur auf Kampfhandlungen in den Karpaten 
hin, da ihr tatsächlicher Einsatz in diesem bewaffneten Konflikt noch nicht mit Sicherheit 
nachgewiesen werden konnte. Für die vier Infanteriegewehre, die im Zeitraum 1916 – 1919 
hergestellt wurden, lässt sich hingegen mit vollem Ernst sagen, dass sie nicht einmal in die 
Kämpfe im Karpatengebiet eingreifen konnten. Andererseits erinnern sie aber zumindest 
anschaulich an die Grundausrüstung der österreichisch-ungarischen Soldaten, die sie vor 
mehr als einem Jahrhundert auf dem Schlachtfeld der Karpaten in Händen hielten. Es gibt 
jedoch einen Gegenstand in den Sammlungen des Museums, von dem man sagen kann, 
dass er zweifellos in diesen Kämpfen eingesetzt wurde. Es handelt sich um den Torso eines 
österreichisch-ungarischen 8-mm-Infanteriegewehrs Mannlicher Modell M.1888/90, das in 
der ersten Hälfte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts im Kataster der Gemeinde Udavské 
(Bezirk Humenné) gefunden wurde.
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ORAL HISTORY

ROZHOVOR S NOVODOBÝM VOJNOVÝM VETERÁNOM 
MICHALOM HRUBJAKOM 

PETER CHORVÁT
             
                                                                                                                 

CHORVÁT, P.: Interview with Michal Hrubjak, A Modern War Veteran. Vojenská história, 1, 
27, 2023, pp 180-192, Bratislava.
In the interview, the modern war veteran Michal Hrubjak recalls his time in Bosnia and 
Herzegovina in the first half of the 1990s, taking part in the UNPROFOR mission. He pays 
closer attention to his motivation to participate in this mission and its subsequent development. 
During the mission, he served as a liaison officer and interpreter with the Slovak Engineer 
Battalion called SLOVENGBAT. He also focuses on the description of the daily work or rest 
regime. He concludes by summarising the experience gained from his year or so of serving in 
the conflict area.   
Key words: Military history, oral history, interview with a modern Slovak war veteran Michal 
Hrubjak, UNPROFOR Mission, 1990’s, Engineer Battalion SLOVENGBAT

V rozhovore novodobý vojnový veterán Michal Hrubjak spomína na svoje pôsobenie 
v Bosne a Hercegovine v prvej polovici 90. rokov 20. storočia, keď sa zúčastnil na misii 
UNPROFOR. Bližšiu pozornosť venuje motivácii zúčastniť sa na tejto misii i jej následnému 
priebehu. Počas nej pôsobil ako styčný dôstojník a tlmočník pri slovenskom ženijnom 
prápore SLOVENGBAT. Zameriava sa pritom aj na opis denného pracovného režimu alebo 
oddychu. V závere sumarizuje skúsenosti získané zo svojho približne ročného pôsobenia 
v konfliktnej oblasti.   

Ako sa mladý muž z Oravy, špecialista 
na informačné technológie, dostane na 
vojenskú misiu do bývalej Juhoslávie? 
Hm. Bolo to jednoduché. Jedného dňa, 

ešte za čias Československa v roku 1992, 
som objavil inzerát v novinách Pravda, že 
ministerstvo obrany hľadá ľudí, čo ovládajú 
anglický jazyk a výpočtovú techniku. Keďže 
v tej dobe ich nebolo mnoho, a ja som sa 
ítéčku1 venoval už od roku 1988, tak som sa 
prihlásil. Čuduj sa svete, dostal som sa tam! 
Mal som síce nejaký zdravotný problém, 
dokonca ma aj operovali v Ružomberku, 
ale napriek tomu ma asi chceli. Takže ma 
v podstate zobrali priamo z tej nemocnice 
do Nitry, kde bol taký výcvikový turnus 
pred samotným kontraktom. 

1 IT – informačné technológie.

A ako na toto vaše rozhodnutie 
zareagovala najbližšia rodina?
Tak všeobecne, veľmi, ale veľmi 

negatívne. Keďže som však typ, ktorý mal 
a má rád výzvy a dobrodružstvo, tak som 
si za tým išiel. Bolo to v tej dobe niečo 
neuveriteľné, neskutočné, žeby sa také dačo 
mohlo stať. Tak som do tej Nitry, na ten 
výcvik skrátka odišiel. Rodina sa so mnou 
síce rozlúčila, no najmä mama to strašne 
prežívala a manželka tiež. Mal som ale taký 
argument, že aj na ulici pred činžiakom 
ma môže zraziť auto. Takže asi tak som 
odbúraval ten tlak rodiny. Bol veľký. 

Ako dlho trvala tá príprava v Nitre?
To trvalo necelé tri mesiace a v zásade 

sme tam ohľadom misie ešte nemali nič isté. 
Nielen na záver, ale aj priebežne sa konali 
skúšky a testy. Tým, že som vedel dobre po 
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anglicky, tak som tam dokonca tú angličtinu 
aj učil. Bol som zároveň dosť sebavedomý. 
Veril som si, že sa tam dostanem. To sa 
napokon aj potvrdilo. Vybrali si ma spolu 
s niekoľkými kolegami. Musím ale povedať, 
že nás vybrali málo. Nebolo nás mnoho na 
začiatku, potom sa to už menilo. 

Na čo bola tá príprava zameraná?
Príprava sa sústreďovala na všetky 

možné vojenské činnosti. Keďže ja som 
ešte absolvoval základnú vojenskú službu 
v rokoch 1986 až 1988, takže to nebolo 
až tak dávno. Mal som odbornosť strelca 
z ručných zbraní. To ma veľmi bavilo, dobre 
som strieľal. Kondícia bola ako za mladi, 
keď som športoval aktívne, lyžoval, takže 
som s tým nemal problém. Tá príprava bola 
zameraná na rozličné oblasti. Jednou z nich 
bola jazyková príprava, ďalšou, keďže prvá 
„štácia“ mala byť v bývalej Juhoslávii, bolo 
oboznámenie sa s kultúrou a zvyklosťami. 
Sú tam pravoslávni, moslimovia, katolíci; je 
to tam totálny religiózny mix. No a potom 
boli tie vyslovene vojenské prípravy od 
sebaobrany po fyzickú prípravu, ďalej 
streľby, zoznamovanie sa s novou technikou 
a tak ďalej. Skrátka išlo o všetko, čo sa týka 
vojenskej činnosti.

 
Keď porovnáte základnú vojenskú 
službu a tú prípravu v Nitre, bol tam 
rozdiel?
Bol to obrovský rozdiel. V Nitre to bolo 

zamerané čisto profesionálne. Tam už 
neboli tie, povedal by som, straty času ako 
pri základnej vojenskej službe, kde vlastne 
bol užitočný len prijímač2 plus tri mesiace. 
Iba v tom období vojenčiny sme sa niečo 
reálne naučili, potom sme to už len nejako 
„prechodili“, celý ten zvyšok. Ten výcvik 
v Nitre bol úplne o niečom inom. Malo to 
inú úroveň. Musím povedať, že na tú dobu 
to bolo až prekvapujúco dobré. 

      
Takže vás vybrali a čo sa dialo potom?
Dostali sme takzvané kontrakty, stali 

sme sa zamestnancami ministerstva obrany. 
2 Ide o slangový výraz pre základný výcvik.  

No a potom už nastal presun na lokáciu do 
bývalej Juhoslávie. Bol to najprv Záhreb, 
pri tamojšom letisku, kde prebiehal ešte 
nejaký výcvik rôzneho druhu. Potom sme 
išli na základňu Lipik. Na oboch lokalitách 
ešte v tej dobe tak mnoho Slovákov nebolo, 
oproti iným národnostiam. Miešalo sa to 
tam, keďže UNPROFOR boli medzinárodné 
jednotky a začínali svoje intenzívne aktivity 
v regióne. Boli tam, čo si pamätám, 
Američania, Nemci, Škóti, Rusi. Vtedy 
tam pozvali Slovákov na ženijné práce. 
My sme boli slovenský ženijný prápor, 
v skratke SLOVENGBAT. A Lipik sa 
vybral asi preto, lebo tam bola slovenská 
enkláva. To je v západnom Slavónsku. 
Postupne sa tá základňa tam budovala, 
stavaná bola z kontajnerov, teda také 
kontajnerové bývanie. Tam ešte prebiehala 
taká počiatočná integrácia, pretože sme 
museli pochopiť štruktúry síl UNPROFOR. 
Tie už mali trošku odlišné fungovanie ako 
mala Armáda Slovenskej republiky. Začal 
som na misii ako rotmajster, no bol som na 
pozícii niečo ako liason officer, čiže styčný 
dôstojník a tlmočník. Dostal som notebook 
IBM, čo na tú dobu bola super technológia. 
No a začal som riešiť veci s veliteľmi 
i nadriadenými orgánmi.

S miestnymi Slovákmi v Lipiku ste sa 
dostali do kontaktu?
Áno, niekoľkokrát. Pomáhali sme im tam 

aj niečo opravovať, myslím, že aj dostihovú 
dráhu. Takže sme sa medzi nimi pohybovali 
úplne v pohode. Napríklad, keď aj bolo treba 
niečo kúpiť v meste a tak. Pochopiteľne, nie 
všetci mohli, ale ja áno. 

A aké úlohy ste tam plnili? 
V tom tábore v Lipiku sme nesedeli 

stále, chodievali sme na rôzne lokality. 
Plnili sme tam vojenské úlohy. Konkrétne, 
taká zaujímavá práca bola stavba mosta 
v Mostare. Išlo o pontónový most s vysokou 
nosnosťou, ktorý postavili Slováci. Iní to 
veľmi kvitovali, a to aj preto, že tam boli 
pripravené iné projekty na veľmi dlhé 
obdobie. My sme to však zvládli v rekordne 
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krátkom čase. Získali sme si tým dobré 
meno a vlastne odvtedy nastalo také 
navyšovanie počtov. Boli to však aj ďalšie 
ženijné činnosti, v čom sme vynikali. Mali 
sme tam mimoriadne šikovných ľudí, čo 
sa týka odmínovania, inžinierskych prác, 
stavieb, ciest. Zdôrazňujem, že to vtedy 
nebola profesionálna armáda. To boli všetko 
ľudia z praxe, ktorí ovládali svoje profesie 
na sto percent, pričom dostali vojenskú 
hodnosť. Iba naši nadriadení boli vojaci 
z povolania a bola tam nejaká štruktúra, 
štáb, veliteľstvo a podobne. S tým potom 
súviselo aj to, že medzi nami neexistovala 
žiadna šikana alebo zášť. Pristupovalo sa 
k tomu celkom ako k práci. Tí ľudia boli vo 
svojom odbore fakt fachmani. Napríklad, 
lyžicou od rýpadla UDS, tzv. údéesky,3 
vedeli zavrieť kazetu a zapnúť magnetofón. 
(smiech) Tieto zážitky mám nahraté aj na 
videokamere. Z toho boli v úžase všetci 
západní pozorovatelia a kolegovia. Aj takto 
sme im v zásade dennodenne dokazovali, 
že sme topka v týchto veciach. Navyše sme 
mali výbornú techniku, hoci bola stará. 
K tomu sa ešte dostanem neskôr. 

Ako dlho trvalo vaše pôsobenie 
v bývalej Juhoslávii? 
Tak s prestávkami to bolo tak asi 

rok. Neviem to teraz už celkom presne. 
Medzitým som bol aj doma, napríklad, keď 
sa mi 1. januára 1995 narodila dcéra. Vtedy 
som išiel domov z oblasti Sarajeva, kde sme 
boli na prelome rokov 1994 – 1995. Tam to 
bolo vtedy dosť kritické, ostré, nepríjemné. 
Bolo to tesne pred podpísaním Daytonskej 
dohody.4 Práve z toho obdobia mám kopu 
zlých spomienok, ale na druhej strane 
musím povedať, že OSN sa o nás v zásade 
dobre staralo.

Ako vyzeral váš bežný deň na misii?
Vstávalo sa zavčasu. Vždy sme vopred 

vedeli, kam sa pôjde. Keď prišli nejaké 
operatívne rozkazy, tak sme sa tomu museli 

3 UDS – univerzálny dokončovací stroj.  
4 Daytonská mierová dohoda podpísaná 14. decembra 
1995 ukončila konflikt v Bosne a Hercegovine.

prispôsobiť, materiálne sa zabezpečiť, 
vziať so sebou všetko, čo bolo treba. 
Mojou úlohou bolo vykomunikovať kopu 
záležitostí pre skupiny, ktoré chodili do 
terénu. Ale aj keď sme boli s inými vojakmi, 
napríklad so Švédmi v jednom tábore pri 
Sarajeve, tak to znamenalo komunikovať 
aj s nimi napríklad formou brífingov. Čiže 
sa to začínalo od šiestej rána. Dali sme 
si raňajky. To bolo najdôležitejšie jedlo, 
pretože ste dopredu nikdy nevedeli, či sa cez 
deň ešte k nejakej strave dostanete. Musím 
ale hneď dodať, že nám dávali takzvané 
rations5, Slováci to poznajú ako kádéčka.6 
Boli to francúzske dávky. Inak, vynikajúce. 
(smiech) Takže tieto sme dostávali, ale 
častokrát sme ich ale porozdávali domácim. 
Tí nemali, bohužiaľ, hlavne v tej oblasti 
miest Sarajevo a Vareš, veľakrát čo jesť. 
Najmä v tom Vareši sme to nazývali ako  
15. storočie, lebo to bolo niečo 
nepredstaviteľné pre nás zo Slovenska 
vidieť, ako tam tí ľudia žili. Večer sa 
pracovný deň väčšinou končil. Vždy bolo 
pripravené ubytovacie zariadenie alebo 
stany tam, kde sme boli. Či už to bolo 
v tom Lipiku alebo inde, kde sme boli 
dislokovaní. Trebárs Angličania mali svoj 
tábor v oblasti Tomislavgradu. V tom 
spomínanom Vareši sme boli my s rôznymi 
jednotkami, najmä so Švédmi. Keďže sme 
chodili v mobilných skupinách, mali sme 
veľa ženijnej a inžinierskej techniky, ktorú 
nemali všetci, tak si nás takto posúvali po 
rôznych lokalitách. 

