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Štefan JURECH (1898-1945) ________________________________________________________

v

Vážené dámy, vážení páni, generáli, dôstojníci, 
poddôstojníci, mužstvo,

je pre mňa velkou cťou privítať Vás dnes na pôde Veliteľstva pozemných síl Ozbroje
ných sil Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som zvlášť privítal rodinných príslušníkov generála Jurecha, ďalej čle
nov a funkcionárov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, funkcionárov Vojens
kého historického ústavu, funkcionárov Múzea Slovenského národného povstania, ako aj 
Sekcie pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti, ďalej zástupcov štátnej 
správy a samosprávy, ale najmä však chcem privítať aktívnych žijúcich účastníkov proti
fašistického odboja, ktorí nasadzovali svoje životy pre našu budúcnosť.

Dnešným slávnostným zhromaždením si pripomenieme a uctíme 110. výročie naro
denia slovenského vlastenca generála Stefana Jurecha, ktorému bola dňa 27. augusta 
2004 na budove Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl slávnostne odhalená pamätná 
tabuľa. Takmer päťdesiat rokov sa o Stefanovi Jurechovi na Slovensku oficiálne mlčalo. 
Až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa jeho zabudnuté meno znovu vrátilo do 
našej vojenskej histórie.

Dejiny a história vojenstva ma tak ako každého profesionálneho vojaka zaujímajú a veľ
mi rád využijem každú príležitosť na osvojenie si nových poznatkov, z ktorých každý pro
fesionálny vojak na každom stupni čerpá ponaučenia a skúsenosti využiteľné pri ope
račnom a strategickom myslení.

Keďže nie som historikom, požiadam o vystúpenie príslušníka Múzea Slovenského ná
rodného povstania pána Dr. Stanislava.

genmjr. Ing. Milan Maxim
veliteľ pozemných síl OS SR



______________________________________  Zborník príspevkov к 110. výročiu narodenia

Ctené dámy, vážení páni, milá mládež,

zišli sme sa, aby sme vzdali hold znamenitej vojenskej osobnosti Slovenska prvej polo
vice 20. storočia generálovi Štefanovi Jurechovi. Som neobyčajne potešený, že pri prí
ležitosti 110. výročia narodenia tejto významnej vojenskej osobnosti sa pietny akt polože
nia venca k pamätnej tabuli spojil s odborným seminárom. Na ňom vystúpia historici, aby 
nám komplexne a historicky objektívne zmapovali, zrekonštruovali a zhodnotili život 
a činnosť generála Jurecha v rokoch 1918 - 1944 a prinútili nás uvažovať nielen o zmysle 
dejinného smerovania Slovenska, ale aj o podiele osobnosti na vytváraní našich dejín. 
Týmto seminárom slovenská historiografia spláca svoju vyše 60-ročnú podlžnosť voči 
tejto osobnosti česko-slovenského, najmä však slovenského vojenstva. Pripraviť si fun
dované referáty na tento seminár - to bola veľmi vážna výzva pre zainteresovaných ve
deckých pracovníkov, pretože osobnosti vždy dôsledne preveria odbornú zdatnosť a ve
deckú akríbiu i hlbinnú schopnosť historika zmocniť sa podstatných súvislostí predmetnej 
témy. V súvislosti s generálom Jurechom by som veľmi stručne zdôraznil dve skutočnosti 
- jeho vysokú vojenskú kvalifikáciu a súčasne aj ľudský rozmer tejto osobnosti. Generál 
Jurech bol absolventom Vysokej školy válečnej v Prahe a mnohých požadovaných vo
jenských kurzov. Prešiel širokým registrom rôznych vojenských funkcií až po tie najdô
ležitejšie - vrátane funkcie veliteľa Rýchlej divízie na východnom fronte. Jeho vojenské 
odborné kvality, znalosti z teórie a vojenskej praxe, schopnosť zvládnuť taktiku na úrovni 
zboru - armády, prejavenú spoľahlivosť pre protifašistický odboj a v neposlednom rade 
i jeho jazyková pripravenosť bezproblémovo komunikovať slovom i písmom nemecky, 
maďarsky a francúzsky len potvrdzujú, že išlo o dôstojníka spôsobilého zastať aj veľmi dô
ležitý post vojenského veliteľa pre odboj a prípravu slovenských vojenských jednotiek na 
ozbrojené vystúpenie.

O tom, že generál Jurech mal prirodzenú vojenskú autoritu a žiaducu váhu v slovenskej 
armáde, najlepšie svedčí skutočnosť, že samotná Golianova vojenská skupina (podplu
kovník Mikuláš Ferjenčík, podplukovník Dušan Kišš a podplukovník Mirko Vesel) ho už 
21. marca 1943 navrhla za veliteľa tejto ilegálnej vojenskej skupiny. V návrhu, ktorý adre
sovala československému londýnskemu MNO - generálovi Sergejovi Ingrovi a náčelní
kovi Štábu pre vybudovanie brannej moci generálovi Miroslavovi o generálovi Jurechovi 
uviedli, že ide o energického, veci oddaného, slaviansky cítiaceho dôstojníka, ktorý nesú
hlasí s ľudáckym režimom, a že počas pobytu na východnom fronte bol v spojení s Rusmi, 
že chcel prejsť s Rýchlou divíziou na Kaukaze k Rusom, že bol prepustený pre nedostatok 
dôkazov z vyšetrovacej väzby, a že je veľmi populárny medzi slovenskými dôstojníkmi i u 
mužstva. To, že sa Golianova skupina takto pozitívne vyjadrila o generálovi Jurechovi - 
to nebola zdvorilostná poklona, to bolo z jej strany, takpovediac - odborné i ľudské dob- 
rozdanie dôvery, pod koho velením chcú ísť do veľmi vážnej veci.
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Štefan JURECH (1898-1945) ________________________________________________________

Iné skutočnosti ale rozhodli, že generál Jurech sa napokon nestal týmto veliteľom - to 
však už bude predmetom samotného vedeckého seminára.

Záverom môjho príhovoru by som sa rád dotkol aj ľudskej stránky tejto vojenskej osob
nosti. Ak by som mal rozmeniť na drobné tvrdenie francúzskeho moralistu 18. storočia 
de Rochefoucaulda: „Slovami môžeš zatajiť, čo chceš. Skutky ťa prezradia“ - vrchovaté 
to platí o generálovi Jurechovi, ktorého za pokus o prechod jednotiek Rýchlej divízie na 
ruskú stranu opätovne dostali nemecké spravodajské orgány do perimetra zameriavača po 
vypuknutí SNP, keďže sa zmocnili Catlošových materiálov uložených v trezore na Mi
nisterstve národnej obrany, ktoré neskôr konfrontovali s výpoveďami zajatých povstalec
kých funkcionárov, čo napokon viedlo k usvedčeniu generála Jurecha a jeho odsúdeniu 
na smrť.

V súvislosti s vykonávaním funkcie veliteľa Rýchlej divízie treba konštatovať, že generál 
Jurech hoci bol veľmi ambiciózny a energický muž, šetril životy slovenských dôstojníkov 
a vojakov. Vrchovatou mierou naplnil odkaz Edity Steinovej: „Rozumne rozkazovať, 
znamená nevydávať viac príkazov, než je nutné, ale s trpezlivosťou očakávať poslušnosť 
tam, kde to vyžaduje prospech dieťaťa“ - v našom prípade slovenského vojaka. A tak aj 
jeho pričinením sa slovenská armáda pomkla na pozície odbojového hnutia. Generál Ju
rech svojím počínaním prispel k prehĺbeniu protinemeckých postojov v radoch slovenskej 
armády a k zmene optiky slovenských vojakov a dôstojníkov na vojenské dobyvačné ťaže
nie proti ZSSR.

PaedDr. Ján Stanislav, CSc.
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_______________  Zborník príspevkov k 110. výročiu narodenia

OTVORENIE SEMINÁRA

Vážené dámy a vážení páni,

generál Jurech prešiel neľahkú cestu vojaka - od zákopov v prvej svetovej vojne až po 
popravisko takmer na konci 2. svetovej vojny.

Dnes sa celý náš národ s hrdosťou vracia k odkazom svojich významných synov. Plným 
právom k nim patrí i generál Štefan Jurech. Tým, že sme sa dnes stretli, práve tu na pôde 
veliteľstva pozemných síl v Trenčíne, ako účastníci tohto seminára, máme možnosť aspoň 
čiastočne vyjadriť úctu a obdiv životu a jeho práci.

Je na nás ďalej rozvíjať jeho odkaz a nedopustiť, aby znova upadol do zabudnutia.

Vážení prítomní,
dovoľte mi ešte raz Vás srdečne privítať a zaželať Vám, aby ste sa cítili príjemne na tejto 

„vojenskej pôde“...

genmjr. Ing. Milan Maxim
veliteľ pozemných síl OS SR
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Štefan JURECH (1898-1945) _______________________________________________________________

Štefan Jurech v službách Československej brannej moci
1918 - 1939

Miloslav ČAPLOVIČ

Narodil sa 9. júna 1898 v Bosáci, okres Trenčín, v rodine rolníka Jána (1862 - 1933) 
a Anny, rodenej Adamátovej (1860 - 1910). Mal desiatich súrodencov. Ľudovú školu 
vychodil v Bosáci, a v rokoch 1910 - 1916 študoval najskôr na gymnáziu v Nitre a násled
ne na maďarskom (piaristickom) gymnáziu v Trenčíne.' Ako jednoročný dobrovoľník bol 
24. mája 1916 odvedený a do 31. júla 1916 absolvoval základný vojenský výcvik 
v 71. pešom pluku cisárskej a kráľovskej (c. a k.) armády v Szásvárosi (Sásvaroši - dnes 
Ora§tie v Rumunsku). Potom ho odoslali do školy na výchovu dôstojníkov v zálohe 
v Medgyesi (Meďeši - dnes Media§ v Rumunsku) a Debrecíne, ktorú ukončil 30. novem
bra 1916. Už nasledujúci deň bol v rámci svojho kmeňového pluku odoslaný do poľa - 
na rumunský front, kde velil najskôr roju (družstvu) a potom pôsobil ako zástupca velite
ľa čaty. V roku 1917 absolvoval kurz pre veliteľov guľometných čiat a údernícky kurz. 
Dňom 1. februára 1918 bol menovaný za poručíka pech. v zálohe. Službu v 71. pešom 
pluku ukončil v marci 1918 vo funkcii veliteľa roty na rumunskom fronte. Nasledovalo 
preloženie do 112. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády na taliansky front, kde Jurech 
zastával funkcie veliteľa čaty a poľnej roty. Posledných 5 mesiacov prvej svetovej vojny 
až do 28. októbra 1918 strávil s plukom ako veliteľ údernej roty na francúzskom bojisku.1 2 3 
V lete 1918 mu bol za účasť na bojoch proti francúzskej armáde udelený Železný kríž 
II. stupňa?

Vojenská kariéra poručíka pechoty v zálohe Štefana Jurecha v čs. armáde sa začala 
písať 26. decembra 1918 v Trenčíne v bývalom 71. pešom pluku, kde nastúpil slúžiť ako 
subalterný dôstojník v jeho náhradnom prápore. V čase podania prihlášky do čs. armády 
mal 20 rokov. Poľné podmienky na troch frontoch 1. svetovej vojny, ktorým sa musel 
podrobiť, neboli prostredím, kde by sa mohli rozvíjať spoločenské, intelektuálne, ba ani 
administratívne schopnosti mladého človeka. Keď sa svetová vojna skončila, ovládal výc
vik vojakov, veliť na stupni roty, dokonale sa vyjadrovať po maďarsky a veľmi dobre

1 Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), II. zväzok E-J. Martin : Matica slovenská, 
1987, s. 576; Kol. autorov: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945. Praha: MO ČR - 
AVIS, 2005, s. 125-126; Vojenský ústredni archiv - Vojenský historický archiv (ďalej VÚA-VHA) Praha, 
Kvalifikační listina Stefana Jurecha, Část I.
Štefan Jurech gymnázium ukončil maturitou až 27. apríla 1918. (Tamže).

2 Tamže. Pozri tiež ŠOLC, J.: K pokusům o přechod 1. slovenské pěši divize k Rudé armáde v roce 1943. In:
Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 3, s. 31.

3 Tamže, s. 33.
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______________________________________  Zborník príspevkov к 110. výročiu narodenia

v nemeckom a tiež vo francúzskom jazyku. V jeho veku to nebolo málo a formujúca sa 
čs. branná moc dôstojníkov s takými schopnosťami potrebovala.4 2. februára 1919 bol 
pridelený vo funkcii veliteľa čaty do strážnej roty pri Zemskom vojenskom veliteľstve 
(ZW) v Košiciach. Od 28. marca do 31. augusta 1919 sa ako veliteľ roty zmieneného 
pešieho pluku zúčastnil bojov o Slovensko proti vojskám maďarskej Červenej armády 
v oblasti Košíc. Do kategórie dôstojníkov z povolania Jurecha preložili 1. augusta 1919 
a o mesiac neskôr ho odoslali do vojenskej inštruktorskej školy v Miloviciach. Po jej 
absolvovaní sa dňom 1. januára 1920 stal inštruktorom poddôstojníckej školy v Štub- 
nianskych (dnes Turčianskych) Tepliciach. Ako veliteľ roty bol 16. mája 1920 pridelený 
do hraničiarskeho práporu 8 v Starej Dali, ale už krátko nato - 26. mája - sa jeho ďalším 
pôsobiskom stali opätovne Košice. Tam potom slúžil takmer celé štyri roky ako inštruktor 
Obvodového strediska pre výcvik, od 1. novembra 1920 v hodnosti nadporučíka pe
choty.5

Na základe dostupných archívnych dokumentov môžeme konštatovať, že patril k ctižia
dostivým dôstojníkom, niekedy až veľmi, chcel slúžiť armáde a byť v nej úspešný. Snažil 
sa vzdelávať, naučiť po česky, aby zvládol „služobný jazyk“ a nevynechal ani jednu prí
ležitosť na získanie nových odborných schopností a zručností v rôznych armádnych 
kurzoch.6 7 Je viac než zrejmé, že jeho veliteľské schopnosti v poli osobitne imponovali ve
liteľovi Obvodového strediska pre výcvik v Košiciach, francúzskemu podplukovníkovi 
Henri Victorovi Augustinovi Prignotovi, ktorý ho v hodnotení z 2. októbra 1920 charak
terizoval takto: „Veľmi dobrý dôstojník, veľmi činný, energický, veľmi svedomitý... 
Charakteru veľmi otvoreného, výborného zmýšľania. Je na najlepšej ceste stať sa vybra
ným dôstojníkom... “7 Nový veliteľ košického výcvikového strediska, francúzsky kapitán 
Léon Jules Augustin Tamisier, posudzoval však Jurechove vlastnosti, na rozdiel od svojho 
predchodcu, úplne odlišne. Netrvalo dlho a nastal medzi nimi konflikt po tom, ako bol 
nadporučík Jurech v priebehu dvoch rokov trikrát disciplinárne potrestaný, a keď kapitán 
Tamisier naňho roku 1922 spracoval zápornú kvalifikáciu, na základe čoho mu bol 
pozastavený hodnostný postup.8 Nadporučík Jurech sa proti tomuto negatívnemu hod
noteniu dvakrát odvolal a podal naňho sťažnosť u zemského vojenského veliteľa v Bra
tislave francúzskeho brigádneho generála Claude Martina Frančois J. Spiré, ktorý naria
dil, aby sa mu hodnotenie zmenilo. Niektoré body Jurechovej sťažnosti sa však napokon 
stali predmetom rokovania divízneho vojenského súdu v Košiciach, ktorý ho pre po
rušenie subordinácie odsúdil na 14 dní do profosného väzenia (t. j. väzenia na strážnici),

4 Tamže, s. 31-32.
5 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana Jurecha, ref. 1; Osobní věstník čs. MNO, r. IV, 26. 2. 1921, č. 

15, s. 161.
6 ŠOLC, K pokusům, ref. 2, s. 32.

7 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana Jurecha, Záznamní list (2).

8 Tamže, Čistopis, Část I. Zvláštni vložka a záznam o trestech.
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Štefan JURECH (1898-1945) ____________________________________________________________

s jedným týždňom samoväzby. Na ďalšie povýšenie si tak Jurech musel počkať celých 
deväť rokov.9 K jeho vojenskej službe v Košiciach môžeme poznamenať, že v jej závere sa 
stal tajným členom Rodobrany, fašizoidnej polovojenskej organizácie Hlinkovej sloven
skej ľudovej strany, k čomu sa však priznal až po svojom vstupe do slovenskej armády.10

Začiatkom mája 1924 bol Štefan Jurech premiestnený do pešieho pluku 6 „Ha
náckého“ v Olomouci, v rámci ktorého do 30. septembra 1929 prešiel postupne funkcia
mi veliteľa čaty guľometnej roty, veliteľa čaty 4. poľnej roty (1. 10. 1925), dočasného 
veliteľa 12. poľnej roty (6. 10. 1926) a napokon opäť veliteľa čaty 4. poľnej roty (16. 
5. 1927). Medzitým, v priebehu rokov 1924 - 1925, absolvoval armádny plynový kurz 
a ekvitačný kurz pre dôstojníkov pechoty v Olomouci. Dekrétom číslo 32.628 dostal 
roku 1925 Cs. vojnový kríž 191S za účasť v bojoch o Slovensko roku 1919." S účin
nosťou a poradím od 1. októbra 1929 bol povýšený na kapitána pechoty12 a súčasne po 
vykonaní skúšok ako frekventant prijatý do 1. ročníka Válečnej školy (VŠ) v Prahe.13 
Počas neho vykonal Štefan Jurech vojskovú stáž podľa schváleného harmonogramu pre 
frekventantov od 1. októbra 1929 do 19. júla 193014 a od 22. júla do ukončenia záve
rečných cvičení roku 1930 pôsobil v delostreleckom pluku 10 v Lučenci.15 V priebehu 
štúdií v Prahe absolvoval aj automobilový kurz v Prahe (1929), ďalší armádny plynový 
kurz v Olomouci (1929) a telegrafný kurz v Turnove (1930). Dňa 20. júla 1931 sa 
33-ročný kapitán Jurech oženil. Za manželku si vzal 28-ročnú Marcelu (1903), rodenú 
Dostálkovú.16 31. júla 1932 bol preložený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu, 
a Válečnú školu úspešne ukončil 30. septembra 1932. Dňom 1. októbra 1932 bol pový
šený na štábneho kapitána gšt., s predurčením za prednostu 4. etapného oddelenia 
veliteľstva 9. divízie v Bratislave.17 Od 15. septembra 1933 bol pridelený do 2. spra
vodajského oddelenia ZW v Bratislave.18 Po priznaní štvormesačnej leteckej služby bol 
k 1. októbru 1934 vymenovaný za lietadlového pozorovateľa štábu ZW. Na majora gšt. 
ho povýšili s účinnosťou a poradím od 1. júla 1935.19 Dňa 30. septembra 1936 bol

9 Tamže. Pozri tiež ŠOLC, K pokusům, ref. 2, s. 32.
10 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana jurecha, Príloha k evidenčnému listu - prihláška do slovenskej 

armády (1939).
11 Tamže, Kvalifikační listina Štefana Jurecha, ref. 1.
12 Osobní vestník MNO, г. XII, 23. 10. 1929, č. 60, s. 279.
13 Věcní věstník MNO, r. XII, 22. 7. 1929, č. 32, čl. 450, s. 303.
14 Tamže, r. XII, 10. 8. 1929, č. 43, čl. 571, s. 379.
15 Tamže, s. 380.
16 VÚA-VHA Praha, Príloha k evidenčnému listu - prihláška do slovenskej armády (1939). Pozri tiež ŠOLC, 

K pokusům, ref. 2, s. 33.
17 Osobni věstník MNO, r. XV, 22. 10. 1932, č. 50, s. 209; VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana 

jurecha, ref. 1.
18 Osobni věstník MNO, r. XVI, 23. 9. 1933, č. 47, s. 203. (Druh zmeny: Čj. MNO. 1746-hl. št./3. odděl, z 

18/9 1933).
19 Tamže, roč. XVIII, 1935, s. 203, roč. XVIII, 22. 7. 1935, č. 37, s. 203.