Ako sa v poľných podmienkach 
bývalej Juhoslávie osvedčila naša 
technika? 
Na túto tému by som, najmä v pozitívnom 

duchu, vedel povedať veľa. Boli by to 
nekonečné príbehy. Napríklad mosty! 
Angličania v Tomislavgrade nám chceli 
ukázať, aké oni majú super mosty 
z duralu a titánu. Tak si predstavte bojové 
podmienky, nejaké priekopy, nerovnosti 
terénu a míny. A príde tam nákladiak 
5 V anglickom jazyku dávka, resp. dávky.
6 KD – kalorická dávka.
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a tridsať chlapov nosí jednotlivé dielce ako 
lego. A v takýchto bojových podmienkach 
sa ide skladať most, skrutkovať a tak. 
Oukej, urobili, zmontovali, ale to by bola, 
keby sa skutočne bojovalo, krásna „žatva“ 
pre ostreľovačov a podobne. Kdežto, keď 
sme my Slováci prišli s našou AM 50 
Tatrou,7 tak všetci len zarazene pozerali, 
čo sa bude diať. To mám aj krásne video. 
Pristavili sme teda tú takzvanú mostovku 
AM 50. Chlap vyskočil z auta a zobral do 
rúk diaľkové ovládanie. Malo síce 30 na 30 
a šesť kíl, ale urobil s ním 13 metrov dlhý 
most s veľkou nosnosťou, tak 60 – 70 ton. 
Sám, bez všetkého! Ale čo bola výhoda, 
mohlo prísť ďalšie auto, napojiť sa na tú 
mostovku a robiť ďalej. Ten postavený most 
bol technicky vymakaný8, mal nezávislé 
hydraulické nohy, skvelú nosnosť. Prítomný 
anglický dôstojník – major, mi vtedy vraví: 
„Keď tento most udrží náš odmínovací tank, 
ktorý má niečo vyše 60 ton, tak ja som do 
žiadnej akadémie nechodil a dám ti svoj 
odznak“. Tak sa aj stalo. Odznak mám tu. 
(M. H. ukazuje s úsmevom odznak) Most 
síce vŕzgal a zavýjal, ale všetko cezeň 
prešlo. No a potom prišli od neho tie zásadné 
otázky: „Kto ten most vyrába?“ a „Kedy bol 
vyrobený?“ Tak sme hľadali a našli štítok 
s nápisom „Dubnica nad Váhom, 1965“. Toto 
ich úplne zložilo. Tak nám pekne dali večer 
stôl v jedálni, obslúžili nás, odvtedy sme si 
proste získali ich rešpekt. Už nás nenechali 
spať pri 300 000 litroch benzínu ako v prvú 
noc. Dali nám ubytovacie bunky, aj všetko. 
Tie mosty sme im potom ukázali veľakrát. 

Alebo iný zážitok z okolia Sarajeva. 
Tam bolo v decembri 1, 5 metra snehu 
alebo dokonca 2 metre. A my sme mali 
také zariadenie, ktoré sa volalo DOK.9 
Obrovské tridsaťtonové zariadenie, kolesá 
dvojmetrové. Každé koleso malo svoj vlastný 
elektromotor. Stroj sa „lámal“ v strede, mal 
lyžicu, asi šesťkubíkovú, ktorou vedel ako 
nožnicami rozstrihať napríklad auto. To 

7 AM – automobil mostný. 
8 Slangový výraz – technicky dokonalý.
9 DOK – dozer otočný kolesový. 

bol taký vojenský špeciálny stroj. Na vrchu 
to malo dva motory Tatra, ktoré poháňali 
elektromotory v tých kolesách. A raz večer 
sme tak sedeli pri tých našich bunkách 
vo Vareši. Dedina taká zabudnutá, vrany 
sa tam otáčali. A zrazu vidíme, že sa pod 
tým naším DOK-om niečo deje. Prídeme 
bližšie a kanadský generál sa tam plazil pod 
strojom a hneď sa spýtal, čo to je za mašinu. 
Predtým totiž videl, ako ten stroj odpratával 
sneh. Aj on a aj ďalší boli z toho hotoví. 
Ďalej ho prekvapilo, že to bolo vyrobené 
v 60-tych rokoch, ešte skôr, ako som sa ja 
narodil. Zlatý klinec prišiel napokon na 
nasledujúci deň, keď generál videl, ako naši 
s tým strojom zvárali konštrukcie, lebo sa 
to dalo použiť aj ako zvárací generátor, tak 
to už išiel úplne do kolien. Fotil si to zo 
všetkých strán. (smiech) Boli to výnimočné 
stroje, aj ten DOK aj tá AM 50. 

Ešte jednu vec musím povedať – známa 
V3S!10 Keď ju prvýkrát videli, všetci 
západní kolegovia sa opäť uškŕňali. Ale keď 
napadol sneh na horu Igman pri Sarajeve, 
bolo len jediné auto, ktoré tam hore dokázalo 
vyjsť – naša vétrieska! Všetci, čo mali 
autá značky mercedes, volvo alebo ja ešte 
neviem čo, sa chodili pozerať. Tá vétrieska 
išla tak, že mala všetky redukcie zapnuté, 
aké existovali. Šofér kráčal vedľa nej, lebo 
sa tam dnu v kabíne nedalo vydržať z toho 
tepla a hluku. Ale vétrieska išla, postupovala 
do kopca. Dokonca vyťahovala autá, ktoré 
sa nevládali hore dostať! Takže vétrieska 
ich ohúrila tiež. Na druhej strane musím 
povedať, čo ich rozhodne nepresvedčilo 
a ani nás, boli ruské UAZ-y. Tie nestáli za 
nič. Na začiatku sme ale ani iné nemali. 
Potom sa už zlepšovala technika, už tam 
boli nejaké autá Nissan a iné značky. Potom 
to už teda bolo lepšie. 

Mohli ste opustiť priestor základne 
v rámci nejakého voľného času a ísť do 
mesta, napríklad do Sarajeva?
Nie, to v žiadnom prípade. My sme predsa 

boli vo vojenskom režime! Keď sa išlo von, 
trebárs v tom Vareši, to bolo také malé 
10 Praga V3S.
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mestečko, tak oficiálne sme museli mať 
priepustku. Nikto nesmel ísť sám. Museli 
sme ísť minimálne štyria. Keďže sme im 
tam poopravovali aj vodovody, my sme tam 
problémy nemali. Iní, špeciálne Kanaďania 
a Američania, tí sa nemohli mimo základňu 
ani pohnúť, lebo ich tí miestni neznášali. 
Bolo to preto, že miestnych kontrolovali, 
brali im nelegálne veci, vykonávali 
represie, z ich pohľadu im strpčovali 
život. Ale nás mali radi. Často som počul 
„Slovačka“ a „dobro“. Naša insignia, 
nášivka na uniforme bola veľmi žiadaná aj 
u cudzincov, lebo ostreľovači po Slovákoch 
nikdy nestrieľali. Ani jeden nezomrel ich 
guľkou. Boli smrteľné nehody, ale tie boli 
skôr iného druhu. Boli to skôr nešťastia. 

Boli tam situácie, keď ste sa pýtali 
samého seba: Čo tu ja vlastne robím?! 
Boli, samozrejme. Keď sme kadečo 

videli: zabitých ľudí, naháňačku na 
ľudí, keď sa strieľalo. Vtedy mi nebolo 
všetko jedno, ale proste človeka to tak 
nejako zocelí. Videl som aj zasiahnutú 
tatru s naftou, ktorá nejakým zázrakom 
nevybuchla. Alebo mudžahedínov11 
v bielych uniformách. Vtedy človek trošku 
zmení svoje životné hodnoty. Tam v tom 
Vareši, to bola strašne chudobná oblasť. To 
bolo kedysi banícke mesto. Ťažila sa tam 
kedysi železná ruda alebo niečo také. Ako 
som povedal, my sme to volali 15. storočie. 
Ešte sa tam aj išlo dokonca cez taký tunel 
v skale, kde na jednej strane bol normálny 
svet a na druhej strane už začínalo to 15. 
storočie. Ako v Matrixe. Vyslovene. Tam 
sa nedalo hovoriť o cestách. Práve naši 
tam budovali cesty okolo Zenice a toho 
Varešu, pretože bola línia, kde boli riadne 
cesty zablokované. Keď tam človek videl, 
že tam v októbri deti behali bosé, nemali čo 
jesť, tak sme im dosť pomáhali. Dokonca 
aj z domu sa posielalo veľa vecí, obuvi, 
oblečenia pre tých ľudí tam. No ale nás mali 
radi. Tam sme mali domácich, bývali sme 
na píle a spávali sme na dverách. Tá píla 
totiž vyrábala dvere a zárubne. Tak to boli 
11 Moslimský bojovník za vieru v svätej vojne.

naše „postele“. No a tam boli domáci, čo 
nám aj chodili pomáhať, ako drevo narúbať, 
upratať, dakedy nám aj navarili. V meste 
bola moslimská väčšina, ale boli tam aj 
katolíci. Pred vojnou tam žili v nejakej 
normálnej symbióze, len tá vojna to všetko 
zničila. Čiže sa to tam tak delilo. Ale to boli 
iní moslimovia ako sú v Saudskej Arábii. 
Boli iní. Aj medzi sebou sa ešte delili na 
tých z Bosny a tých z Hercegoviny. My sme 
s nimi ale absolútne nemali problém. Fakt 
je ten, že ako bývalí Juhoslovania všetko 
chceli kupčiť. Furt chceli naftu alebo iné 
veci. Boli tam aj medzi nami nejakí jedinci, 
dokonca aj potrestaní za nejaké kupčenie 
s nimi, ale mojej partie, s ktorou som bol 
ja, sa to netýkalo. Musím povedať, že 
v tom Vareši som okoštoval aj chlieb, ktorý 
bol s prímesou otrúb a pilín, pretože ho 
nemali z čoho robiť. Dajaká múka, dajaké 
piliny, dajaké otruby a tak. Taký chleba 
som normálne zjedol, nič mi nebolo. Sem-
tam, musím sa priznať, že sme tam kúpili 
aj barana, lebo to zásobovanie tam nebolo 
vždy ideálne. Niekedy to tam haprovalo. 
Tam sa to stále hýbalo, bolo tam rušno, 
lebo sme boli blízko línie bojov. Takže tak. 
Ale musím fakt povedať, že sme miestnym 
pomohli veľakrát.

Ako na vás pôsobili tí mudžahedíni? 
Veľmi sebaisto. Ale zas mali sme nejakú 

prípravu predtým. A vedel som aj z kníh 
z histórie, ktorá ma baví roky, že pre nich 
zomrieť v boji je u nich posun do toho 
najvyššieho siedmeho neba. Takže sme 
vedeli, že oni nemajú žiadne zábrany. Stalo sa 
nám na check-pointoch, že nás kontrolovali 
a proste bolo vidno, že sú niektorí 
nafetovaní alebo opití, ale to boli aj niektorí 
Srbi, nielen oni. Ale u mudžahedínov 
sme opitosť nepredpokladali, lebo oni by 
vôbec nemali piť! Pôsobili tak, že mali 
oči ako „reflektory“ a že niečo tam nebolo 
v poriadku. A to sa človek vtedy veľmi zle 
cíti, keď nevie, čo môže od takýchto ľudí 
čakať. Ale nie všetci Bosniaci mali osobitné 
biele uniformy, to len niektoré tie špeciálne 
bosnianske jednotky.
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Prečo vás kontrolovali? 
Oni nás kontrolovali, lebo tam boli check-

pointy12 medzi tými hranicami, medzi 
územiami Srbov, Chorvátov a moslimov. 
Lebo na začiatku bojovali všetci proti 
všetkým. Až potom neskôr sa spojili 
Chorváti s Bosniakmi proti Srbom. No 
a tie check-pointy existovali všade možne. 
Najviac to bolo vidno v Mostare, kde naši 
urobili ten most. Keď sme tam boli dlhšie, 
tak aj podľa mien sme sa naučili miestnych 
rozoznávať. Napríklad také meno Fatih, 
to sme hneď vedeli, že to nie je ani Srb 
ani Chorvát. Alebo Dinka, to bolo meno 
srbské. Alebo Hamdo, znova automaticky 
moslimské meno. Odlišnosti sme sa časom 
naučili. Tak ako sme sa naučili počúvať 
mínomety, že či strela letí blízko alebo 
ďaleko. To bolo podľa toho výstrelu. Je 
prekvapujúce, že nás to naučili miestne deti 
v jednom veľkom kameňolome pri Vareši. 