14



____________________________________  Zborník príspevkov к 110. výročiu narodenia

pridelený do III. zboru v Brne a nasledujúci deň ustanovený na funkciu prednostu 3. ope
račného oddelenia jeho štábu.20 Súčasne majora Jurecha k 1. októbru 1936 vymenovali 
aj za poľného lietadlového pozorovateľa štábu III. zboru. O rok neskôr, dňom 30. sep
tembra 1937, nasledovalo premiestnenie na ZW do Brna, kde major Jurech prevzal 
funkciu prednostu jeho 2. spravodajského oddelenia.21 Jeho najbližšia rodina, manželka 
Marcela a dvaja maloletí synovia Boris (3. 9. 1932) a Marcel (3. 5. 1934), bývali v Bra
tislave na Trnavskej ulici č. 7, kam za nimi, ak mu to služobné povinnosti dovolili, v čase 
voľna dochádzal.22

Zaradením do vyšších štábnych funkcií sa Jurech dostal do intelektuálneho prostredia 
dôstojníkov čs. armády na stupni zboru a armády, kde si mohol naplno rozvinúť orga
nizačné schopnosti. V kvalifikačných každoročných hodnoteniach od svojich nadria
dených z tridsiatych rokov 20. storočia niekdajšie priemerne hodnotenia vystriedali vý
borné hodnotenia od veliteľov divízií a ZW, ktorí niektoré jeho vlastnosti označili za vy
nikajúce, či dokonca excelentné. Jurechova národná (pročeskoslovenská) spoľahlivosť 
bola v tom čase mimo akúkoľvek pochybnosť, o čom najlepšie svedčí funkcia prednostu 
2. spravodajského oddelenia štábu ZW v Brne.23 V hodnotení z roku 1938 sa, okrem iné
ho, píše: „Svědomitý, má smysl pro odpovědnost... Vůči představeným přímý, vůči pod
řízeným kamarádsky a korektní. Povahy čilé a energické. Otevřený, přímý charakter. 
Velmi domácky, lne ke své rodině. Poněkud pohodlný. Dobré nadání a paměť. Má 
rychlý postřeh, je však méně pružný. Uvažuje logicky a dovede učiniti správne závěry. 
Vzdělání velmi dobré, zvláště politicky vyhraněno. Není však té výše, aby mohl kriticky 
posuzovati vše, co čte a slyší. Stupeň kvalifikace: velmi dobrá. Pokládám ho za spůso- 
bilého na místo NS divize... “ 24

V priebehu všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci od 24. septembra do 26. októbra 
1938 sa major gšt. Štefan Jurech osvedčil vo funkcii prednostu 3. operačného oddelenia 
štábu II. armády „Jirásek“ v Olomouci a súčasne do 6. októbra 1938 zastával aj funkciu 
ubytovateľa II. armády. V služobnom hodnotení z tohto obdobia od náčelníka štábu 
II. armády plukovníka gšt. Františka Vejmélku z 26. októbra 1938 sa môžeme dočítať 
nasledovné: „...svoji funkci vykonával velmi dobře, aniž došlo ke třenicím mezi 
nastupujícími vojsky. Potom, vzhledem na události na Slovensku, vyhlášení samostatné 
slovenské vlády a měnění civilních míst, ztratil zájem o voj. službu, ač jinak je schopným 
pracovníkem. Zajímalo ho více výhodné civilní umístění na Slovensku, než vojenské 
věci. “25

20 Tamže, roč. XIX, 5. 12. 1936, č. 61, s. 335; VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana Jurecha, ref. 1.
21 Osobní věstník MNO, r. XX, 28. 8. 1937, č. 45, s. 298; VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana Jurecha, 

ref. 1.
22 Tamže, Kvalifikační listina válečná (1938).
2’ ŠOLC, К pokusům, ref. 2, s. 33.
24 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana Jurecha, Vložka z roku 1938.
25 Tamže, Kvalifikační listina válečná (1938).
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Dôsledky mnichovského diktátu štyroch vel mocí pre ČSR však znamenali začiatok jeho 
obratu a nových ambícií, ktoré už neboli spojené s čs. brannou mocou. Dňa 29. októbra 
1938 slovenská autonómna vláda na svojom zasadnutí ustanovila Štefana furecha za 
experta československo-poľskej delimitačnej komisie na úpravu hraníc26 a bezprostredne 
nato sa do práce tejto komisie zapojil. Začiatkom roka 1939 ho povolali za prednostu 
Kabinetu vládneho delegáta Slovenskej krajiny pri MNO27 v Prahe, kde zotrval až do 
rozbitia Česko-Slovenska v polovici marca 1939. Jeho hlavné poslanie v tejto funkcii spo
čívalo najmä v presadzovaní slovenských požiadaviek legislatívneho, personálneho, teri
toriálneho a finančného charakteru v rámci čs. brannej moci.28

26 Predsedníctvo Slovenskej vlády, čís.366/1938, BA 3. 11. 1938.
27 Vládnym delegátom Slovenskej krajiny pri MNO v Prahe sa stal 20. decembra 1938 poslanec HSĽS Štefan 

Haššik.
28 K životopisnému prehľadu a ďalším údajom o Štefanovi Jurechovi v medzivojnovej čs. armáde pozri tiež 

STEHLÍK, E. - LACH, L: Vlast a čest byly jim dražší nežli život. Praha: Ing. jan Škoda - FORTprint, 2000, 
s. 86-87; MICHÁLEK, S. - KRAJČOVIČOVÁ, N. a kol.: Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín 
prvej polovice 20. storočia. Bratislava : Veda, 2003, s. 275-278; ŠVANDA, P.: Kariéra vojaka. Neľahké 
osudy slovenského dôstojníka Štefana jurecha (1). In: Obrana, 6, 13. 6. 1998, č. 24, s. 9. Ďalej VÚA-VHA 
Praha, fond 37-92-11/22. Důstojníci slovenské armády;
Web stránky: http://www.slovakheritage.org/People/jurech.htm; 
http://www.generals.dk/general/Jurech/%C5%A0tefan/ Czechoslovakia.html
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Obrazová príloha do roku 1939

Stefan Jurech (stojaci sprava), ako šesťročný 
chlapec pred kostolom v Bošáci, rok 1904

Škola v Bošáci, ktorú Štefan Jurech navštevoval do roku 1910
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Štefan JURECH (1898-1945)

Štefan Jurech (prvý sprava) medzi príslušníkmi pešieho pluku č. 71 (Trenčianskeho) c. a k. armády 
tesne pred odchodom na front, november 1916

Poručík pech. v zál. c. a k. armády Š. Jurech (sediaci prvý zľava) na sklonku prvej svetovej vojny, 
1918
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Obrazová príloha do roku 1939

Štefan Jurech, ako príslušník pešieho pluku 
17 čs. armády, rok 1920

.. a ako veliteľ roty hraničiarskeho práporu S 
v Starej Dali (dnes Hurbanovo), máj 1920



Štefan JURECH (1898-1945)

Npor. pech. Jurech ako príslušník pešieho pluku 6 
„Hanáckého “ v Olomouci, polovica 20. rokov

Veliteľ čaty 4. poľnej roty Štefan Jurech (v prvom rade šiesty zľava) medzi povolancami III. turnusu 
záložníkov, Olomouc 18. august 1927
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Frekventanti 2. ročníka Válečnej školy na návšteve Čs. zbrojovky v Brne v júni 1931. Na fotografii 
S. Jurech v popredí piaty sprava

Obrazová príloha do roku 1939

Frekventanti 1. ročníka Válečnej školy v Prahe, 1929. Kpt. pech. Štefan Jurech v dolnom rade druhý 
sprava



Štefan /URECH (1898-1945)

Sobášna fotografia Štefana Jurecha s manželkou Marcelou, 
rodenou Dostálkovou. Praha, 20. júl 1931

Jurechov portrét po povýšení 
na štábneho kapitána gšt. 1. októbra 1932



Obrazová príloha do roku 1939

Škpt. gšt. Š. Jurech (prvý sprava) počas absolvovania štvormesačného pozorovatelského kurzu vo 
Vojenskom leteckom učilišti v Prostějove na jeseň 1934

Príslušník štábu Zemského vojenského veliteľstva (ZW) v Bratislave mjr. gšt. Š. Jurech 
(prvý sprava) na vojenskej prehliadke pri príležitosti výročia vzniku republiky, 28. október 1935
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Na štábnom cvičení ZW v Brne. V rozprave medzi vyššími dôstojníkmi druhý zľava otočený chrbtom 
prednosta 2. (spravodajského) oddelenia brnianskeho ZW mjr. gšt. Štefan Jurech, jeseň 1937
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Štefan JURECH (1898-1945)

Mjr. gšt. Jurech, ako prednosta 
3. (operačného) oddelenia štábu III. zboru v Brne, 1936



Obrazová príloha do roku 1939

*#4.4-

TjkV, л лWbiCif АЩ/

Mjr. gšt. furech (vľavo) а рог. let. E. Pírko na letisku vo Vajnoroch počas leteckého výcviku, 1937
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Štefan Jurech v slovenskej armáde
(1939 - 1944)

Peter ŠUMICHRAST

Stefan Jurech dosiahol v rokoch existencie 1. Slovenskej republiky obdivuhodnú vojens
kú kariéru. Z vojenskej hodnosti majora generálneho štábu (mjr. gšt.) ho postupne pový
šili až do hodnosti generála II. triedy (gen. II. tr.). K tomu mu dopomohli nielen celkové 
schopnosti, vojenské vzdelanie a skúsenosti, ale podľa niektorých domácich a zahranič
ných historikov aj politická angažovanosť v boji za práva Slovákov a ich oprávnené požia
davky ešte počas predmníchovskej Československej republiky.1

Jurechova vojenská kariéra v podmienkach Slovenskej republiky sa začala dňom jej zro
du, t. j. 14. marca 1939, keď nastúpil do aktívnej služby v rodiacej sa slovenskej brannej 
moci. Ako vyšší dôstojník generálneho štábu slovenskej národnosti prevzal velenie V. zbo
ru v Trenčíne. Od 25. apríla 1939 vykonával funkciu náčelníka štábu Krajinského vojens
kého veliteľstva v Bratislave. Už 1. mája 1939 ho v hodnosti mjr. gšt. ustanovili za náčel
níka štábu fflavného vojenského veliteľstva (HW). Povýšenie do vyššej vojenskej hod
nosti nedalo na seba dlho čakať a 17. mája 1939 ho povýšili do hodnosti podplukovníka 
generálneho štábu (pplk. gšt).2 3 Vo funkcii náčelníka štábu HW zotrval do 20. októbra 
1939, keď ho ustanovili do funkcie veliteľa 2. divízie v Banskej Bystrici. Jeho nesporné 
zásluhy o budovanie slovenskej brannej moci následne ocenil aj prezident Slovenskej re
publiky, ktorý ho dňom 1. januára 1940 povýšil do hodnosti plukovníka generálneho štá
bu (plk. gšt).’