Deti? A tie to odkiaľ vedeli?
Deti! Keďže tam bola blízko frontová línia 

a Vareš bol čiastočne zbombardovaný jednou 
aj druhou stranou, najprv od Chorvátov, 
potom od Srbov, tak sa to skrátka naučili. 
Bola to pre tie decká otázka života a smrti, 
či ide tá mína k tebe blízko. No a my sme 
sa s nimi rozprávali, dávali sme im nejaké 
oblečenie. Dokonca sme objednávali aj viac 
jedla, ako nás tam bolo. Snáď ma za to teraz 
nezavrú... (smiech). Za tú pomoc sa nám 
potom poďakoval starosta. 

V Mostare ste boli pri stavbe toho 
pontónového mosta? 
Celkom na začiatku som nebol. To sa 

začalo práve v čase, keď sme sa tam my 
len dostávali. Ale čo bolo úžasné, keďže 
som sa pohyboval medzi tými riadiacimi 
zložkami, tak nás pozvali po istom čase 
na oslavu 300 000. kamiónu, ktorý prešiel 
práve cez ten most. To bola v rámci celého 
UNPROFOR-u a v bývalej Juhoslávii 
obrovská udalosť. Ten most bol strategický 
v tej dobe, keď v Sarajeve nebolo čo jesť. 
Dokončil sa tesne pred zimou, keď ani 
12 Kontrolné stanoviská.

nebolo čím kúriť. Proste boli tam problémy, 
bolo to obkľúčené. Práve tento most 
zachránil X životov v tom Sarajeve tým, že 
po ňom tieto kamióny mohli chodiť. 

A videli ste tam aj torzo toho 
historického mosta? 
Áno, áno. Mám to aj odfotené. Ten 

historický most bol hneď vedľa toho 
pontónového. Dokonca tam aj naši 
namaľovali znak, ten istý, ktorý mám aj 
na pamätnej plakete, ktorú som neskôr 
dostal. Ten pontónový most cez rieku 
Neretvu bol super. Držali ho lode a keďže 
ja som z lodiarskej rodiny, vyrastal som na 
Oravskej priehrade na plachetniciach a mali 
sme dokonca veľkú motorovú loď, tak ma 
to lákalo. A aj som si tam na tých lodiach 
na Neretve zajazdil. Ten priestor bol na 
pomedzí srbsko-chorvátsko-moslimskom. 
Pri tom našom tábore sa tí miestni ľudia – 
bojovníci stretávali, niekedy naraz z jednej 
aj z druhej strany. Tam sa vedeli stretnúť, 
vypili sa, potom sa rozišli a opäť po sebe 
strieľali. To bolo dosť choré, ale dialo sa 
to. To bolo také strategické miesto pre 
zásobovanie, taký kľúčový bod. Bolo to tam 
aj dobre strážené. Strávil som tam istý čas. 
Bola tam stála slovenská jednotka, ale aj 
ďalšie zahraničné jednotky, občas dokonca 
francúzska Cudzinecká légia. Tá spolu 
s Rusmi mala vtedy pod kontrolou priestor 
Sarajeva. Na sever do Tomislavgradu prišli 
Angličania, ktorí tam tiež časť územia 
kontrolovali. 

A čo hygiena na misii? 
Tak my – Slováci sme sa sťažovať 

nemohli. Všade s nami „chodili“ také 
moderné bunky, ktoré, to malo UNPROFOR 
dobre vymyslené, sa dali rýchlo rozložiť. Do 
hodiny, do dvoch bolo bunka pripravená. 
Bol tam záchod, sprcha, kúpeľňa. Keď 
sa vedelo, že sa ide niekde minimálne na 
týždeň, tak sa taká jedna bunka zobrala. To 
sa týkalo aj napríklad kuchyne a ubytovania. 
Ale niekedy sa stalo, že sme museli niekde 
prespať, napríklad u tých Angličanov, ktorí 
boli na viacerých miestach, alebo Švédov. 
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Hygiena bola na dostačujúcej úrovni, bolo 
kde oprať si. Vždy bol nejaký základný 
tábor. Trebárs my Slováci sme mali ten 
spomínaný základný tábor v Lipiku. Po tých 
pár dňoch alebo týždni v teréne teda vždy 
bolo, kde sa umyť, alebo si oprať. Dokonca 
sa dalo aj zatelefonovať. 

Tí miestni obyvatelia na vás 
pôsobili ako? 
Na začiatku bojazlivo. V tom Vareši, 

ale aj v iných častiach vedeli, že ich 
Západ podporuje. Len nechápali, prečo 
ich tí Američania alebo Angličania tak 
kontrolujú. Navyše, Holanďania tam 
nezvládli tú Srebrenicu. My sme vtedy boli 
neďaleko. Ten Vareš je blízko nej. Vedeli 
teda, že im tí západní vojaci neublížia, ale 
boli k nim napriek tomu odmeraní. Pravda, 
s výnimkou týpkov13, ktorí sa okolo nich 
obšmietali a šmelili14, napríklad cigarety. 
Nás, ako som už viackrát povedal, mali 
radi z iného dôvodu. Všade videli Slovákov, 
ako robia cesty alebo ako odstraňujú míny. 
Takže my sme absolútne nemali problém.

Vykonávali ste aj strážnu službu? 
My nie. V tábore ale boli vždy dvaja 

dozorní, pričom strážnu službu pre nás 
vždy vykonávali iné jednotky. Raz to 
boli Angličania, Francúzi, Američania, 
Kanaďania, Švédi. Proste iné armády 
vrátane francúzskej Cudzineckej légie. 
Práve s tými cudzineckými legionármi sme 
sa veľakrát stretli a rozprávali. Mám aj od 
ich kapitána náplecníky. 

Čo vám misia dala a vzala?
Dala mi hlavne poznanie, že vojna je 

to najhoršie, čo existuje. Videl som veľa 
vojnového zla na obidvoch stranách, 
nielen na jednej, srbskej, ako sa to zvykne 
jednostranne zdôrazňovať doteraz. Videl 
som, ako pri operácii „Oluja“ boli vyháňaní 
Srbi z oblasti Knin. Ale videl som aj to, čo 

13 Pejoratívny výraz pre neseriózny typ človeka.
14 Pejoratívny výraz pre čierny obchod 

s nedostatkovým tovarom.

bola Srebrenica, čo sa udialo tam. Po takých 
zážitkoch, ako som povedal, človek rýchlo 
zmení hodnoty a priority života. Áno, videli 
sme veľa zla, ale práve vďaka tomu zlu aj 
to dobro, srdečnosť a ľudskosť bez ohľadu 
na náboženstvo. V tej oblasti je náboženstvo 
silná mantra15, ale videli sme viackrát aj 
to, že Srb bol ochotný pomôcť moslimovi 
a naopak. Napríklad boli z jednej dediny, 
boli tam pomiešané manželstvá. Niektorí 
sa navzájom postrieľali, niektorí, hoci stáli 
v jednotkách proti sebe, sa v rámci možností 
snažili pomôcť si, napríklad jedlom. Mne 
to dalo aj to, že keď môžem, tak pomôžem. 
Neboli sme tam tí represívni, ako Angličania 
alebo Američania, ktorých tam aj  mnoho 
padlo v okolí Sarajeva.

Bolo tam veľa silných negatívnych stimulov, 
ktoré sme museli pochopiť. Prišli sme tam 
z postsocialistickej krajiny, kde nám až tak zle 
zase nebolo. Nevravím, že všetko bolo ideálne, 
ale mali sme čo jesť, školy fungovali, extrémne 
problémy neboli. A prídete do krajiny, kde deti 
chodia v zime bosé, ľudia nemajú čo jesť, kde 
jeden zabije na ulici druhého  bez mihnutia 
oka. Ľudský život tam neznamenal nič. Bolo 
pritom jedno, či to bol Srb, Chorvát, moslim, 
proste sa to dialo.     

Ďalej, misia mi dala obrovské skúsenosti, 
čo sa týka techniky. Išlo o prístup 
k technike, ktorú sme si mohli vyskúšať, 
otestovať, keď bolo treba. Videli sme úplne 
inú techniku, než na akú sme boli zvyknutí 
z nášho postsocialistického Československa 
alebo potom Slovenska. To som vedel oceniť 
aj ako ítéčkar. Poviem taký príklad. Naše 
rádiostanice RF – 10. Boli sme na ne hrdí, 
keď sme odchádzali zo Slovenska. Ale keď 
sme videli stroje Kenwood, tak sme tie naše 
radšej rýchlo skrývali pod plášte, aby to nik 
nevidel. Tá naša komunikačná technika bola 
žalostná! Zahraniční kolegovia nás vybavili 
vecami, ktoré nám boli treba.

Vďaka OSN som mal možnosť spoznať 
aj rôzne kultúry, vojakov z Nepálu, 
Pakistanu, Kene, Škótska, Švédska, 
Malajzie, Indonézie, Spojeného kráľovstva 
a množstva iných, čo mi umožnilo 
15 Slovo s magickým a mysterióznym významom.
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pochopiť ich fungovanie v rámci armád 
a medzinárodného spoločenstva a ich 
ponímanie sveta a mieru.

Misia mi na druhej strane vzala ilúzie 
o spravodlivosti, zahraničnej politike 
a propagande. Bohužiaľ, aj o limitoch 
presadzovania demokracie. Napokon, 
to, čo sa tam dialo v zmysle propagandy 
a klamania, to trvá na všetkých stranách 
dodnes.

Michal Hrubjak je nositeľom dvoch 
slovenských vojenských vyznamenaní, 
jednej slovenskej pamätnej plakety 
a dvoch vyznamenaní UNPROFOR. Má 
štatút novodobého vojnového veterána. 
V súčasnosti pracuje v súkromnom sektore 
v oblasti informačných technológií.     

Rozhovor bol zaznamenaný 
12. decembra 2022. 

Zhováral sa Peter Chorvát

Michal Hrubjak (vľavo) s kolegami zo Slovenska, Kanady a Jordánska 
pred prieskumným vrtuľníkom Lynx.

(Všetky fotografie pochádzajú zo zbierky Michala Hrubjaka).

Britský ženijný tank vytvára vhodné pozadie pre pamätnú fotografiu Michala Hrubjaka 
(pred tankom vpravo) a ďalších kolegov z vojenskej misie síl UNPROFOR.
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  Michal Hrubjak pri moste budovanom našimi ženistami v Mostare. 
Za povšimnutie stoja slovenský znak a znak slovenského 

ženijného práporu SLOVENGBAT (vľavo hore).

    Poštová obálka datovaná 11. októbra 1994 
s odtlačkami pečatí síl UNPROFOR a práporu SLOVENGBAT. 
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  Po dodaní Američanmi bol tabak balený do papierových dutiniek značky Drina. 
Tie boli následne umiestňované do improvizovaných 

papierových krabičiek vyrobených z učebníc. 

    Uličná zástavba v Sarajeve v období obliehania mesta. 
Rozličné deky, plachty a koberce sa na slnku nesušia, 

ale vytvárajú prekážku pre výhľad ostreľovačov. 
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      Michal Hrubjak (vpravo hore) s kolegami 
po splnení jednej z mnohých úloh určených práporu SLOVENGBAT. 

Majiteľ fotografie do jej opisu len stručne napísal: „Šťastný návrat na základňu.“ 

Vodičský preukaz z doby pôsobenia v silách UNPROFOR.
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A život ide ďalej... Na tomto zábere sa usmieva starší pár z Bosny a Hercegoviny, 
a to napriek tomu, že im vojna ťažko poškodila dom. 

Dokonca pália obľúbený destilát – rakiju. 

Pohľadnica tragicky reflektujúca obliehanie Sarajeva (SARAJEVO PARK), 
ktorú vytvoril tamojší vojnový invalid. Od neho si ju (podobne ako ďalšie) kúpili 

viacerí slovenskí príslušníci SLOVENGBAT, ktorí ho takto podporili.
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Detailný záber (výrez z pohľadnice) na vjazd do tunela pri obci Vareš. 
Za povšimnutie stojí fakt, že nákladný automobil vlečie náklad po zemi, 

čo svedčí o malých rozmeroch tunela. 

Michal Hrubjak (vľavo) v spoločnosti kapitána francúzskej Cudzineckej légie C. S.      
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RECENZIE
WINTERTON, Melanie. THE  ARCHAEOLOGY  OF  THE  ROYAL  FLYING  CORPS. 
TRENCH ART, SOUVENIRS AND LUCKY MASCOTS. Yorkshire – Philadelphia : Pen & 
Sword Books, 2022, 155 s. ISBN 978-1-39909-726-0.

Britská historická archeologička Melanie Winterton, ktorá pôsobí na Bristolskej univerzi-
te, prináša síce nevšednú, no nepochybne priekopnícku prácu. Jej ťažiskovou témou sú totiž 
suveníry, maskoty, talizmany a predmety tzv. zákopového umenia spojené s príslušníkmi 
Kráľovského leteckého zboru (Royal  Flying  Corps – RFC), resp. Kráľovského letectva 
(Royal Air Force – RAF) počas prvej svetovej vojny a ich každodenným životom.1 Uvádzaní 
letci pôsobili prevažne v prostredí západného frontu, v menšej miere však aj talianskeho bo-
jiska, kde ich protivníkmi boli najmä piloti a leteckí pozorovatelia rakúsko-uhorských k. u. 
k. Luftfahrtruppen, vrátane tých z územia dnešnej Slovenskej republiky. Autorka, ako sama 
vysvetľuje, spája analýzu týchto artefaktov s citáciami z dobových prameňov či memoárov 
a odhaľuje ich význam, napr. ako istý spôsob vyrovnania sa s pocitmi úzkosti a každoden-
ných obáv o vlastný život. 

Samotný názov diela je ale trocha zavádzajúci, Winterton si totiž všíma aj ďalšie aspekty 
leteckého života z čias Veľkej vojny. Hoci výskum nejedného vojenského historika pozo-
stáva z odhaľovania detailov leteckých operácií, verifikovania počtu víťazstiev konkrétneho 
stíhacieho esa či prinášania nových poznatkov o technickom zabezpečení leteckých jedno-
tiek, iným, zdanlivo prostým otázkam odborníci až takú pozornosť nevenujú. A to sa snaží 
Winterton aspoň čiastočne zmeniť. 

Prvé dve kapitoly sú úvodné, vymenúvajú napr. hlavné úlohy letcov nad frontovou kra-
jinou, spomínajú niektoré perute, letiská (najmä to najväčšie pri Saint-Omer v severnom 
Francúzsku) či zastúpenie letcov z rôznych častí Britského impéria. V tretej a štvrtej časti 
knihy sa Winterton zaoberá adaptáciou ľudského organizmu na lietanie v extrémnych pod-
mienkach, vo veľkých výškach, vzhľadom na riadenie strojov s otvorenými kokpitmi. Au-
torka vychádza z množstva spomienok príslušníkov RFC, napr. Austrálčan Second Lieute-
nant (poručík) Gordon Taylor opisoval, ako prvýkrát vystúpil do výšky vyše 1 500 m a zažil 
nečakané ťažkosti s dýchaním – keď vzápätí dosiahol viac než 1 600 m, dostavili sa pocity 
závratu. Postupne si však jeho organizmus zvykal na lety čoraz vyššie a o tri mesiace neskôr 
Taylor bez problémov lietal viac než 5 000 m nad zemou. Operačné lety často sprevádzalo 
lietanie v rôznych výškach, a teda letec bol vystavený odlišným teplotám. Neraz počas hlia-
dok v hladinách nad 5 000 m doslova mrzol, keď však následne prelietaval necelých 1 000 
m nad zemou a do skrehnutých prstov sa „vracal život“, pociťoval v nich pichľavú bolesť. 
Ďalším každodenným problémom letcov z čias prvej svetovej vojny bolo adekvátne vyrie-
šenie vzájomnej komunikácie počas letu – či už medzi pilotom a pozorovateľom v jednom 
dvojmiestnom lietadle, alebo medzi letcami v rôznych strojoch, usporiadaných vo formácii. 
Ako narastala intenzita leteckej vojny, tak vyvstávalo čoraz viac problémových situácií. 
Jedna z mnohých uverejnených spomienok poukazuje na dohodnuté signály a prejavy, napr. 
kolísanie s lietadlom, naklonenie, spomalenie motora z dôvodu zmeny pozície – všetky tieto 
manévre však neskúsenému pilotovi spôsobovali extrémne ťažkosti. 

Piatu, šiestu a siedmu kapitolu historička venuje významu rôznych osobných predmetov, 
napr. talizmanov letcov. Práve na začiatku 20. storočia boli podobné kúsky veľmi obľúbené, 
ako Winterton vysvetľuje, v spoločnosti západnej Európy existovala akási „renesancia“ vie-
ry v rôzne amulety. Netajili sa nimi známi herci, športovci, pretekári i hazardní hráči, bolo 
1 Zlúčením RFC a Leteckej služby Kráľovského námorníctva (Royal Naval Air Service – RNAS) vzniklo  
1. apríla 1918 jednotné RAF. 
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teda prirodzené, že ich vlastnili i vojaci z čias prvej svetovej vojny a tiež letci. Ako sa dá vy-
rozumieť z relevantných zdrojov, tieto predmety mohli mať náboženský charakter, častejšie 
sa však spájali s vlastnou skúsenosťou letca – kúsok šrapnelu, ktorý zasiahol lietadlo, guľka 
vybraná z rany, malá časť nepriateľského lietadla, ktoré letec predtým poslal k zemi, napr. 
zdrap plátnového poťahu. Niektoré artefakty sú svedectvom doby, s trochou nadnesenia 
priam vtedajšej populárnej kultúry, napr. handrové bábiky dvoch postavičiek – chlapčeka 
Rintintina a dievčatka Nénette. Kresby týchto parížskych detí navrhnuté ilustrátorom Fran-
cisquom Poulbotom sa stali predlohou obľúbených hračiek, ktoré mali nahrádzať, na znak 
patriotizmu, bábiky vyrobené v Nemecku. V archíve londýnskeho Múzea RAF sa nachá-
dzajú aj listy istého Erica R. L. Sproula jeho matke, okrem iného v nich opisoval prílišnú po-
verčivosť Francúzov. Podľa Sproula mali niektorí Parížania dvojicu obľúbených postavičiek 
považovať za talizmany na ochranu pred náletmi nemeckých bombardérov Gotha.     

Ôsma kapitola sa zaoberá ďalším fenoménom prvej svetovej vojny – hroby padlých letcov 
často označovali kríže a náhrobníky vyhotovené z drevených vrtúľ, neraz získané z hava-
rovaných lietadiel. Autorka uvádza viaceré príklady takýchto miest posledného odpočin-
ku a tiež spôsoby ich umeleckého dotvorenia. Napr. Second  Lieutenant John Hay sa stal  
23. januára 1917 v poradí už 17. obeťou Nemca Manfreda von Richthofena – keď tohto Aus-
trálčana následne pochovali, vztýčili nad jeho hrobom náhrobník z vrtule jeho stroja F.E.8, 
ktorý zdobila plaketa s vyrytým textom „Zem neskrýva  statočnejšieho džentlmena“. Ako 
ďalej Winterton vysvetľuje, tieto frontové umelecké diela spravidla vyrobil zručný človek 
s potrebným náradím, napr. stolár alebo mechanik slúžiaci v konkrétnej peruti. Znova sú 
súčasťou kapitoly aj zaznamenané spomienky letcov, autorka poukazuje na ich rozšírený 
strach zo smrti, napr. obavy z uhorenia zaživa. „Bol to strašný pohľad, bol som preto doslova 
chorý,“ vyjadril sa Major Mick Mannock, stíhacie eso so 61 víťazstvami na konte, keď videl 
jedného zo svojich protivníkov rútiť sa v plameňoch v zemi. Príslušníci britského letectva 
vo svojich listoch a memoároch často priznávali zlosť a hnev na velenie a jeho rozhodnutie 
nedistribuovať pre letcov padáky.        

Ďalším úkazom prvej svetovej vojny bol tzv. zber suvenírov, pričom kusy lietadiel patrili 
k cenným „úlovkom“ vojakov.2 Deviata kapitola si všíma aj tieto zvyky vojakov zo západné-
ho frontu. Veľavravné sú viaceré fotografie, napr. havarovaného nemeckého stroja (pravde-
podobne typu DFW C.V) obkoleseného britskými vojakmi – tie najcennejšie časti plátnové-
ho poťahu dvojplošníka, s charakteristickými čiernymi krížmi, sú už odtrhnuté. Tzv. záko-
pové umenie, dekoračné predmety vyhotovované vojakmi priamo v oblasti bojiska, patrilo 
k častým zjavom v každej z bojujúcich armád. Vďačným motívom pre rôznych vojnových 
umelcov bolo práve lietadlo, kovové modely lietajúcich strojov mali radi aj pešiaci, medzi 
letcami sa obľube tešili aj výtvory z vrtúľ, obzvlášť z nepriateľských lietadiel – prívesky, 
rámiky na fotografie, hodiny či vychádzkové palice. Major James McCudden, letecké eso 
s 57 víťazstvami na konte, v jednom z listov opisoval, ako sa raz vracal na domovské letisko 
s viacerými súčiastkami odmontovanými z jedného z nemeckých lietadiel, pilot mal tiež 
radosť zo škatuľky na cigarety vyrobenej z nemeckej vrtule. K takýmto predmetom patrili 
i otvárače listov, ako dokazuje priložený záber, ten mohol vzniknúť z časti drevenej vrtule 
a kovovej motorovej vzpery britskej stíhačky Sopwith Pup.

Rakúsko-uhorské, ba dokonca i slovenské súvislosti, môžeme nachádzať v desiatej ka-
pitole, ktorá sa venuje výzdobe niektorých vybraných lietadiel a osobným symbolom prís-
lušníkov britského letectva. Najväčšiu pozornosť autorka venuje stíhačke Sopwith Camel 
s číslom B6313 a symbolu prestreleného srdca, namaľovanému na chvoste tohto lietadla, na 
ktorom lietal Major William G. Barker, letecké eso s 50 víťazstvami na konte. Prvýkrát tento 
2 Známe je aj rozobratie červeného trojplošníka typu Fokker Dr.I Manfreda von Richthofena, keď bolo 
nemecké eso 21. apríla 1918 zostrelené pri Vaux-sur-Somme.
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Kanaďan vzlietol s B6313-kou 30. septembra 1917 a naposledy 29. septembra 1918.3 Z nášho 
pohľadu je zaujímavé, že sa Barker vo svojom Cameli objavoval na oblohe aj počas leteckých 
bojov medzi príslušníkmi RFC, resp. RAF a rakúsko-uhorských k. u.  k. Luftfahrtruppen, 
vrátane letcov z územia dnešnej Slovenskej republiky. Niektoré sa pre pilotov z podunaj-
ského impéria skončili tragicky.4 Za všetky ďalšie uvádzané symboly spomeňme maľbu 
tváre čierneho zubatého diabla s červenými rohmi na ťažkom bombardéri Handley Page  
0/100 1466, nápadný kus plátna z 1466-ky dnes patrí k zbierkovým predmetom Múzea RAF.       

Hoci text publikácie sprevádzajú aj dobové fotografie, zaujímavú súčasť diela tvorí osem 
farebných strán s dochovanými artefaktmi z čias prvej svetovej vojny – pohľadníc, neraz 
humorného ladenia, talizmanov letcov či rôznych umeleckých výtvorov, ktoré vznikli buď 
priamo na bojisku, prípadne aj po 11. novembri 1918, no z originálnych artefaktov. Tento 
výber tvorí pestrú škálu predmetov, ktoré sprevádzali pobyt britských letcov na poľných 
letiskách v rokoch 1914 – 1918 – vlnené bábiky Nénette a Rintintin, kovový model bombar-
déra typu Handley Page 0/400, miniatúra dvojplošníka zhotovená na bojisku pri meste Ie-
per, prívesok pilota s informáciou o jeho katolíckom vierovyznaní pre prípad zabezpečenia 
kňaza, kúsok vrtule s maľovaným obrázkom britského dvojplošníka prelietavajúceho medzi 
explóziami protilietadlového delostrelectva a iné. Mnohé artefakty pochádzajú z britských 
domácností a boli desaťročia starostlivo uchovávané príbuznými padlých letcov, napr. prúž-
ky plátnového poťahu či kúsok kovu z ich lietadiel. Na konci diela čitateľ nájde poznámky 
a menný register.  

Knižná novinka z pera autorky Melanie Winterton môže byť zaiste inšpirujúca, všet-
ky vyššie uvedené súvislosti by sa dali implementovať aj na osudy príslušníkov leteckých 
jednotiek iných mocností a štátov zapojených do prvej svetovej vojny. Napr. mnohé zábery 
hrobov padlých príslušníkov rakúsko-uhorského letectva dokazujú, že náhrobníky z vr-
túľ či náhrobníky evokujúce vrtule boli rozšírené aj medzi letcami zo stredoeurópskeho 
priestoru.5 Posádky c. a k. leteckých jednotiek mali tiež svojich zvieracích maskotov, ich 
lietadlá niesli rôzne prezývky, na nejednom zábere rakúsko-uhorských pilotov a leteckých 
pozorovateľov a ich leteckej techniky sa dajú odhaliť aj rôznorodé osobné talizmany.6 Azda 
jediným menším nedostatkom knihy je nedostatočná a niekedy i nesprávna identifikácia 
nemeckých lietadiel zachytených na uverejnených fotografiách.