V tomto období, keď mu sebavedomie rástlo spolu s jeho postavením vo vojenskej hie
rarchii, začal sa formovať tábor jeho nežičlivcov, ktorých dráždil snahou o ďalší kariérny 
postup v slovenskej armáde.

V rámci reorganizácie veliteľstva 2. divízie na Veliteľstvo pozemného vojska ho 30. sep
tembra 1940 neustanovili za jeho veliteľa, ale „len“za náčelníka štábu Veliteľstva pozem
ného vojska a generálneho inšpektora.

Treba zdôrazniť, že v tejto veliteľsko-štábnej funkcii však mnohokrát nedodržiaval zá
kladné povinnosti vojaka. Predovšetkým však otvorene kritizoval rozhodnutia gen. I. trie
dy Ferdinanda Čatloša, nedodržiaval stanovený služobný postup pri komunikovaní s Ne-

' Pozri napr. CSÉFALVAY, F.: Veliteľ Rýchlej divízie pod dozorom. Osud generála jurecha. In: Historická 
revue, юс. VII, č. 1, s. 30; taktiež ŠOLC, ].: K pokusům o prechod 1. slovenské peší divize k Rudé armáde 
v roce 1943. In: Vojenská história, toč. 3, 1999, č. 3, s. 32.

2 VHU Bratislava, f. osobných spisov a kvalifikačných listín, kvalifikačná listina Štefana Jurecha, s. 1.
3 Tamže, s. 11.
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meckou vojenskou misiou, pričom zámerne „obchádzal“ svojho priameho nadriadeného 
gen. II. triedy Alexandra Cunderlíka, veliteľa pozemného vojska.4

Je zrejmé, že takéto Jurechovo „nevojenské“ a svojou podstatou nedisciplinované ko
nanie nezostalo bez patričnej reakcie najvyššieho velenia slovenskej armády. Gen. I. trie
dy Ferdinand Catloš z vyššie uvedeného dôvodu vyvinul patričné úsilie o Jurechovo „do
časné odstránenie“ zo slovenskej armády, a to ustanovením ho do funkcie vojenského 
atašé v Maďarsku.5 Prezident Slovenskej republiky Catlošov návrh akceptoval a plk. gšt. 
Š. Jurecha dňom 4. januára 1941 vymenovali do tejto funkcie. V tejto súvislosti treba zdô
razniť, že S. Jurech mal na výkon tohto diplomatického postu všetky predpoklady. Ovlá
dal dokonale maďarský jazyk, a to slovom aj písmom. Taktiež hovoril veľmi dobre po 
francúzsky a nemecky.6

Uvedenú funkciu prevzal od pplk. pech. Alojza Androviča, ktorý nastúpil na rovnaký 
post v Berlíne. Jeho predchodca v Berlíne pplk. gšt. Štefan Tatarko nastúpil na funkciu 
náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska. Š. Jurech okrem pôsobenia v Budapešti, 
bol aj vojenským atašé v Bukurešti a od februára 1942 tiež v Ríme.

Avšak ani v tejto funkcii mu minister Catloš „nezabudol“ pripomenúť jeho úmyselné 
konanie. Listom mu oznámil, že na Slovensku môže prevziať funkciu veliteľa letectva za 
predpokladu, že sa mu ospravedlní pred trojicou slovenských generálov (gen. Alexander 
Cunderlík, gen. Anton Pulanich a gen. Jozef Turanec). Následne, v prítomnosti F. Čatlo- 
ša, oznámi prezidentovi republiky, že takto urobil. Pokiaľ to nebude ochotný urobiť 
a neoznámi svoje stanovisko do 12. 00 h dňa 13. marca 1941, bude penzionovaný. Vzhľa
dom na stanovisko Š. Jurecha z 12. marca 1941 je zrejmé, že hodlal v úspešnej vojenskej 
kariére pokračovať aj naďalej. V liste gen. I. triedy F. Catlošovi medzi iným uviedol, že 
... „rád a bez úmyslu snáď si takto zlepšiť svoju existenciu, urobím to, čo považujete za 
potrebné v záujme Vašej cti. Som vďačný, že mi dávate možnosť dokázať, že som nikdy 
nemal zlých úmyslov. “7

Po splnení podmienok gen. I. triedy F. Catloša sa plk. gšt. Š. Jurech vrátil na Slovensko, 
kde ho dňom 1. mája 1942 ustanovili za šéfa Vzdušného úradu a veliteľa vzdušných

4 Vyššie uvedené tvrdenia možno dokumentovať aj na základe obsahu zápisnice vyhotovenej na základe 
rozkazu ministra národnej obrany SR s mjr. del. J. Káliom z 2. novembra 1940. J. Kallo v nej pred gen. II.
triedy A. Pulanichom, mjr. gšt. K. Peknikom a mjr. gšt. J. Talským medzi iným vypovedal: ....Pri príležitosti
jeho návštevy u mňa kritizoval činnosť p. min. NO., že vydáva samé nezmysly, ani jeden rozkaz [,] že nemá 
vojenskú formu, túto činnosť pokiaľ on bol náčelníkom štábu musel vraj pribrzdiť a preto sa s ním musel
v týchto veciach stále hádať. “....Dosť čast[o] sa vyslovoval o došlých nariadeniach, že je to blbosť a nez
mysel a pod. “ Ref. 2, s. 12.

5 Ref. 2, s. 14.
Vzhľadom na skutočnosť, že plk. gšt. S. Jurech zostával po svojom ustanoveni za vojenského atašé v Buda
pešti naďalej v kmeňových počtoch slovenskej armády, gen. F. Catloš ho de facto odstránil len „z očí“.

6 Ref. 2, s. 2, bod 12.
7 ŠOLC, J.: K pokusům o přechod 1. slovenské peší divize k Rudé armáde v roce 1943. In: Vojenská história. 

roč. 3, 1999, č. 3, s. 34.
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zbraní. Po prevzatí funkcie veliteľa vyzval všetkých príslušníkov vzdušných zbraní: 
...„aby aj ďalej pracovali svědomitě, pilné a snažili sa dosiahnuť každý vo svojom obore 
práce možnú najvyššiu odbornú úroveň a túto všade a vždy všemožne uplatňovali. Každý 
z nás si musí uvedomiť, že žijeme v budovateľskej dobe svojho národa, kladieme základy 
svojej budúcnosti, tedy naša zodpovednosť je ďaleko väčšia ako tých, čo prídu po nás. 
Vážnosť a hodnota nášho národa - tedy nás samých - bude taká, akú získame my všetci 
našou spoločnou prácou, svedomitosťou a jasným umom. “ 8

Zodpovednú veliteľskú funkciu veliteľa Veliteľstva vzdušných zbraní však zastával len do 17. sep
tembra 1942, keď bol na základe nariadenia MNO SR odoslaný do poľa s určením za veliteľa 
Rýchlej divízie. Jej velenie prevzal od gen. II. triedy Jozefa Turanca dňa 23. septembra 1942.9

Jedným z argumentov na jeho odvelenie na východný front bol ten, že služba na fronte 
vytvára predpoklady na povýšenie do generálskej hodnosti. Tento predpoklad sa skutočne 
naplnil, S. Jurecha povýšili do hodnosti gen. II. triedy s účinnosťou od 1. januára 1943.

Vzhľadom na skutočnosť, že mojou úlohou nie je priblížiť historické fakty viažuce sa 
k činnosti plk. gšt. S. Jurecha na východnom fronte, jeho pôsobením vo funkcii veliteľa 
Rýchlej divízie sa zaoberať nebudem.

Na čele Rýchlej divízie zotrval do prvej dekády apríla 1943, keď ho pplk. pech. Pavol 
Kuna nahradil vo funkcii. Na východný front sa vrátil 1. júna 1943, keď dňom 10. júna 
1943 opätovne prevzal velenie divízie od plk. pech. P. Kunu.10 Vo funkcii veliteľa divízie, 
od 1. augusta 1943 premenovaná na 1. pešiu divíziu, zotrval do 21. septembra 1943, 
keď funkciu odovzdal plk. del. Elemérovi Lendvaymu."

Gen. II. triedy S. Jurech po návrate na Slovensko opätovne formálne prevzal velenie 
nad vzdušnými zbraňami, avšak funkciu de facto nevykonával, pretože sa nachádzal 
najskôr na frontovej dovolenke, neskôr na deväťtýždňovej zdravotnej dovolenke, počas 
ktorej sa liečil vo Vojenskej nemocnici 1 v Bratislave.12

25. novembra 1943, v období liečenia v bratislavskej Vojenskej nemocnici, ho na zákla
de rozhodnutia vojenského prokurátora formálne zatkli. Následne ho v izolácii vojenskej 
nemocnice vyšetrovali slovenské vojenské justičné orgány „za zločin osnovania spiknutia 
k zbehnutiu podlá § 216, 218 Vojenského trestného zákona“." Vojenský prokurátor

8 ŠUMICHRAST, P. - KLABNÍK, V.: Slovenské letectvo 1939-1944. 2. zväzok. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia, 2000, s. 9.

9 Plk. gšt. S. jurecha počas doby odvelenia na východný front vo funkcii veliteľa vzdušných zbrani zastupoval
pplk. gšt. Alojz Ballay, náčelník štábu Veliteľstva vzdušných zbraní, vo funkcii veliteľa VDO-1 pplk. pech. 
Michal Sirica a vo funkcii veliteľa SLeS-u mjr. let. Mikuláš Lisický.

10 VHA Bratislava, f. VRD, dôverný rozkaz Veliteľstva Rýchlej divízie č. 10 z 12. 6. 1943, čl. 29, šk. 3.
11 VHA Bratislava, f. VRD, dôverný rozkaz Veliteľstva 1. pešej divízie č. 41 z 21. 9. 1943, čl. 118, šk. 3.
12 VHA Bratislava, f. WZ, dôverný rozkaz Veliteľstva vzdušných zbrani č. 67 z 30. 11. 1943, čl. 353.
13 Ref. 2, s. 7.