                                                                                                                    Juraj Červenka      

3 Čo sa týka počtu dosiahnutých víťazstiev, ide o najúspešnejší exemplár nejakej stíhačky v histórii britského 
letectva. Barker s B6313-kou dosiahol 46 víťazstiev, z nich 43 na talianskom fronte. Pozri napr.: FRANKS, 
Norman. Sopwith Camels over Italy 1917-1918. Rare Photographs from Wartime Archives. Barnsley : Pen & 
Sword Books, 2018, 103 s.  
4 Barker letel v B6313-ke napr. aj 24. mája 1918, keď sa so spolubojovníkmi zapojil do boja so stíhačmi Fliku  
55J, pričom následne zahynul rodák z Prešporka, Feldpilot Leutnant in der Reserve (poručík v zálohe) Jozef 
Kiss (19 potvrdených víťazstiev). Aj Feldpilot Feldwebel (šikovateľ) Lajos Telessy z Považia, letecké eso 
Fliku  9J, zaplatil za stretnutie s Barkerom a jeho druhmi životom, ťažkým zraneniam utrpeným v boji 9. 
júna 1918 podľahol o deň neskôr. Pozri: ČERVENKA, Juraj. Lietali pod vlajkou monarchie. Rakúsko-uhorskí 
vojenskí letci z územia Slovenska v rokoch 1914 – 1918. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 101-102, 165.  
5 RAJLICH, Jiří. Na křídlech světové války. Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu. 
Cheb : Svět křídel, 2014, s. 327, 489.  
6K najrozšírenejším zvieracím maskotom letcov či celých leteckých jednotiek patrili samozrejme psy, ako  
dokazujú mnohé dobové zábery. Mnohé lietadlá k. u. k. Luftfahrtruppen niesli osobné symboly letcov. Pokiaľ 
spomíname talizmany, ako kuriozitu môžeme uviesť plyšového medvedíka pripevneného na vzpere stíhačky 
Phönix D.I 328.33 leteckej jednotky Flik  16D, ktorú riadil Feldpilot  Oberleutnant (nadporučík) Rudolf 
Schultheiss. BLASI, Walter – TÖTSCHINGER, Bernhard. Die k. u. k. Luftfahrtruppen. Zur Geschichte von 
Österreich-Ungarns „Luftakrobaten“. Schleinbach : Winkler-Hermaden, 2017, s. 60.  
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ANOTÁCIE, GLOSY

KONEČNÝ, Martin. BOJE V KARPATOCH 
1915. Košice : Martin Konečný, 2022.  Mapy, 
ilustrácie a fotografie v texte, bibliografia, 
zoznam internetových zdrojov, 177 s. ISBN 
978-80-570-3941-0.

V roku 2021 Konečný vydal vlastným 
nákladom knihu Beskydský zbor na Sloven-
sku. Nemecké divízie v údolí Laborca.  Pub-
likácia ponúkla čitateľovi informácie o ne-
meckej cisárskej armáde a jej pôsobení na 
severovýchodnom Slovensku. Na túto kni-
hu nadväzuje anotovaná publikácia, ktorá 
informuje o pôsobení nemeckých jednotiek 
v roku 1915. 

Prvá kapitola nesie názov Nemecká Južná 
armáda (s. 12-13) a uvádza do problematiky 
pôsobenia nemeckej armády na Podkarpat-
skej Rusi a v Haliči v období Január – Máj 
1915. V tejto kapitole nájde čitateľ informá-
cie o nemeckých jednotkách, ich pôsobe-
ní, ich veliteľoch a o bojovom pôsobení ne-
meckých útvarov v uvedenom období. 

Druhá časť publikácie uvádza pod-
robnosti o pôsobení Beskydského zbo-
ru na severovýchodnom Slovensku  
(s. 81-125). Jeho úlohou bolo poskytnúť pod-
poru rakúsko-uhorskej armáde počas ruskej 
ofenzívy v priebehu tzv. Veľkonočnej bitky 
v Karpatoch v dňoch 11. – 13. apríla 1915. 
Nasadenie nemeckých jednotiek pomohlo 
stabilizovať front a zastaviť ruský postup. 
Rusi utrpeli ťažkú porážku, ktorá ukončila 
ich pokus preniknúť cez Karpaty do Uhor-
skej nížiny a postupovať na Budapešť. Čita-
teľ sa tu dozvie podrobnosti o bojových ak-
ciách v okresoch Humenné a Medzilaborce, 
o jednotlivých útvaroch a aj ich veliteľoch. 

Tretia kapitola má názov Pamiatky  po 
Beskydskom  zbore  na  Slovensku (s. 126-
164). Publikácia zapĺňa citeľnú medzeru 
v slovenskej historiografii a je prínosom pre 
hlbšie poznanie vojnových udalostí na seve-
rovýchodnom Slovensku v roku 1915.

                 
Ferdinand Vrábel

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela a kol. 
V  SUPERMARKETE  DEJÍN.  PODOBY 
MODERNÝCH  DEJÍN  A  SPOLOČNOSTI 
V  STREDOEURÓPSKOM  PRIESTORE. 
POCTA  ELENE  MANNOVEJ. Bratislava : 
VEDA, Historický ústav SAV, 2021. 606 s. 
ISBN 978-80-224-1897-3.

Pri pohľade na obálku knihy určite za-
ujme netradičné slovné spojenie. Kto však 
pozná prácu a prínos historičky Historické-
ho ústavu Slovenskej akadémie vied Eleny 
Mannovej a najmä jej poslednú odbornú 
prácu s názvom Minulosť ako supermarket? 
Spôsoby  reprezentácie  a aktualizácie  dejín 
Slovenska (2019) zaiste vie, že autorka pri-
stupuje k výkladu dejín novým a pre sloven-
skú historiografiu netradičným spôsobom. 
I preto sa historička Gabriela Dudeková Ko-
váčová v spolupráci s ďalšími osobnosťami 
historickej vedy doma (Peter Macho, Miro-
slav Michela, Dušan Kováč, Daniela Koda-
jová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, 
Jana Laslavíková, Miloslas Szabó, Marína 
Závacká, Ivona Kollárová, Jana Májeková, 
Elena Kurincová, Roman Holec, Jozef Tan-
cer, László Vöros) i v zahraničí (Peter Has-
linger, Martin Zückert, Blanka Soukupová, 
Mark Cornwall, Pieter M. Judson) rozhodla 
pri príležitosti životného jubilea zostaviť od-
borný zborník s príspevkami z rôznych ob-
lastí výskumu, v ktorých aplikujú teoretické 
postupy E. Mannovej založených na vrstve-
ní, uchovávaní v pamäti, selekcii, prepisova-
ní, vymazávaní a aktualizácii historických 
stôp. Ako v úvode svojej štúdie konštatuje 
zostavovateľka zborníka, Mannová, „uká-
zala mechanizmy, ako vznikajú rozporuplné 
a  protichodné  obrazy  osobností  a  udalostí 
v dejinách“. (str. 245) 

A nemali by sme sa obmedziť iba na his-
torické osobnosti (napr. Alžbeta Uhorská, 
Mária Terézia) či významné historické míľ-
niky v našich dejinách, ale podobne ako jed-
notliví autori predkladaných štúdií v prvej 
časti kolektívnej publikácie by sme mali 
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našu pozornosť zamerať na historický vývoj 
a zmeny historickej pamäti, identity, miest 
pamätí a festivít. Zatiaľ čo prvej tematike 
sa venuje len zopár autorov, tak historické 
osobnosti lokálneho, štátneho i nadštátneho 
významu sú stále vďačným objektom skú-
mania. Autori nás tentokrát zoznámia so 
životnými premenami v historických prá-
cach menej pertraktovaných osobností, ako 
napríklad Géza Fejéváry, Ladislav Novo-
mestský, Samuel Czambel, Drahotína Kar-
dossová-Krížková, Ferenc Paupera a Georg 
von Schulpe. Napriek tomu, že uvedené 
osobnosti pochádzajú z rôznych oblastí bý-
valej monarchie a ich pracovné zameranie 
a činnosť boli zaiste rôznorodé, našli by sme 
u nich styčné body, ktoré ich spájajú. Nie sú 
to také významné osobnosti, aké vo svojej 
odbornej práci analyzovala E. Mannová, 
ale i na príklade analýzy mikrosveta histo-
rickej osobnosti chceli autori poukázať na 
ich postupnú premenu z úspešného človeka 
na pomaly zatracovaného a opovrhovaného 
zatratenca, ako to bolo v prípade finanční-
ka Ferenca Paupera či Georga von Schul-
pe, ktorý sa na jednej strane prezentoval 
ako znalec sociálnych problémov robotníc-
tva a filantrop, ale taktiež aj ako „zberateľ 
uznaní a vyznamenaní“. Nehovoriac o tom, 
že vplyvom dejinných udalostí a historic-
kej pamäti si historická osobnosť žije svoj 
„druhý život“ po smrti, len s tým rozdielom, 
že sa už nedokáže adekvátne brániť postup-
nému vyhasínaniu spomienok a vyberaniu 
tých momentov a počinov, ktoré sú pre tú 
chvíľu vhodné či nevyhnutné. Obdobnými 
zmenami vo vnímaní si však neprechádzajú 
len jednotlivci, ale i celé skupiny, ktoré spá-
ja rovnaký zámer (dobročinné spolky, profe-
sijné spolky, kultúrne spolky, telovýchovné 
spolky atď.), konfesia, etnická príslušnosť 
alebo spoločenský status (meštianstvo), 
ktoré sa v priebehu „dlhého“ 19. storočia 
vymanilo z dominancie šľachty a ducho-
venstva a plnohodnotne sa etablovalo ako 
spoločenská vrstva. Jednotlivé štúdie sú síce 
časovo ohraničené obdobím 19. a 20. storo-
čia a taktiež i situované do stredoeurópske-
ho priestoru, ale z obsahového hľadiska si 

pri čítaní môžeme uvedomiť, ako historické 
udalosti nadštátneho významu ovplyvňujú 
mikrosvet osobnosti či skupiny a podieľajú 
sa na jeho formovaní. 

Na prvý pohľad sa zdá, že táto práca nemá 
pre slovenskú vojenskú historiografiu žia-
den prínos. Ale opak je pravdou, pretože aj 
vo vojenskej historiografii máme historic-
ké osobnosti a udalosti, ktoré si nesú svoje 
posolstvo naprieč časom až do prítomnosti 
a ovplyvňujú názor a celkové nazeranie na-
šej spoločnosti na naše dejiny (revolučné 
roky 1848/1849, prvá svetová vojna, druhá 
svetová vojna, Slovenské národné povsta-
nie). Aj pre slovenskú vojenskú historiogra-
fiu sú postupy E. Mannovej cenné a zaiste 
by sme si ich mali osvojiť pri skúmaní vo-
jenských dejín Slovákov a územia obýva-
ného Slovákmi, aby sme dokázali lepšie 
porozumieť konaniu konkrétnej historickej 
osobnosti či skupiny v jej komplexnosti. Ne-
obmedzujme sa len na osobnosti rokov 1939 
až 1945, ale hľadajme a podrobujme kritic-
kej analýze tie historické osobnosti, ktoré si 
naša spoločnosť stále pripomína a uchováva 
v pamäti. Na záver mi nedá nestotožniť sa 
s konštatovaním G. Dudekovej Kováčovej 
o spoločenskom nedocenení a nízkej miere 
poznania prác E. Mannovej. Avšak po pre-
čítaní niektorej z jej prác si čitateľ uvedomí 
vysokú erudovanosť a novátorský prístup 
autorky v slovenskej historiografii. 

                            
Matúš Burda
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KRONIKA

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 
1. SVETOVÁ VOJNA A JEJ DÔSLEDKY 
V ŠTÁTOPRÁVNEJ ROVINE

V dňoch 29. až 30. septembra 2022 sa v Košiciach konala medzinárodná vedecká 
konferencia na tému 1. svetovej vojny a jej dôsledkov v štátoprávnej rovine.   Organizátorom 
konferencie bola Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Rokovacími jazykmi konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci 
s Dejepisným spolkom v Košiciach, boli slovenský, český, maďarský, poľský a anglický 
jazyk, referáty odzneli i v nemčine. Úvodný príhovor mal dekan Právnickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., po ktorom sa slova ujal  predseda 
Dejepisného spolku v Košiciach PhDr. Gabrel Szeghy, PhD.

Ako prvý predniesol príspevok Gábor Bathó PhD. z Univerzity verejnej správy v Budapešti 
na tému Zmeny v zákonodarstve v Maďarsku po prvej svetovej vojne. Situácia v Snemovni 
magnátov  v  roku  1918. Autor sa v ňom zaoberal právnym postavením a legislatívnou 
činnosťou Snemovne magnátov ako hornej komory parlamentu Uhorského kráľovstva 
v čase zániku dualistickej monarchie. Z významných členov tejto snemovne vo vzťahu 
k schvaľovaniu zákonných článkov prijatých dolnou komorou parlamentu sú uvádzaní 
Gyula barón Wlassics a József barón Rudnyánszky. Bližšie je rozoberaný v súvislosti so 
zrušením štátneho zväzku s Rakúskom zákonodarný akt zo 16. novembra 1918 i vzťah 
ku novokreovanej Maďarskej národnej rade, na čele ktorej stál Mihály Károlyi gróf von 
Nagykárolyi. Spomenutá je i existencia Maďarskej republiky a Maďarskej sovietskej 
federatívnej socialistickej republiky z roku 1919, pričom monarchistické zriadenie 
v Maďarskom kráľovstve bolo obnovené na základe zák. čl. I/1920.

Prof. Dr. Nándor Birher, PhD. z Katolíckej univerzity Petra Pázmányho v Budapešti 
uviedol referát Úloha cirkví v politike v čase Trianonu. Autor zdôraznil významnú úlohu, 
ktorú rímskokatolícka cirkev zohrávala v Rakúsko-uhorskej monarchii počas celej doby 
jej existencie. Zároveň neopomenul fakt, že Vatikán musel po rozpade habsburského 
mocnárstva nanovo prehodnotiť svoju politiku voči jeho nástupníckym štátom i krajinám, 
ktoré získali časti jeho územia. Spomína príklad z roku 1921, keď Rumunské kráľovstvo 
uzatvorilo so Svätou stolicou konkordát, ďalej z roku 1928, keď bol medzi Československou 
republikou a Rímom podpísaný Modus  vivendi, a z roku 1938, keď sa v metropole 
Maďarského kráľovstva Budapešti uskutočnil eucharistický kongres. Okrem konkordátov 
a Modu vivendi sa v potrianonskom období stali významnými právnymi prameňmi sociálne 
encykliky (vrátane encykliky Rerum novarum) či Codex iuris canonici. V medzivojnovom 
období pritom v roku 1930 predstavoval podiel rímskokatolíkov v Maďarsku až 67 %. 

Referát Niektoré  dôležité  otázky  arbitráže  v  posttrianonskom  Maďarsku predniesol 
Prof. Dr. Ádám Boóc, PhD. z Reformovanej univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. 
Autor v ňom poukázal na základné zásady arbitrážneho konania realizované v Uhorskom 
kráľovstve ešte v dobe dualizmu na základe Civilného sporového poriadku - zák. čl. 
I/1910. Prof. Boóc sa venoval komparácii civilného procesu nielen s uhorským trestným 
procesom, ale i s podmienkami arbitrážneho konania v Nemeckej ríši a v novovzniknutej 
Česko-slovenskej republike. Vo svojom príspevku poukázal i na porovnanie arbitráže 
v medzivojnovom Maďarskom kráľovstve so zásadami UNCITRAL (Komisie Spojených 
národov pre medzinárodné obchodné právo). 
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JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach predstúpil pred prítomných s témou Vim vi repellere licet a otázka spravodlivej 
vojny. Poukázal na vývoj rímskoprávneho inštitútu „Je dovolené odraziť násilie násilím“, 
známeho už z Digest cisára Justiniána, teda možnosti použitia sily ako dovoleného 
prostriedku svojpomoci v súkromnom a medzinárodnom práve. Otázkou spravodlivej 
vojny sa zaoberal aj zbor rímskych kňazov ( fetiálov) a v ďalšom historickom vývoji zase 
stredovekí filozofi, ako Sv. Augustín, Tomáš Akvinský či Huig de Groot. V súčasnosti  
v medzinárodnej oblasti právo jednotlivých krajín viesť obrannú vojnu je súčasťou Charty 
Organizácie spojených národov. Z vnútroštátneho hľadiska je v podmienkach Slovenskej 
republiky nutná obrana zakotvená v Trestnom zákone z roku 2005 a občianskoprávna 
svojpomoc zase v Občianskom zákonníku z roku 1964. 
Zmeny v trestných činoch proti štátu po prvej svetovej vojne v Maďarsku a Československu 

bol názov príspevku, s ktorým vystúpila Izabella Drócsa z Ústavu historického výskumu 
a archívnictva VERITAS v Budapešti. Po vojnovom konflikte z rokoch 1914 až 1918 
prijímali postupne európske štáty prísnejšiu trestnoprávnu legislatívu v oblasti postihovania 
trestných činov proti štátu, najskôr to bolo Holandské kráľovstvo v roku 1920 a potom 
Švajčiarske sprisahanectvo o dva roky neskôr. V Maďarskom kráľovstve bol prijatý zákonný 
článok III/1921 o zvýšenej ochrane štátu a spoločenského poriadku, na základe ktorého 
boli trestne stíhaní aj budúci šéfovia komunistickej štátostrany Ernö Gerö (v roku 1922) 
a Matyás Rákosi (v roku 1925) či exveliteľ maďarskej Červenej armády generál Aurél 
Stromfeld (v roku 1923). V podmienkach Československej republiky zase protištátne trestné 
činy boli stíhané na základe zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky, podľa 
ktorého došlo k odsúdeniu viacerých exponentov krajne ľavicového i pravicového spektra 
politických strán ČSR.

Auditórium zaujala prednáška Prípravné práce a prijatie medzinárodnej dohody o spisovej 
rozluke medzi Československou republikou a Maďarskom z roku 1927 pedagóga Právnickej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Miroslava Fica, PhD. 
Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa značné množstvo spisov a registrov, ktoré sa vzťahovali 
na územie a obyvateľstvo niektorého z nástupníckych štátov, nachádzalo na teritóriu inej 
krajiny. Vysporiadaním týchto problémov sa v článku 77 zaoberala aj Trianonská mierová 
zmluva podpísaná v roku 1920 s porazeným Maďarskom. Dvojstranné rokovania medzi 
Československom a Maďarskom ohľadom vydania administratívnych spisov sa začali v roku 
1921, medziministerské porady prebiehali však ešte v roku 1926. Úprava vydania správnych 
spisov bola napokon medzi oboma štátmi podpísaná 3. júna 1927, pričom realizáciou 
tejto bilaterálnej dohody na našom území bolo poverené Ministerstvo zahraničných vecí 
Československej republiky.

Pedagógovia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Prof. JUDr. PhDr. Tomáš 
Gábriš, PhD. mult., LLM, MA a  mim. prof. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. si zvolili 
tematiku Boj  za  slobodu  národa  a  slobodu  slova  v  tlačových  procesoch  so  slovenskými 
národovcami. Tlačové prečiny boli pritom v Uhorskom kráľovstve uvedené už v Szemereho 
tlačovom zákonnom článku XVIII/1848, ktorý bol nahradený až novým tlačovým 
zákonným článkom č. XIV/1914. Po vzniku Česko-slovenskej republiky bol prijatý nový 
zákon č. 124/1924 Zb. z. a n. o zmene príslušnosti trestných súdov a zodpovednosti za obsah 
tlačoviny vo veciach krivého obvinenia, nactiutŕhania a urážok na cti. V tlačových veciach 
tak v republikánskych podmienkach nahradili bývalé porotné súdy v roku 1924 kmetské 
súdy, ktorých pôsobenie na území Slovenska bolo ukončené až v roku 1940. Z právnej praxe 
bol autormi spomenutý prípad zneužitia porotného súdnictva v bývalom Uhorsku v rámci 
národnostného útlaku v tlačovej kauze Jozefa Miloslava Hurbana z roku 1869.
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Mgr. Miroslava Gallová, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie 
vied prezentovala referát Ženy vo verejnej správe. Autorka spomenula, že na začiatku XX. 
storočia bol podiel žien v úradníckych a intelektuálnych povolaniach nižší ako 2 %, počas 
prvej svetovej vojny sa však vzhľadom na angažovanosť mužov v bojových zápoleniach 
toto číslo zvýšilo spolu so zamestnávaním žien v priemysle i poľnohospodárstve. Po vzniku 
Česko-Slovenska bolo dievčatám umožnené študovať aj na chlapčenských stredných 
školách, koedukácia bola povolená i na učiteľských ústavoch. Niektoré z absolventiek 
v medzivojnovom období pokračovali v štúdiu na vysokých školách a získali univerzitné 
vzdelanie. V roku 1921 predstavovali ženy 35,8 % zamestnancov školstva a výchovy, 
v rámci obsluhy telegrafov, telefónov a pôšt pôsobilo 33,6 % príslušníčok nežného 
pohlavia. Predmetom podrobnejšieho výskumu bola angažovanosť žien v školstve počas 
medzivojnového obdobia s prihliadnutím na ich pôsobenie v meste Košice.

Referát Unifikácia trestného práva a procesu a formovanie prokuratúry v Poľsku po roku 
1918 predniesol Wojciech J. Kosior, Ph.D., LL.M. z Inštitútu právnych vied Rzeszowskej 
univerzity. Územie Poľskej republiky obnovenej po prvej svetovej vojne bolo zložené zo 
záborov Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Ruska. Na unifikáciu právnych predpisov v odvetví 
civilného i trestného práva vznikla v júni 1919 komisia, keďže napr. v trestnom hmotnom 
práve platil na bývalom ruskom teritóriu Tagančevov kódex z roku 1903, v nemeckom zase 
Trestný zákonník z roku 1871 a v rakúskom zase Zákon o zločinoch, prečinoch a trestoch 
za ne z roku 1852. Okrem toho medzivojnové Poľsko inkorporovalo aj niektoré územia 
bývalého Uhorského kráľovstva, kde platil trestný zákon z roku 1878. Výsledkom práce 
komisie v oblasti trestného zákonodarstva bol Makarewiczov  kódex z roku 1922, ktorý 
nadobudol účinnosť až v roku 1932. Trestný poriadok bol prijatý v roku 1928, keď nahradil 
ruský (z roku 1864), rakúsky (z roku 1873) a nemecký (z roku 1877) trestnoprocesný kódex. 
V roku 1929 začal svoju činnosť po unifikácii systému štátneho zastúpenia aj Úrad verejného 
prokurátora pri Najvyššom súde.

JUDr. Dominika Kováčová z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach si na konferencii zvolila tému Versailleská zmluva v kontexte medzinárodného 
práva. Do prijatia tejto zmluvy prevládala v oblasti medzinárodných vzťahov obyčaj, 
samotnú zmluvu však už v čase jej prijatia pre prísnosť niektorých jej ustanovení nazývali 
kartáginským mierom. Výnimočnou bola táto zmluva aj pre značný počet štátov, ktoré ju 
na víťaznej strane podpísal, avšak týkala sa aj nezmluvných krajín (Dánsko, Holandsko, 
Luxembursko). Zvláštnou medzinárodnoprávnou subjektivitou v zmluve disponoval 
vzhľadom na trestnoprávne obvinenia aj nemecký cisár Viliam II. Autorka označila 
Versailleský mier za medzinárodnú, politickú a mierovú zmluvu zakotvujúcu výsledok 
vojny a predstavujúcu s ďalšími 4 zmluvami Versailleský mierový systém.

S referátom Jazyková  situácia  po  veľkej  vojne  v  kontexte  legislatívy  Československej 
republiky oboznámil prítomných  doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. z Filozofickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Najskôr sa v ňom venoval používaniu slovenčiny 
v Uhorsku od prijatia „štúrovčiny“ v roku 1848 cez hodžovsko-hattalovskú reformu (1851) 
a neskoršiu Cambelovu i Škultétyho kodifikáciu. Po prvej svetovej vojne bola v roku 1919 
oživotvorená Matica slovenská, ktorej jazykový odbor zohrával významnú úlohu o oblasti 
výskumu slovenčiny. Oficiálne však ústavná listina Československej republiky z roku 1920 
zavádzala pojem „československý jazyk“ prezentovaný v českom, alebo slovenskom znení, 
a to napriek dohodám krajanských organizácií zo Spojených štátov amerických uzatvorených 
v Clevelande (1915) a Pittsburgu (1918). 

Na tému Od Brest-Litovska po Compiègne – štátoprávne zmeny v západných teritóriách 
bývalej Ruskej ríše z roku 1918 referoval advokát z Košíc JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., 
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MBA, MHA. Autor sa zaoberal predstavami Nemeckej ríše a Rakúsko-uhorskej monarchie 
o územných zmenách v strednej Európe po „víťaznom“ mieri. Zo satelitných štátov 
Ústredných mocností bolo prvým Poľské kráľovstvo vzniknuté v roku 1916 na teritóriu 
Kongresovky z ruského záboru. V novozriadenom Ukrajinskom štáte sa monarchom 
s domácim pôvodom stal ako hetman Pavlo Skoropadskyi. Z nemeckých panovníckych 
rodov pochádzali kráľ Litvy i vládca Kurónsko-zemgalského, resp. Spojeného baltského 
vojvodstva. Najdlhšie sa klientská monarchia Štvorspolku udržala po skočení konfliktu 
z rokov 1914 až 1918 vo Fínsku, kde bolo kráľovstvo zrušené v roku 1919.

S novým povojnovým fenoménom je spojená prednáška Fašistické  Taliansko  ako 
korporatívny štát, ktorú prezentoval doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. z Právnickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V čase stého výročia pochodu členov Národnej 
fašistickej strany na Rím autor najskôr uviedol dôvody, prečo práve v Taliansku, ako 
jednej z víťazných mocností prvej svetovej vojny, vzniklo fašistické hnutie. Fašisti v boji 
proti neobmedzenej vláde politických strán (prebujnenej partitokracii) vyzdvihovali 
korporativizmus, nacionalizmus, syndikalizmus, vitalizmus i etatizmus. Napriek zachovaniu 
Albertinskej ústavy bol parlament v roku 1938 nahradený Komorou zväzov a korporácií, 
štátnym orgánom sa stala i Veľká fašistická rada. Korporativizmus existoval na základe 
Charty práce z roku 1927, pričom ho tvorilo 8 000 syndikátov, teda zväzov zamestnancov 
a zamestnávateľov združených v 22 profesijne organizovaných korporáciách. 
Otázky medzinárodného  práva  súkromného  v  uhorskom manželskom  práve  pred  a  po 

zák.  čl.  XXXI/1894  o  manželskom  práve boli predmetom referátu, ktorý predniesol Dr. 
Péter Nagy z Reformovanej univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. Autor sa najskôr 
zaoberal súkromnoprávnymi kolíziami rôznych právnych poriadkov v rámci problematiky 
cirkevne uzatváraných manželstiev. Následne po prijatí zákonnej úpravy občianskych 
sobášov poukazuje na rozdielnosti medzi rakúskou a uhorskou základnou právnou normou 
týkajúcou sa manželstva a s tým spojeným zvolením si rozhodného práva napr. pri riešení 
rozvodov. Bližšie bola s ohľadom na medzinárodnú úpravu manželského práva spomenutá 
činnosť Haagskej konferencie a zmluvy na nej prijaté na prelome XIX. a XX. storočia. 
Vynechané neboli ani zmeny manželského práva schválené v potrianonskom Maďarsku 
v medzivojnovom období.