Gen. II. triedy Š. jurech sa v období od 1. 1. 1944 do 28. 2. 1944 nachádzal na zdravotnej dovolenke 
s tzv. „plnými požitkami“. VHA Bratislava, f. o. spisy dôverné 1944, inv. č. 164, šk. 381.
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mjr. just. JUDr. Tibor Hajdu, napriek vypočutiu 87 vojenských osôb, nezhromaždil dos
tatok dôkazov. Z tohto dôvodu dňom 17. februára 1944 trestné pokračovanie zastavil 
s dodatkom, že svedkovia „nevedeli udať nič podstatného “.u

Gen. II. triedy S. Jurecha, po zastavení trestného pokračovania voči nemu, ustanovili 
dňom 1. marca 1944 za veliteľa Vojenského vedeckého ústavu so sídlom v Trenčíne.15 
Úlohou tohto ústavu bolo na základe skúseností a poznatkov umožniť vydávanie predpi
sov, ako aj vydávanie vojenských odborných publikácií. Zároveň mal personál ústavu 
spracovávať „historickú časť slovenskej armády a slov. jednotiek vôbec“.16

Poslednou ním zastávanou veliteľskou funkciou bola funkcia veliteľa Veliteľstva sta
rostlivosti o utečencov so sídlom v Bratislave, do ktorej ho určili na základe rozhodnutia 
MNO SR dňom 31. júla 1944, pri zastávaní funkcie veliteľa Vojenského vedeckého 
ústavu. Nasledujúcim dňom ho prepustili do výslužby a súčasne ho povolali do činnej 
služby na dobu brannej pohotovosti štátu.

Miesto, úloha a celkový význam gen. II. triedy S. Jurecha v národnom boji za oslobo
denie boli negatívne poznamenané okolnosťami spojenými s činnosťou slovenských bez
pečnostných zložiek proti jeho osobe.

Už na začiatku roka 1944 zvažovali organizátori odboja v slovenskej armáde výber ve
dúcej osobnosti z radov jej príslušníkov. Jedným z navrhovaných kandidátov bol aj gen. 
II. triedy S. Jurech, a to vzhľadom na skutočnosť, že išlo o energického, veci oddaného, 
sloviansky cítiaceho vojaka, ktorý nesúhlasil s vládnucim režimom na Slovensku. Proti 
jeho „kandidatúre“ hovorilo predovšetkým to, že bol pod dozorom a styk s ním by nebol 
v rámci pravidiel ilegálnej práce ľahký.

E. Beneš, prezident ČSR, vychádzajúc z týchto faktov, poveril v 3. dekáde marca 1944 
dočasným vedením akcií na Slovensku pplk. gšt. J. Goliana, a nie gen. II. triedy S. Ju
recha, s tým, že „jakmile se situace táto změní nebo upraví a budete-li na svém názoru 
trvat, bude jeho jmenování provedeno. “ 17

Vojenská odbojová skupina, z ktorej neskôr vzniklo ilegálne Vojenské ústredie, aj naďa
lej hľadala možnosti aktivnej spolupráce s gen. S. Jurechom. Mjr. spoj. J. Marko z tohto 
dôvodu v apríli 1944 navštívil gen. S. Jurecha v jeho trenčianskom byte. Ten ho podľa 
vyjadrení sám prekvapil uvítaním, že predpokladá, prečo ho navštívil a vysvetlí situáciu, 
v akej sa nachádza. Pri rozhovore uviedol, že je vyšetrovaný preto, že rokoval so zástup
cami sovietskej armády o prechode celej divízie na sovietsku stranu. Zdôraznil, že funkcie

14 Z „vyšetrovacej väzby“ ho prepustili 3. 1. 1944. Ref. 2, s. 9.
15 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, f. o. spisy dôverné 1944, inv. č. 326, šk. 475.
16 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, f. o. spisy dôverné 1944, inv. č. 280, šk. 453.

Gen. II. triedy S. Jurech mal byť prepustený do výslužby dňom 1. 3. 1944 a týmto dňom mal byť zároveň 
povolaný už ako „sen. II. triedy vo výslužbě“ do činnej služby za brannej pohotovosti štátu. Z „technických 
pričiň“ sa vyššie uvedené personálne opatrenie nerealizovalo.

17 PRECAN, V.: Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry,
1965, s. 176, pozn. 2.
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veliteľa VZ bol pozbavený a formálně bol ustanovený za veliteľa Vojenského vedeckého 
ústavu v Trenčíne. Nakoľko je teda vo vyšetrovaní a pod určitým nenápadným dozorom, 
ktorý pociťuje, má oprávnené obavy, že ak by prijal nejakú závažnejšiu funkciu v do
mácom odboji, hrozilo by nebezpečenstvo, že by cez jeho osobu bezpečnostná služba 
mohla prísť na stopu ďalším účastníkom vojenského domáceho odboja, za čo by nechcel 
niesť zodpovednosť a veci skôr škodiť, ako osožiť.18

V lete 1944, ilegálne Vojenské ústredie opätovne kontaktovalo gen. II. triedy S. Jurecha 
a plánovalo ho využiť ako člena delegácie ilegálnej Slovenskej národnej rady a Vo
jenského ústredia. Plánovaný odlet delegácie 9. júla 1944 z letiska Tri Duby do ukra
jinskej Vinice sa z dôvodu zlyhania stot. let. Ľudovíta Kozu neuskutočnil.1’

Posledný pokus o vyslanie gen. S. Jurecha ako člena delegácie Slovenskej národnej rady 
a Vojenského ústredia stroskotal 2. augusta 1944, keď mal odletieť v lietadle slovenských 
vzdušných zbrani typu Junkers W-34 z letiska Mokraď. Jeho neúčasť v delegácii priblížil 
pplk. vet. MVDr. M. Ferjenčík takto: „Vypravil som sa znovu za gen. Jurechom, ktorý 
však bol pod stálym dohľadom gestapa, a preto som ho napochytro zohnať nemohol. Na
miesto neho mal letieť... Ко řecký... “20

Po tomto dni sa s ním prestalo počítať a v pokračujúcich prípravách na ozbrojené povs
tanie na Slovensku sa už jeho meno nenachádza.

18 MARKO, J.: Vo vojenských službách Československa, druhého odboja a Slovenského národného povstania. 
Bratislava. 1973, rukopis, s. 129-130.
M. Marko na záver rozhovoru navrhol S. Jurechovi zvážiť možnosť jeho prechodu do ilegality. V tom 
prípade mal pre neho bezpečný úkryt na východnom Slovensku. S. Jurech tento návrh odmietol a vyslovil 
želanie odisť ilegálne do ZSSR, ak by bola možnosť takýto odchod zabezpečiť. M. Marko mu prisľúbil, že ak 
sa vyskytne možnosť ilegálneho odchodu do ZSSR, navrhne jeho. Ref. 18, s. 130.

19 Ref. 8, s. 137-138; taktiež ref. 17, s. 124. Porovnaj TÓTH, J.: Pamäti generála Tótha. Slovenskí letci 
v Povstaní. Spolok slovenských spisovateľov. Bratislava 2004, s. 49-56.

20 Ref. 17, s. 281, pozn. 12.
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Štefan Jurech na východnom fronte
(september 1942 - september 1943)

Jozef BYSTRICKÝ

Dňa 22. septembra sa dostavil na veliteľstvo Rýchlej divízie plk. gšt. Štefan Jurech, 
ktorý na druhý deň prevzal velenie od gen. Jozefa Turanca.1 Po prevzatí funkcie v dôver
nom rozkaze pripomínal svojim podriadeným „povinnosť chrániť slovenskú národnú 
a vojenskú česť“, vyzdvihol potrebu disciplíny, obetavosti, vzájomnej dôvery a uvedo
melosti a vyslovil presvedčenie, že „žiadna demagógia a zbabelé podpichovanie neohrozí 
morálku RD“.2 3 Už na začiatku októbra, po podrobnejšom oboznámení sa so stavom 
divízie, však vydal osobitný rozkaz, v ktorom podriadených veliteľov upozorňoval, že 
zistil „mnohé prípady, ktoré neslúžia dobrému menu RD a slovenskej armády vôbec“, 
a že ho „zarážajú jednotlivé prípady nestatočného chovania sa príslušníkov RD“č Ako 
príklady uviedol: „1.) U jedného práporu vyskytli sa tieto prípady: a) dňa 27. 9. 1942 
mužstvo nechcelo vyraziť k útoku, b) dňa 27. 9. 1942 mužstvo na celú noc nechcelo 
zostať v priestore, ktorého sa po celodennom útoku zmocnilo a samovoľne sa vrátilo do 
výhodnejšieho postavenia, z ktorého ráno vyrážalo s tým odôvodnením, že na východis
ku je bezpečnejšie a že tam sú kuchyne. Tieto prípady svedčia o veľkej neukázněnosti 
a nestatočnosti príslušnej jednotky a neschopnosti veliteľského zboru... Pri takýchto hro
madných prípadoch nekázne je nutné, aby veliteľ jednotky zistil pôvodcu a proti tomuto 
nutno potom energicky zakročiť kázeňsky, trestným oznámením, alebo i zastrelením na 
mieste. (A-l-1, čl. 52). 2.) Pri prepadoch partizánmi stávajú sa skoro vždy také prípady 
zbabelosti, že pri výstrelu jediného nepriateľa dá sa na bezhlavý útek i celá vlastná čata, 
miesto toho, aby sa sama pokúsila o obranu... Podobne sa chovajú i jednotky v prvej línii 
zasadené. Stal sa prípad, že pred nepriateľskou hliadkou utiekla celá jednotka, početne 
o mnohonásobne silnejšia...“

Veliteľ divízie však pri hodnotení stavu a bojových možností podriadených jednotiek 
musel brať do úvahy aj ich nedostatočné personálne zabezpečenie. Preto 8. októbra 1942

1 Vojenský historický archív (ďalej: VHA) Bratislava, f. RD, Velit., dôv. rozkaz č. 98 z 26.9.1942, f. RD, 
Velit., č. 28.635/Dôv., l.odd., 1942, Protokol o odovzdaní a prevzatí velenia RD.
Spolu s nim došli aj noví prednostovia oddelení veliteľstva RD: stot. Vojtech Višňovský (prednosta 1. odd.), 
stot. Štefan Murgaš (prednosta 3. odd.), stot. Gustáv Vargoš (prednosta 4. odd.) a stot. Ľudovít Puchý 
(funkcie prevzali 23.9.). 28. septembra hlásil príchod na veliteľstvo divízie stot. Ján Stanek (funkciu 
prednostu 2. odd. prevzal 29.9.).

2 VHA Bratislava, f. RD, Velit, dôv. rozkaz č. 98 z 26. 9. 1942.
3 VHA Bratislava, f. RD, Velit., č. 22.143/Taj. 3. odd., 1942, osobitný rozkaz č. 51 z 5. 10. 1942.
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odoslal ministrovi národnej obrany gen. Ferdinandovi Catlošovi rádiogram, v ktorom ho 
upozorňoval, že útvary majú také malé stavy dôstojníkov, „že u mnohých rôt je len velitel' 
dôstojník“. Vo vztahu k zlej morálnej situácii v jednotkách upozorňoval, že mužstvo i gá- 
žisti sa po dlhej nepretržitej službe v prvých líniách domáhajú výmeny.4 Nemalé starosti 
mu robili aj množiace sa prípady neprípustného správania jednotlivcov voči civilnému 
obyvateľstvu.5 6 V čase, keď prevzal velenie nad divíziou bol v zaisťovacej väzbe jeden z ta
kýchto previnilcov, na ktorého bolo podané trestné oznámenie, za to, že v čase od 
13. augusta do 19. septembra 1942 sa dopustil „disciplinárnych pokleskov a jedného prí
padu vraždy: 1/ Dňa 15. a 14. VIII. 1942... v obci Gulkevič... raboval v civilných by
toch, z ktorých násilím odcudzil rôzne potravinové články a cenné predmety. 2/ V obci 
Gulkevič neoprávnene podpisoval ruské passporty (len ženám), pričom znásilnil 5 ženy. 
V inom prípade pri rabovaní znásilnil dcéru, keď predtým otca vyhnal z domu. 5/ Ne
zisteného dňa vo dvore v uvedenej obci násilím odobral menom jemu neznámemu mu
žovi jedny náramkové hodinky..., inému mužovi násilím odobral bicykel... 4/ Asi 
15. VIII. 1942 ... v jednom dvore hodil na vyskočivšieho psa ručný granát vz. 54, kto
rého zabil a pritom zranil sám seba, ako aj jednu ženu, načo idúc z dvora stretol nezná
meho starca, majiteľa psa a na otázku prečo mu zabil psa, v hneve udrel starca päsťou 
do hlavy, ktorého omráčil, takže v bezvedomí padol na zem. Svoj brutálny čin vyvrcholil 
tým, že kopnul starca celou silou do čela a tým ho usmrtil... Všetky horespomenuté činy 
prevádzal násilne, sám so zbraňou v ruke, pod hrozbou, že kto sa mu bude protiviť, toho 
zastrelí. “ 6 Na neprístojnosti, resp. hromadné krádeže, upozorňovalo v tomto čase tiež 
poľné žandárstvo RD. Tak napr. 30. septembra 1942 spisom adresovaným 2. oddeleniu 
veliteľstva RD oznamovalo, že v čase od 20. augusta až do 25. septembra boli pri pre
sunoch nemeckých, ale aj slovenských jednotiek páchané krádeže „najmä ošípaných, 
oviec, teliec a hydiny“, čím bolo poškodených 36 tamojších občanov.7 Pre veliteľstvo RD

4 Plk. Jurech argumentoval tým, že „U divízie je 2784 mužov čo sú v poli už 15 mesiacov bez dovolenej, 
641 mužov - 14 mesiacov, 82 mužov - 13 mesiacov, 175 mužov - 12 mesiacov, 116 mužov - 11 mesiacov, 
atď. Straty len za august a september činia 83 padlých, 470 ranených, 10 nezvestných a 3 zajatých.“ Aj 
preto žiadal ministra národnej obrany, aby bola RD doplnená aspoň 2 veliteľmi práporov, 10 veliteľmi rôt 
a 50 veliteľmi čiat.
VHA Bratislava, f. RD,šk.9, Velit., č. 29.326/Dôv., 1. odd., 1942. Odpis vojenného denníka VRD - 1. 
oddelenie za dobu: 1.1X. - 30.XI.1942.

5 Na tieto negatívne javy poukázal už predchádzajúci veliteľ divízie gen. j. Turanec spisom pre podriadených 
veliteľov z 21. augusta 1942, v ktorom upozorňoval, že sú jednotlivci, ktorí zabúdajú na „dobrú povesť 
nášho vojska, využívajú noci a priamo zverským spôsobom olupujú a znásilňujú miestne obyvateľstvo“. 
Preto vyzýval „každého jednotlivca, aby každého kto podobným spôsobom pošpiňuje dobré meno nášho 
vojska bez milosti udal na veliteľstvo RD“ a oznamoval, že každého previnilca postaví pred vojnový súd
a ako odstrašujúci príklad „niekoľkých takých previnivších sa jednotlivcov“ nechá „odstreliť. “
VHA Bratislava, f. RD, 20. p. pl„ Velit., šk. 80, Velit. RD č. 25.491/Taj., 2. odd. 1942.

6 VHA Bratislava, f. RD, Velit., 2. odd., šk. 2, pril k č. 25.611/Dôv„ 2.odd„ 1942.
7 VHA Bratislava, f. RD, Velit., 2. odd., šk. 21, č. 25.624/Dôv„ 1942.
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však boli nepríjemné najmä upozornenia nemeckých orgánov. Takým bolo napríklad 
oznámenie Kreislandwirta v obci Bakinskaja, podľa ktorého sa príslušníci slovenských 
jednotiek dopúšťali „pri ťažení z miestnych zdrojov“ neprístojností spočívajúce v tom, že:

3/ Berú jednotlivé produkty násilím a z miest odkiaľ sa im zachce. 4/ Požadujú od 
civilného obyvateľstva stravovanie zdarma. 5/ Znásilňujú ženské. Takto sa stalo, že 
v oblasti Cernomorskaja a Suzdalskaja bolo behom posledných niekoľko dní vzato 99 
kráv, 150 ton kukurice, dosiaľ nezistené množstvo slnečnicových semiačok a iných 
produktov, na ktoré neboli vystavené odberajúcimi riadne odberné doklady. “ 8 

Na konci septembra 1942 velenie skupiny armád A rozhodlo, aby 17. armáda uskutoč
nila postupné údery smerom na Taupse s cieľom preniknúť na pobrežie Čierneho mora 
a odrezať Čiernomorskú skupinu Červenej armády od hlavných síl Zakaukazského fron
tu. Velenie nemeckej armády 17. armády (vel. - genplk. Richard Rouf) plánovalo útok 
z priestoru Chadyženska na Taupse. Jeho podstatou bolo zasadenie dvoch zbiehavých 
úderov, ktoré mali viesť k obkľúčeniu hlavných síl sovietskej 18. armády severovýchodne 
od Šaumjanu. Hlavný úder mal viesť z priestoru Neftegorska na Šaumjan a pomocný 
z priestoru Gorjačeho Ključa na Šaumjan. Prvý pokus o útok uskutočnený v dňoch 25. sep
tembra až 9. októbra stroskotal. Dňa 14. októbra 17. armáda útok obnovila. Zúčastniť sa 
ho mala aj RD postupom na Chatyps.9 Útok RD sa mal začať súčasne s útokom nemeckej 
198. divízie (západný sused), v podriadenosti ktorej dočasne pôsobil 11/20 prápor, mjr. 
Jozefa Lehockého a dve eskadrony priezvedného oddielu (PO) pod velením mjr. Jána 
Izáka. Uskutočniť ho mala útočná skupina divízie pod velením pplk. Mikuláša Markusa 
(1/20 a 1/21 prápor, pionierska rota 2, ťažká eskadrona PO a pridelené jednotky 
delostrelectva), proti ktorej boli v obrane jednotky sovietskeho 714. streleckého pluku 
s dvoma prápormi v prvom slede (asi 500 mužov) a jedným práporom v druhom slede 
(asi 300 mužov).10 14. októbra o 07.00 h, po hodinovej delostreleckej príprave, sa začal 
útok skupiny pplk. Markusa smerom na kótu 411,8 východne od Chatypsu. Postup 
skupiny podporoval útok H/20 práporu a skupiny mjr. Izáka na ľavom krídle 198. diví
zie. Protistojace jednotky sovietskeho 714. streleckého pluku kládli tvrdý odpor a len 
pozvoľna ustupovali. Skupina pplk. Markusa po nočnej prestávke pokračovala v útoku od 
06.00 h nasledujúceho dňa, počas ktorého jednotky 11/20 práporu mjr. Lehockého 
a skupiny mjr. Izáka (vo zväzku nemeckej 198. divízie) dosiahli kótu 411,8 ovládajúcu

8 VHA Bratislava, f. RD, 20. p. pl„ Velit., šk. 81. Velit. RD č. 18.760/int., 1942.
5 V tomto čase mala divízia 8 385 osôb (z toho 199 dôstojníkov) a v jej výzbroji sa nachádzalo 5 863 pušiek 

vz. 24, 1992 pištolí vz. 22 - 24, 386 ľahkých guľometov vz. 26, 61 ťažkých guľometov vz. 24, 10 pl. 
kanónov Oerlikon (20 mm), 18 kanónov proti útočnej vozbe (37 mm), 6 protitankových kanónov PAK 
(50 mm), 9 horských kanónov vz. 15 (75 mm), 24 mínometov (80 mm), 4 protilietadlové kanóny Flak 
(88 mm), 24 ľahkých húfnic vz. 14/19 (100 mm), 6 ľahkých húfnic vz. 30 (100 mm) a 4 hrubé kanóny 
vz. 35 (105 mm).
VHA Bratislava, f. MNO, 21/50/1, č. 83.276/Taj./styč„ 1942.

10 VHA Bratislava, f. RD, Velit, č. 22.162/Taj., 3. odd., 1942.
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údolie Chatypsu. 16. októbra od 06.00 h útočná skupina plk. Markusa opäť obnovila 
útok do priestoru kóty 411,8 a nadviazala kontakt s jednotkami 11/20 práporu a skupiny 
PO, ktoré postupovali po hrebeni Chrebet. Do večera toho dňa obe skupiny dosiahli 
priestor asi 2 km juhovýchodne od kóty 411,8 a na dosiahnutej čiare zaujali dočasnú 
obranu.

Dňa 16. októbra sa pod velením pplk. Ondreja Zverina začala organizovať druhá útočná 
skupina, ktorá mala prejsť do útoku 17. októbra. Patrili do nej 1/21 a 11/21 prápor, 
pionierska rota, cyklistická a ťažká eskadrona PO a pridelené delostrelecké jednotky. Za 
svitania (o 05.00 h) 17. októbra vyrazila útočná skupina pplk. Zverina z priestoru obce 
Suchaja Zize smerom na juhozápad - k hrebeňu Chrebet. Počas nasledujúceho postupu 
obsadila východnú časť hrebeňa a pokračovala v postupe na juh. V popoludňajších ho
dinách obsadila osadu Tri Duba. Postup Zverinovej skupiny podporovala skupina 
pplk. Markusa útokom po hrebeni Chrebet. Večer 17. októbra jednotky peších plukov RD 
na hrebeni Chrebet vystriedali jednotky priezvedného oddielu 5.