Referát Príprava  atentátu  na Masaryka  na  východnom  Slovensku  a  jej  trestnoprávne 
dôsledky predniesol JUDr. Dávid Pandy, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaoberal sa v ňom trestným konaním vedeným pred sedriou 
(Kráľovskou súdnou stolicou) v Košiciach pre skutok prípravy atentátu na prvého prezidenta 
Československej republiky na východnom Slovensku. Predmetný skutok sa mal stať v roku 
1921, a to na železničnej trati medzi Kuzmicami a Kalšou počas cesty T. G. Masaryka 
z Košíc do Užhorodu. Aj keď bol skutok spáchaný počas účinnosti uhorského trestného 
zákona č. V/1878 o zločinoch a prečinoch, obžaloba bola podaná na základe porušenia zákona 
č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky, ktorý bol pre páchateľa miernejší než trestný 
kódex z obdobia monarchie. Obžalovaný, pochádzajúci z radov maďarských iredentistov, 
bol v roku 1925 v procese nakoniec uznaný vinným zo zločinu prípravy úkladov a boli mu 
uložené tresty väzenia vo výmere 3 rokov, peňažný trest vo výške 2 000,- Kč, ďalej strata 
občianskych práv, potom strata čestných práv občianskych a napokon ako cudzincovi aj 
vyhostenie navždy z územia republiky. 

Ďalšou prezentovanou témou boli Prípravné  procesy  Trianonskej mierovej  konferencie 
v Maďarsku od JUDr. Lucie Pištejovej, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Pri príprave mierových zmlúv po skončení prvej svetovej vojny na 
parížskych predmestiach boli územné otázky týkajúce sa Maďarska prejednávané prostred-
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níctvom česko-slovenskej a rumunsko-juhoslovanskej komisie. V rámci príprav na miero-
vú konferenciu bola v povojnovom Maďarsku vypracovaná aj carte rouge ako etnografická 
mapa nezohľadňujúca však ozajstné národnostne zloženie sporných území, ale vykazujúca 
maďarskú majoritu aj v oblastiach prevažne obývaných menšinami.  Na ministerstve za-
hraničných vecí Maďarska bola zriadená Kancelária mierových príprav, v roku 1919 zase 
boli prezentované antecedenčné nóty a argumentovalo sa s poukazom na historické právo 
geografickou, hospodárskou i etnickou jednotou Uhorska. Písomný materiál na konferenciu, 
kde maďarskej delegácii predsedal Albert gróf Apponyi, obsahoval až 4 000 textových strán. 

Na tému Progresivizmus  a  právo  na  sebaurčenie  národov referoval Mgr. Ondrej 
Ružička, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Progresívcami 
boli pritom v Spojených štátoch amerických tí, ktorí nasledovali ideu pragmatizmu, a roky 
1898 až 1920 sa práve v USA nazývali „ progresívnou érou“. Vtedajší prezident Woodrov 
Wilson  svoj progresívny postoj prezentoval ako potrebu až nevyhnutnosť vzhľadom na 
meniace sa spoločenské prostredie v ekonomickom a politickom chápaní. Vo vzťahu k jeho 
medzinárodnoprávnym aktivitám autor poukázal na „14 prezidentových bodov“ z januára 
1918, snahu o vytvorenie Spoločnosti národov na Versailleskej mierovej konferencii či práve 
podporu práva národov na sebaurčenie. 

Problematike Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne a etnická štruktúra obyvateľov 
na juhovýchodnom území dnešného Slovenska sa venovali Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. zo 
Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 
z Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Politická hranica 
medzi Maďarskom a Česko-Slovenskom bola pritom schválená Najvyššou radou spojencov 
(Dohody) už 12. júna 1919 na základe prvej (dočasnej) demarkačnej línie podľa tzv. Vixovej 
nóty, resp. Pichouovej línie, a definitívne bola schválená Trianonskou mierovou zmluvou zo 
4. júna 1920. Autorky bližšie rozoberajú vývoj etnicity v Hornom Medzibodroží na území 
dnešného okresu Trebišov. Na území potrianonského Maďarska zostalo po podpise mierovej 
zmluvy 22 z 54 obcí regiónu, pričom oproti roku 1910 poklesol do roku 1930 počet osôb 
hlásiacich sa k maďarskej národnosti z 99,5 % na 75,9 %. 

Pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. 
Milan Sudzina, PhD. si zase zvolil príspevok Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti 
volieb do orgánov územnej  samosprávy. Poukázal v ňom na skutočnosť, že v Slovenskej 
republike novozriadený Najvyšší správny súd, ktorý začal svoju činnosť 1. augusta 2021, je 
nositeľom rozšírených právomoci správneho súdnictva. Najvyšší správny súd už rozhoduje 
v konaní o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré predtým 
patrili do kompetencie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Autor približuje aj účastníctvo 
v predmetnom súdnom konaní, jeho začatie i priebeh, ako aj dokazovanie v rámci procesu 
a vydávanie rozhodnutí. 
Problém  unifikácie  poľského  občianskeho  práva  po  roku  1918  na  príklade  rodinného 

práva bol referátom, ktorý predniesla Renata Świrgoń – Skok z Inštitútu právnych vied 
Rzeszowskej univerzity. V znovuzjednotenom Poľsku po prvej svetovej vojne platil 
v civilnom práve nielen rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (ABGB) z roku 1811, ale aj 
nemecký Občiansky zákonník (BGB) z roku 1896 a ruská Zbierka platných zákonov (Svod 
zakonov suščestvujuščich) z roku 1835. Na území získanom z Uhorska bolo zase platným 
obyčajové právo (Tripartitum) z roku 1514, vplyv na civilistiku mal aj Napoleonov zákonník 
(Code civil) z roku 1804. V období 1919 až 1939 v krajine pôsobila Kodifikačná komisia, 
výsledkom činnosti ktorej bol o. i. aj projekt Zásad manželského práva z roku 1929. Až 
po druhej svetovej vojne však boli prijaté dekréty o práve manželskom (1945) a o práve 
rodinnom (1946) a napokon v roku 1950 aj rodinný kódex. 
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Doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave nazval svoj príspevok Prokuratúra a ďalšie subjekty trestného konania v období po 
1. svetovej vojne. V novovzniknutej Česko-slovenskej republike bol už ako druhý v poradí 
prijatý zákon č. 2/1918 Zb. z. a n., ktorým sa zriadili najvyššie správne úrady vrátane Úradu 
pre správu spravodlivosti ako vrcholného orgánu štátnych zastupiteľstiev. V čase prevratu 
bola organizácia verejnej žaloby na Slovensku upravená zák. č. XXXIII/1871 o kráľovskom 
fiškaláte, pričom na jej čele stál korunný štátny zástupca. Od roku 1920 bol nahradený 
generálnym prokurátorom, ale štátne zastupiteľstvá na území Slovenska existovali až do roku 
1949. V období prvej Československej republiky vykonávali svoje právomoci aj prokurátori 
vojenských prokuratúr a finančných prokuratúr. Autor priblížil i vývoj advokácie, polície 
a registra trestov.
Mierová konferencia v Paríži a vznik hraníc Československa sa stala témou prednášky 

doc. JUDr. Erika Štenpiena, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Autor spomenul, že dňa 5. februára 1919 predstavila česko-slovenská delegácia 
na Parížskej mierovej konferencii svoje základné požiadavky. Hranice medzi Nemeckom 
a Česko-Slovenskom boli vo Versailles stanovené z historického, hospodárskeho aj 
geografického hľadiska. Zložitejšie boli hraničné podmienky mierovej zmluvy uzatvorenej 
s Rakúskom v Saint-Germain, no najmä s Maďarskom signovanej v paláci Grand Trianon 
v roku 1920. Bližšie sú v texte uvedené aj komplikácie pri vymedzovaní hraníc Podkarpatskej 
Rusi inkorporovanej do Č-SR a takisto hraničné spory s obnovenou Poľskou republikou na 
severe štátu.

Ďalším aspektom poprevratovej doby sa venuje článok Zmeny v územnom usporiadaní 
diecéz  v  období medzivojnovej Československej  republiky, ktorý pripravil  JUDr. Lukáš 
Tomaš z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 1918 
bolo územie dnešného Slovenska rozdelené medzi sedem rímskokatolíckych diecéz, 
z ktorých iba päť malo v Hornom Uhorsku aj svoje sídlo (mimo slovenského teritória sídlilo 
biskupstvo v Satu Mare a arcibiskupstvo v Ostrihome). Na základe Modu vivendi z roku 
1928 uzatvoreného so Svätou stolicou sa delimitácia diecéz uskutočnila až cirkumskripčnou 
konštitúciou Ad ecclesiastici regiminis incrementum z roku 1937. Autor sa pritom zaoberal 
aj územnými zmenami v rámci gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Tematiku Česká  a  slovenská  politická  reprezentácia  a  jej  názory  na  povojnové 
štátoprávne usporiadanie strednej Európy si zvolil pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach JUDr. Ivan Vaňo. Najskôr sa venoval pôsobeniu vedúceho 
predstaviteľa belvedérskej politiky z radov Slovákov Milana Hodžu. Následne polemizoval 
o projektoch slovanských štátov, teda Samostatných Čiech Tomáša Garriqua Masaryka či 
Slovanskej ríše Karla Kramářa. Vynechané nebolo ani memorandum, ktoré pripravil Robert 
Wiliam Seton-Watson.

Záverečný príspevok Mierová  koexistencia  v  strednej  Európe  v  rokoch  1918  -  1920 
predniesol ďalší pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. Autor v ňom poukázal na rozpad stáročných monarchií 
koncom prvej svetovej vojny a na ďalšie vojenské konflikty, ktoré v Európe prebiehali aj po 
roku 1918. Predmetom referátu bola i príprava mierových zmlúv s porazenými štátmi ako aj 
skutočnosť, že Česko-slovenská republika bola obklopená hlavne územiami práve takýchto 
krajín s revizionistickými tendenciami (Nemecka, Rakúska a Maďarska). Okrem existencie 
Malej dohody bol spomenutý i projekt nazvaný „Spojené  štáty  východnej  Európy“ ako 
možnej federácie trinástich krajín nachádzajúcich sa medzi Nemeckom a Ruskom.  

                                                  Rudolf Manik
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KONFERENCIA V PREŠOVE

Dňa 22. novembra 2022 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove konala konferencia 
pod názvom ,,Rôznorodá spoločnosť“ – stavy a spoločenské skupiny, sociálne role, sociál-
ne statusy v ranom novoveku. Cieľom konferencie bolo poukázať na rôznorodosť ranono-
vovekej spoločnosti, prezentovať sociálnu diferencovanosť rôznych spoločenských skupín 
a mieru zmien, ktorými prešli niektoré spoločenské skupiny oproti predchádzajúcemu ob-
dobiu, opísať nové spoločenské role, či charakterizovať typické vzorce správania, spoločen-
ské očakávania týkajúce sa konkrétnych sociálnych rolí a statusov.

Na konferencii vystúpilo s referátmi 15 slovenských historikov. Vojenskej problematike sa 
venovali hneď prvé dva referáty. Prof. Dr. h. c. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej 
univerzity priblížil kariéru a osudy dvoch generálov: cisárskeho maršala Antonia Caraffu, 
inak smutne známeho predsedu tzv. krvavého súdu v Prešove, ktorý sa do histórie zapísal aj 
ako prešovské jatky, keď za Thökölyho povstania na základe Caraffovho rozkazu boli v roku 
1687 mučení a popravení viacerí šľachtici a prešovskí mešťania; po potlačení povstania Ca-
raffa bojoval ako veliteľ habsburskej armády proti Osmanom. Druhým protagonistom bol 
kurucký brigádny generál Juraj Ottlik, hlavný dvormajster kniežaťa Františka II. Rákociho.

Vojenský historický ústav na konferencii reprezentoval doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., 
ktorý predniesol referát Vojaci a armáda podľa reglementov Jej Veličenstva Márie Terézie 
– Sprosteho wogaka povinost a Woganske Artykule, v ktorom – ako je z názvu príspevku 
zrejmé – podrobne rozobral predovšetkým dve súdobé normotvorné vojenské ustanovenia 
a regule z roku 1760 v súvekej slovenčine, ktoré za zachovali v rukopisnej podobe a ktoré 
sú uložené v maďarskej Národnej Széchényiho knižnici v Budapešti. Tieto reglementy nám 
prezentovaným jazykom poskytujú nevšedný, priam plastický a autentický pohľad na armá-
du a najmä radových vojakov v druhej polovici 18. storočia.

Vystúpenia všetkých referentov a neformálna diskusia prispeli k prehĺbeniu poznatkov 
nielen o minulosti armády, ale v širšom kontexte aj o ostatných spoločenských triedach 
a vrstvách, čiže o aristokracii, šľachticoch, intelektuáloch, mešťanoch i marginalizovaných 
skupinách (akými boli napríklad Židia, zbojníci či kriminálnici), a v neposlednom rade aj 
o jednotlivých cirkvách či rádoch v novoveku.
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Text: Vladimír Segeš
Foto: Monika Bizoňová 
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NADÁCIA M. R. ŠTEFÁNIKA SI PRIPOMÍNA 
TRI DESAŤROČIA SVOJEJ ČINNOSTI

V roku 1993 vznikla na Brezovej pod Bradlom Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, 
ktorá si dala za cieľ rozvoj demokracie a modernej občianskej spoločnosti, obnovu myšlien-
kového odkazu M. R. Štefánika, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana a obnovu historic-
kých kultúrnych pamiatok. Po niekoľkých rokoch sa v rámci Spoločnosti vytvorila Nadácia 
M. R. Štefánika v Bratislave, pripomínajúca si tento rok tridsiate výročie svojho pôsobenia, 
ktoré zhŕňa publikácia Nezabudni sa obzrieť s podtitulom Výsledky činnosti nadácie a jej 
smerovanie. 