Ešte počas 17. októbra veliteľ RD plk. S. Jurech dostal telegram od veliteľa LVII. zboru 
gen. Kirchnera, ktorý divízii vyslovil mimoriadne uznanie za „veľmi úspešný útok, ktorý 
viedol k očisteniu horského masívu Chrebet a dobytiu osady Tri DubaPríslušníci 
divízie však určite viac než toto uznanie privítali jeho rozkaz nariaďujúci stiahnutie RD na 
krátky odpočinok do priestoru Kutajskaja - Suzdalskaja - Martanskaja - Abchaskaja (sev. 
vých. od Gorjačeho Ključa). Presun hlavných síl divízie do priestoru určeného na 
odpočinok sa mal uskutočniť počas 18. októbra.12 Bol však zdržiavaný výdatným daž- 
dom, v dôsledku ktorého sa lesné cesty stali takmer nezjazdnými. Už v popoludňajších 
hodinách 22. októbra 1942 sa jednotky divízie museli začať pripravovať na opätovné 
bojové nasadenie. Podľa nariadenia veliteľa VL1I. zboru mali jednotky RD vystriedať časť 
jednotiek nemeckej 125. divízie, ktoré boli v obrane pri rieke Psekups (južne od Gorja
čeho Ključa) v úseku od kóty 451,2 (hora Lysaja) po osadu Fanagirskoje (mimo).13Pre
sun RD do nového priestoru nasadenia sa začal 23. októbra. Výmena jednotiek na fronte 
neušla pozornosti protivníka, ktorý už večer 24. októbra začal silnými údernými sku
pinami napádať slovenské jednotky, najmä na južnom krídle divízie, pričom padli 4 jej 
príslušníci a 19 boli ranení.14 Podobné prepady sa opakovali aj večer 25. októbra. V ran
ných hodinách 26. októbra jednotky protivníka asi v sile práporu zaútočili proti II/21 prá
poru mjr. Belu Mládeka a po tuhom boji vnikli do jeho obranného postavenia. Po pro
tiútoku roty 1/20 práporu stot. Štefana Zelinského sa postavenie 11/21 práporu podarilo 
obnoviť. V hĺbke obrany RD, na výšine Popova, však zostala asi 200 - 300-členná so-

11 VHA Bratislava, f. RD, Velit., dôverný rozkaz č. 05 z 18. 10. 1942.
12 VHA Bratislava, f. RD, Velit., č. 22.170/Taj., 3. odd., 1942. Operačný rozkaz č. 38 zo 17. 10. 1942.
13 VHA Bratislava, f. RD, šk. 46, denné správy č. 333 z 23. 10. 1942.

VHA Bratislava, f. RD, Velit., č. 22.181/Taj., 3.odd„ 1942, Operačný rozkaz č. 40 z 23. 10. 1942
14 VHA Bratislava, f. RD. šk. 46, denné správy č. 335 z 25. 10. 1942.
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vietska prepadová skupina, ktorá prenikla cez medzeru medzi 1/20 a 11/20 (mjr. Le- 
hocký) práporom. Na jej likvidáciu bola vytvorená útočná skupina pod velením stot. 
Ludvíka Kuchtu (1. cykl. eskadrona, záložná rota RD, pion. čata a čata KPÚV). Útok tej
to skupiny sa začal 27. októbra o 10.00 h po polhodinovej delostreleckej príprave. Po 
protiútokoch nepriateľskej skupiny sa však Kuchtova skupina musela stiahnuť do výcho
diskových pozícií. Úspech nepriniesli ani útoky uskutočnené so silnou podporou de
lostrelectva v nasledujúcich dňoch. Likvidovať odpor nepriateľskej skupiny v tyle vlastnej 
obrany sa podarilo až 1. novembra. Veliteľ divízie plk. Jurech výsledok bojov v priestore 
výšiny Popova hodnotil veľmi kriticky, keď v dodatku k operačnému rozkazu 39 a 40 zo 
dňa 3. novembra uviedol: „V priebehu bojov podarilo sa 2/3 nepriateľských síl uniknúť 
v dôsledku zbabelého a nerozhodného chovania niektorých veliteľov a jednotiek.“ 15 
Veliteľ divízie nezostal len pri uvedenom hodnotení, ale vydal aj zvláštny rozkaz, v kto
rom sa uvádzalo: „1/ V poslednom čase stal sa opäť prípad veľkej zbabelosti. Záložná 
rota, ktorá mala veľmi dôležitú úlohu - zamedziť, aby nepriateľ neprechádzal medzerou 
v obrannom postavení a nedostal sa do tyla našich jednotiek, niekoľko razy opustila svoje 
miesto. Týmto jednaním bolo zapríčinené, že nepriateľ medzerou pretiahol ďalšie 
jednotky, ktoré potom vlastným jednotkám, ktoré mali vytlačiť nepriateľa, spôsobili veľ
ké straty. Títo zbabelci nesú zodpovednosť za krv tých, ktorí padli a boli ranení ďalším 
prísunom nepriateľa... “ 16 Potom nasledovali v plnom znení články 52 (Zbabelosť a zboj
níctvo) a 53 (Vzdialenie sa z boja) vojenského predpisu A-I-l17 a nariadenie všetkým 
veliteľom, aby čo najprísnejšie vykonávali ustanovenia uvedených článkov. Veliteľ, ktorý 
nechá jednotlivcov, alebo celú jednotku rozutekať „a pri tom skolením na mieste sa ne
pokúsil jednotlivcov, alebo svoju jednotku udržať na mieste“, mal byť postavený pred 
náhly poľný súd a „odstrelený“. Okrem toho veliteľ RD týmto rozkazom nariadil, aby 
každý jednotlivec, ktorý sa z boja neodôvodnene vzdialil „bol eskortou dopravený do 
trestného tábora veliteľstva RD“. Do trestného tábora mali byť dopravení aj tí jednotlivci, 
ktorí by iným spôsobom hrubo porušovali disciplínu (znásilňovanie, rabovanie, opíjanie 
sa, vyvolávanie výtržností atď.).18 Ako sa však v praxi ukázalo, tento rozkaz bol skôr pros
triedkom psychologického tlaku na zlepšenie disciplíny v jednotkách divizie, než v praxi 
realizovateľným opatrením, pretože nie je známy žiadny prípad krajného postupu 
v zmysle či. 52 predpisu A-I-l, t. j. zastrelenia „pred tvárou vojska na mieste“. Iným

15 VHA Bratislava, f. RD, Velit. č. 22.201/Taj., 3. odd., 1942.
16 Podobný prípad sa stal aj predtým. Dňa 6. októbra, keď nepriateľská jednotka (asi 100 mužov) obsadila 

cestu vedúcu z kóty 260 smerom juhovýchodným, „opustila 2/20 rota svoje predsunuté obranné postavenie 
bez rozkazu vel. práporu a prišla na kótu 260. Z rozkazu vel. práporu sa rota i prípadným útokom mala 
vrátiť do svojho pôvodného postavenia. Vyrazenie k útoku bolo podporované silnou del., min., KPUV
a guľ. palbou. 2/20 rota odoprela však k útoku vyraziť... “
VHA Bratislava, f. RD, 20. p. pl. Velit, šk. 81, 1/20 prápor, č. 60/Taj. 1942.

17 Podľa článku 52 vojenského predpisu A-I-l sa zbabelosť „v rozhodnom okamžiku“ mala trestať zastrelením.
18 VHA Bratislava, f. RD, Velit., č. 28.969/Taj., 1. odd., 1942.
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spôsobom, než nariaďoval uvedený rozkaz, bol nakoniec vyriešený aj prípad príslušníkov 
záložnej roty npor. Štefana Múdreho. Na základe rozhodnutia veliteľa divízie bola táto 
rota zrušená, jej 38 príslušníkov bolo umiestnených v trestnom tábore a zvyšok sa pridelil 
iným jednotkám. Proti vojakom daným do trestného tábora sa začalo viesť trestné pokra
čovanie, ale aj títo boli na začiatku druhej polovice novembra odoslaní k rôznym jed
notkám divízie nasadeným v prvej línii.19

Počas októbrových bojov utrpela RD straty 41 padlých a 264 ranených a ďalej sa zhor
šoval morálny i fyzický stav v jednotkách. Veliteľ 21. p. pl. pplk. O. Zverin 5. novembra 
upozorňoval veliteľa divízie, že morálny a fyzický stav mužstva „je na takom stupni, že to 
má značný vplyv na každú bojovú akciu..., javí sa u neho hlavne duševná vyčerpanosť, 
lebo nie je daná mužstvu príležitosť a prostriedky, aby sa ... mohlo po tejto stránke osvie
žiť... Značne pôsobí na morálny stav mužstva porastený horský terén a vedomie, že obra
na neni súvislá, že v pravo i vľavo nemá priamo suseda... Fyzický stav mužstva... je tiež 
veľmi otrasený... vyskytujú sa hlavne žalúdočné choroby, ktoré značne oslabujú fyzický 
stav mužstva lebo... po tejto stránke nemá možnosť, aby mohlo byť riadne liečené a oše
trované...“ Náladu mužstva dokresľoval aj anonymný list adresovaný veliteľstvu divízie: 
„...my vojaci dovolíme sa spýtať, dokiaľ chcete s nami bojovať? Či ešte sa vám nezdá, že 
nás už dosť spadlo? Ako viete sami dobre vydržali sme toho dosť!... A vy jestli máte málo 
toho vyznamenania a tých krížov, tak môžete dostať drevený! Preto ponáhľajte sa čo naj
skôr nás vymeniť a zaslať nás do vlasti... Ani keď sa už na hlavy budete stavať s nama si 
nič už nezvíťazíte... “21 Spokojnosť nevládla ani medzi dôstojníckym zborom. Preto veliteľ 
divízie žiadal MNO nielen o urýchlené doplnenie počtov gážistov „ak morálka u RD ne
má ďalej klesať“, ale aj upozorňoval, že mnohí dôstojníci sú v poli bez vystriedania už 
17. mesiac.22 Podľa hlásenia veliteľa 21. p. pl. dôstojníci túto otázku „pretriasali“ pri kaž
dej príležitosti, pretože veľká väčšina z nich bola v poli už od začiatku „a druhí dôstojníci, 
napr. z MNO, neboli ešte vôbec ani na krok “P Nespokojní však prichádzali aj dôstojníci 
zo Slovenska. Príkladom boli dve skupiny dôstojníkov, ktoré prišli k RD na začiatku dru
hej polovice októbra (spolu 19). Podľa záznamu vo vojnovom denníku 1. oddelenia veliteľ
stva RD bol ich morálny stav „veľmi slabý, takmer všetci prichádzali s pocitom krivdy“.24

V novembri 1942 bola nemecká 17. armáda, ktorá vyčerpala všetky svoje zálohy, 
prinútená zastaviť útočnú činnosť a prejsť do obrany. Jednotky RD museli odolávať

19 VHA Bratislava, f. RD, Velit., šk. 9, č. 29.326/Dôv., 1. odd., 1942. Opis vojnového denníka 1. odd. RD za 
obdobie od l.IX. - 30.XI.1942.