Dlhoročným predsedom Správnej rady nadácie bol profesor Ján Fuska, ktorého v tejto 
funkcii nahradil profesor Dušan Bakoš.  Podstatou  ideovej náplne Nadácie pri jej činnos-
ti formulovanej ako šírenie Štefánikovho myšlienkového a národného odkazu. Do zakla-
dajúceho výboru Nadácie sa nevyberali len členovia z úzkeho regiónu, ale boli oslovení 
akademickí funkcionári z univerzít, umelci, osobnosti spoločenského života, historici a zá-
stupcovia fungujúcich občianskych združení. Treba pripomenúť, že Nadácia sa pravidelne 
stretáva na akademickej pôde, na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave. Na prvom stretnutí vystúpil aj národný umelec Ladislav Chudík, 
ktorý pripomenul, že ušľachtilé zámery Nadácie by mali aj na základe Štefánikovho odkazu 
spájať ľudí bez rozdielu politickej, spoločenskej a náboženskej príslušnosti. V roku 2011 
prišlo k zmene v zložení správnej rady Nadácie, keď sa vzdal predsedníctva prof. Ing. Ján 
Fuska, DrSc. a za predsedu bol zvolený Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. Menilo sa aj 
zloženie členov správnej rady a za správcu Nadácie nastúpil Ing. Pavel Šesták.

Medzi významné aktivity v prvom období jej činnosti Nadácie patrila obnova Mohyly 
M. R. Štefánika na Bradle a postavenie Pomníka M. R. Štefánika v štvrti Eurovea v Bra-
tislave, vydávanie publikácií o živote a diele m. R. Štefánika, prednášky a výstavy. Nadá-
cia významne zintenzívnila svoju činnosť po podpísaní Memoranda o spolupráci s Česko-
slovenskou obcou legionárskou z Prahy pričom ju výdatne podporuje ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, ministerstvo obrany Českej republiky a ďalšie orgány a organizácie. 
Nadácia usporiadala niekoľko desiatok výstav o M. R. Štefánikovi a čs. légiách na školách 
a v osvetových zariadeniach po celom Slovensku, vydala niekoľko významných publikácií 
a spoluorganizovala aj návštevy Légiovlaku na Slovensku.

Nadácia si získala uznanie a  dobré meno nielen doma, ale aj v  zahraničí. Je hodnotená 
ako organizácia, ktorá si plní záväzky a ochotne spolupracuje s inými organizáciami a je 
akčná. Nadácia v súčasnom období po významných 100-ročných jubileách musí prehod-
notiť svoje aktivity a tam, kde je úspešná,  bude pokračovať v hlavnom jej cieli – šíreniu 
mravného a národného odkazu M. R. Štefánika. V súčasnosti sú rozpracované verejnos-
ťou oceňované ďalšie prezentácie pripravených panelových výstav, najmä na školách medzi 
mládežou, ktoré sa nemohli realizovať v období pandémie Covid 19. Pokračovať bude dote-
rajšia mimoriadne spolupráca s ministerstvom obrany ČR pri obnove pamätníkov a hrobov 
legionárov na Slovensku, bude naďalej realizovať stretnutia pri Pamätníku M. R. Štefánika 
pri Eurovei, vždy 4. mája s  tradične veľmi dobrou spoluprácou s Ministerstvom obrany 
SR. Život prinesie iste nové podnety a  situácie, kedy bude Nadácia zodpovedne reagovať 
v zmysle jej činnosti, ako je to zakotvené v  jej štatúte. Členovia Správnej rady svojou pro-
fesionalitou v  bežnom živote: vedci, univerzitní profesori, architekti, historici, a osvedčení 
manažéri, sú zárukou pre úspešnú a tvorivú prácu aj v ďalšom období.
                                                                                                                       Ferdinand Vrábel
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PREDNÁŠKA PRE ŠTUDENTOV 
FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

Dňa 24. novembra 2022 sa na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove usku-
točnila prednáška vojenského historika doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. na tému Faktor 
hry v živote stredovekej spoločnosti.

V úvode power-pointovej hodinovej prednášky sa autor venoval mentalite stredovekej 
spoločnosti a poukázal na to, že stredoveký človek sa mentálnou výbavou i zručnosťou od 
dnešného človeka 21. storočia v podstate nelíšil. Priam priepastný rozdiel bol však v stupni 
vzdelanosti, čiže v sume vedomostí, ktoré vyplývali z vtedajšej a dnešnej úrovne poznania, 
vedy a technického rozvoja, ako aj spôsobu ich získavania.

Aj v stredoveku vývoj zdanlivo pomaly, no predsa len postupne napredoval; akceleroval 
najmä vďaka vynálezu kníhtlače. Dynamika stredovekého vývoja však ani zďaleka nedo-
siahla mieru, akú sme mali možnosť zažiť v 20. storočí a zažívame aj dnes, keď si každo-
denný život bez rozhlasu a televízie, telefónov či mobilov, počítačov a internetu nevieme 
azda ani predstaviť. Pritom ide o výdobytky, ktorých masové zavedenie sa uskutočnilo 
približne v ostatnom polstoročí. Človek v stredoveku teda nemal možnosť počas svojho 
života zažiť toľko zmien a ani také závažné zmeny ako dnešný človek.

V klasifikácii hier v minulosti zohrávali veľkú úlohu rôzne pohybové i bojové hry, pri-
čom osobitný fenomén predstavovali rytierske a militárne hry, medzi ktoré patrili kvintá-
na, turnaj, duel, buhurt a ďalšie formy turnajových zápolení a ktoré prednášateľ osvetlil 
nielen slovne, ale aj súdobými stredovekými ilustráciami. Turnajovú družinu tvorili desiat-
ky, neraz až stovky rytierov, ktorí sa chceli vyznamenať, vyniknúť a získať spoločenské 
uznanie. Podstatou takéhoto imitovaného boja bolo, že obe súperiace skupiny obrnených 
rytierov na koňoch sa cvalom priblížili k sebe a každý jazdec zaútočil na protivníka kopi-
jou. Tí, ktorí nespadli zo sedla, potom bojovali ďalej mečom, prípadne ďalšími zbraňami, 
ako v skutočnej bitke.

Koncom stredoveku sa rytiersky turnaj spravidla delil na dve disciplíny. Prvou bol tzv. 
tjost (juxta, joute), počas ktorého sa cvičil jeden z najdôležitejších prvkov taktiky boja jed-
notlivca – útok kopijou. Druhou disciplínou bol turnaj v pravom slova zmysle. Počas neho 
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sa cvičila nielen individuálna obratnosť v používaní zbrane, ale aj mnohé dôležité prvky 
kolektívneho boja. Išlo teda o výcvik nájazdu v jazdeckom šíku a o orientáciu v bojovom 
virvare.

S veľkým záujmom a ohlasom študentského publika sa stretol aj výklad o kartových 
hrách, a to na konkrétnom príklade 24 gotických kariet z polovice 15. storočia, ktoré patrili 
uhorskému a českému kráľovi Ladislavovi V. Pohrobkovi. Dnes nám slúžia aj ako súdobé 
viacvýznamové komunikačné posolstvo v rámci vtedajších užívateľov – hráčov, ktorí si 
osvojovali zásady hierarchickej subordinácie vtedajšej spoločnosti a spoznávali princípy 
vzájomných spoločenských väzieb a integrácie alebo determinácie jednotlivca či príslušní-
kov rovnakého postavenia v rámci danej society. 

Text: Vladimír Segeš 
Foto: Monika Bizoňová

FRONTOVÉ A LAZARETNÉ 
VOJNOVÉ CINTORÍNY Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY 
NA ÚZEMÍ SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Vedecká konferencia pod názvom „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej sve-
tovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ sa uskutočnila  
29. novembra 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Organizátormi podu-
jatia boli Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov. Partnermi podujatia 
boli: Univerzitná knižnica v Bratislave, Vojenský historický ústav Bratislava a Klub vojen-
skej histórie Beskydy.
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Cieľom konferencie bolo podať kom-
plexné a nateraz spravidla nepublikova-
né informácie o frontových a lazaretných 
vojnových cintorínoch z prvej svetovej 
vojny, nachádzajúcich sa na území severo-
východného Slovenska. Súčasťou medzi-
národnej vedeckej konferencie bola aj ver-
nisáž výstavy s rovnakým názvom, ktorá 
bude postupne prezentovaná vo viacerých 
mestách.

Na úvod podujatia sa účastníkom kon-
ferencie  prihovoril aj riaditeľ Vojenského 
historického ústavu,  plukovník Mgr. Mi-
loslav Čaplovič, PhD. 

Text a foto: 
VHÚ a KVH Beskydy
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Pokyny pre autorov
Formálne náležitosti príspevkov
Príspevky do Vojenskej histórie posielajte zásadne v textových editoroch Word. Poznámky 

vrátane bibliografických odkazov je potrebné vkladať pomocou programu WORD na 
vkladanie poznámok/odkazov pod čiarou – nie ich písať mechanicky vzadu za textom 
štúdie. Súhrnný zoznam použitej literatúry treba uvádzať v abecednom poradí na konci 
príspevku, pričom záznam zakončiť ISBN, príp. ISSN. Zoznam štruktúrovať podľa typu 
zdroja na „Archívne pramene“, „Publikované pramene“, „Dobová tlač“, Monografie 
a zborníky ako celok“, „Kapitoly v monografiách, štúdie a články“ a „Internetové 
zdroje“. K štúdii  je potrebné pripojiť abstrakt  (v  slovenčine do 10 riadkov), 5 kľúčových 
slov v slovenskom aj anglickom jazyku; resumé v slovenčine v rozsahu cca jednej strany, 
zaslať osobné údaje o autorovi: rodné číslo, adresu, číslo účtu v  tvare IBAN,  telefonický 
a emailový kontakt, adresu zamestnávateľa a digitálne identifikačné číslo ORCID. Zaslaním 
príspevkov a osobných údajov dávajú autori redakcii a určeným pracovníkom plný súhlas 
na ich spracovanie, pričom tí plne rešpektujú pravidlá GDPR na ochranu osobných údajov.

Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez  tabulátora! Písmo 
Times New Roman,  veľkosť  12,  normal,  bez  zvýrazňovania. Riadkovanie  1,5. V prípade 
priamych citácií písať kurzívou, ale iba v hlavnom texte, nie však v poznámkach pod 
čiarou. Riadkovanie  textu  pod  čiarou  1,  veľkosť  písma  10. Obrazové  prílohy  poprosíme 
zasielať čierno-biele samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne 
označené a identifikovateľné. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok umiestnený. 
Tabuľky, grafy treba zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel)

Rozsah príspevkov
Rozsah  štúdií,  vrátane  poznámkového  aparátu,  by  nemal  prekročiť  40  normostrán 

(minimálny má  rozsah  15  normostrán)  Recenzie môžu  byť  v  rozsahu  do  15  normostrán, 
anotácie maximálne do 3 normostrán. Pri  anotáciách a  recenziách  je  potrebné uvádzať 
ISBN.

Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na stra-
nu, čo činí pri 40 normostranách 72-tisíc znakov; počíta sa vrátane poznámok pod čiarou 
a medzier medzi slovami). 

Základnou citačnou normou je STN ISO 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliogra-
fické odkazy 

Odkaz na monografie
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 56. 

(ISBN 80-215-0149-9 uviesť až vzadu v zozname použitej literatúry).
PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Památník na zemřelé československé exulanty 

v letech 1948 – 1981. B. m. : Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. 
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri neuvedenom vydavateľ-
stve: b. v., roku: b. r.)

Odkaz na štúdie
(v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom zborníka: 

ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo fran-
cúzsko-rakúskej vojne roku 1809. In Vojenská  história, 2002, roč. 6, č. 1, s. 9-10. 
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(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický zdroj: In Army 
History, 2003, vol. 59, no. 1, p. 13-15.)

DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, 
Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. (ISBN 80-85794-08-X. – uviesť až v súhrnnej litera-
túre)

Odkaz na už citovaný zdroj v texte 
Pozor zmena! Neuvádzať ref.,  ako to bolo doteraz !
Uviesť: PEJSKAR, J. Poslední, c. d., s. 97; autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvod-

cov citovaného diela (druhého, tretieho) alebo ak má citované dielo viacerých ako troch 
pôvodcov, uvádzame: ŠPIRKO, Dušan et al.

- v prípade viacerých miest vydania, alebo názvov vydavateľstiev, píšeme bodkočiarku 
alebo čiarku: Praha : Naše vojsko; Bratislava : Magnet Press, 1999,

- údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až 
po údaj o rozsahu 

 Odkaz na archívny dokument    
MV SR - Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), fon (ďalej f.) Minister 

Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918 - 1928, škatuľa (ďalej 
šk.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)

- najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA 
Bratislava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica,

Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov 

sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované,  je potrebné 
uvádzať okrem strán aj číslo.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov roz-
hodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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