20 VHA Bratislava, f. RD, 16/10, Velit., Sb „5“/1942. Situačné hlásenie za mesiac október.
21 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, Velit. č. 2556/111/1942.
22 VHA Bratislava, f. RD, šk. 9, Velit., č. 29.326/Dôv., 1. odd., 1942. Opis vojnového denníka 1. odd. RD 

za obdobie od l.IX. - 30.XI.1942.
23 VHA Bratislava, f.RD, Velit., šk. 16/10, Sb 5/1942.
24 VHA Bratislava, f. RD, Velit., šk.9, č. 29.326/Dôv., 1. odd., 1942. Opis vojenného denníka 1. odd. RD za 

obdobie od l.IX. do 30.XI.1942.

36



______________________________________  Zborník príspevkov k 110. výročiu narodenia

častému delostreleckému ostreľovaniu a útokom úderných skupín protivníka. Počas 
novembra sa ani jedna strana nepokúsila uskutočniť rozsiahlejšiu útočnú činnosť. Na 
konci novembra došlo k zmene podriadenosti RD. Spolu s nemeckou 125. a 198. di
víziou sa stala súčasťou skupiny gen. von Fórstera. To už bolo v čase, keď sa vojská ne
meckej 6. armády a časti 4. tankovej armády dostali do obkľúčenia pri Stalingrade. 
Udalosti odohrávajúce sa pri Stalingrade podstatným spôsobom ovplyvňovali činnosť 
nemeckých vojsk na severnom Kaukaze, ktoré pred koncom roka 1942 museli čeliť pro
tiútokom vojsk Zakaukazského frontu v priestoroch Nalčiku, Mozdoku a Taupse.

Počas decembra 1942 však už bolo možné takmer s určitosťou predpokladať, že v zá
padnej časti Severného Kaukazu dôjde k obratu, a to nielen na základe priebehu bojovej 
činnosti pri Stalingrade, ale aj zvyšujúcej sa aktivity sovietskych vojsk v pásme nemeckej 
17. armády, nevynímajúc úsek RD. Preto ani velitelia útvarov a jednotiek RD neboli 
prekvapení, keď veliteľ divízie plk. S. Jurech večer 16. decembra vydal rozkaz, v ktorom 
upozorňoval na nariadenie o povinnosti ničenia diel a ťažkých pěchotných zbraní pre 
prípad, že by sa tieto mali dostať do rúk nepriateľa.25

Hlavné veliteľstvo nemeckej brannej moci sa vzhľadom na reálne nebezpečenstvo 
obkľúčenia svojho severokaukazského zoskupenia vojsk rozhodlo stiahnuť 1. tankovú ar
mádu (vel. - gen. Eberhard von Mackensen) z priestoru Mozdoku, Nalčiku a Prochlad- 
ného na čiaru Tichoreck - Kropotkin. Ústup 1. tankovej armády pod ochranou silných 
zadných vojov sa začal 1. januára 1943. V ten istý deň sa začala Severokaukazská útočná 
operácia Južného a Zakaukazského frontu Červenej armády. Do 24. januára boli vojská 
nemeckej 4. tankovej a 1. tankovej armády, pôsobiace južne od Donu, zatlačené na čiaru 
Krasnyj Manyč - Belaja Glina - Armavir - Labinskaja. Za týchto okolností nemecké 
hlavné velenie definitívne rozhodlo o stiahnutí celej skupiny armád A zo severného Kau
kazu. 1. tanková armáda mala čo najrýchlejšie ustúpiť smerom na Rostov a posilniť obra
nu skupiny armád Don. 17. armáda mala ustúpiť na Tamanský polostrov a pútať čo naj
väčšie množstvo síl protivníka.

Na fronte Čiernomorskej skupiny ako prvé začali 11. januára 1943 severovýchodne od 
Taupse útočiť vojská 46. armády v smere na Neftegorsk a donútili protistojace nemecké 
vojská ustúpiť. Tým zároveň začali ohrozovať nepriateľské vojská v obrane pred 18. armá
dou, ktoré taktiež začali ustupovať. Dňa 16. januára prešli do útoku aj vojská 56. armády 
v smere na Krasnodar. Ďalší postup vojsk 18. a 56. armády na zbiehavých smeroch ku 
Krasnodaru vytváral reálnu hrozbu, že nemecké vojská nachádzajúce sa v obrane oboj
stranne od Gorjačeho Ključa, teda aj RD, sa dostanú do obkľúčenia.

RD sa na konci prvej dekády januára 1943 dostala do podriadenosti veliteľstva skupiny 
de Angelis (vytvorené z veliteľstva XXXXIV. zboru), do ktorej okrem nej patrili 298., 
101., 125. a 97. nemecká divízia, 6. a 9. rumunská jazdecká divízia. Podľa zborového 
rozkazu veliteľstva skupiny z 9. januára 1943 mali jej podriadené zväzky brániť dovtedaj-

25 VHA Bratislava, f. MNO, Vária, šk. 8, RD, Velit., č. 21.155/Taj., 4. odel. 1942.
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šie postavenie „až clo krajnosti“,26 Do 15. januára 1943 sa vojskám skupiny de Angelis 
darilo udržať svoje obranné postavenia, napriek miestnym, často i silnejším útokom pro
tivníka. O deň neskoršie, ako sa uvádza vo vojnovom denníku 3. oddelenia veliteľstva 
RD, „sa podarilo Rusom prelomiť HOP (hlavné obranné postavenie - pozn. J. B) upros
tred skupiny de Angelis (u západného suseda RD) v šírke asi 4 km... Dňa 17. 1. 1943 po
darilo sa Rusom prelomiť rumunské obranné postavenie, prielom rozšírili až na šírku 
30 km a jednotka o sile troch divízií prenikla do priestoru všeobecne Smolenskaja - Ka- 
lužskaja. “27 V úseku RD až do začiatku tretej dekády januára sovietske jednotky nepod
nikli žiadny pokus o útok. Vyvíjali len intenzívnu prieskumnú a hliadkovaciu činnosť. 
Túto skutočnosť využilo velenie skupiny de Angelis, aby rozšírilo jej úsek o 5 km na juh 
a nasadilo časť jej jednotiek do ohrozených priestorov. Tak bola 18. januára odvelená 
6/11 delostrelecká batéria do obce Penzeskaja, kde mala posilniť nemecké jednotky, 
ktoré boli v dotyku s protivníkom. Po príchode batérie na miesto určenia bola Penzeskaja 
obkľúčená. Na druhý deň, t. j. 19. januára, bol z priestoru obce Ključevaja do Penzeskej 
vyslaný priezvedný oddiel 5 s úlohou uvoľniť cestu Saratovskaja - Penzeskaja a vyslobo
diť tam uzavreté jednotky. Na podporu mu bola pridelená 3/11 batéria. Priezvedný od
diel sa dostal do Penzeskej, ale zostal v obkľúčení. Dovtedy 6/11 delostrelecká batéria 
(počas 18. a 19. januára) utrpela straty 22 mŕtvych, 16 ťažko ranených a 15 nezvestných.

Ťažké frontové podmienky, stála hrozba zranenia alebo i smrti, pôsobenie sovietskej 
propagandy, ale aj narastanie odporu k vojne po boku nacistického Nemecka, osobné 
skúsenosti zo zavádzania „nového poriadku“ na okupovanom území, vytvárali živnú pô
du na úvahy o prechode na stranu Červenej armády nielen u mnohých vojakov, ale aj u 
časti dôstojníkov divízie. Dokladom toho sa stal aj neúspešný pokus plk. S. Jurecha 
a skupiny dôstojníkov o organizovaný prechod celej RD.28 Podľa spomienok vtedajšieho

26 VHA Bratislava, f. RD, Velit., 3. odel., šk. 38, č. 7.518/Taj„ 1943.
27 VHA Bratislava, f. RD, Velit., 3. odd., šk. 38, č. 7602/Taj.,1943.
28 Dňom 1. januára 1943 bol plk. Š. Jurech povýšený na generála II. triedy a 11. januára vyznamenaný 

Železným krížom I. triedy.
Vtedajší prednosta 4. oddelenia veliteľstva RD Gustáv Vargoš v svojich spomienkach uvádza, že plk. Jurech 
v novembri 1942 začal „ vážne uvažovať a radiť sa najmä s kpt. Št. Murgašom (predtým menom Magyar) 
so mnou, ako prednostom tylového oddelenia a neskoršie i s plk. Markusom, veliteľom 20. Pešieho pluku, 
kpt. Višňovským, prednostom organizačného a osobného oddelenia, npor. Donovalom a ďalšími, ktorým 
dôveroval o tom, ako sa z tejto situácie dostať. Konali sa večerné besedy spojené s počúvaním Moskvy 
a Londýna, čo nám umožnil výkonnou rádiostanicou veliteľ divízneho spojovacieho práporu mjr. Závodný, 
a to priamo v kancelárii jurecha. Na týchto besedách sa skoro pravidelne zúčastnil Murgaš, spočiatku ako 
náčelník operačného oddelenia, v decembri 1942 po odchode plk. E. Novotného ako zastupujúci náčelník 
štábu a po náhlom odchode pplk. K. Brezányho v polovici januára 1943 ako náčelník štábu RD... Starší 
a najmä ženatí dôstojníci uvažovali i o možných dôsledkoch na Slovensku (prenasledovanie rodín i o 
možnosti okupácie Slovenska), preto sa prikláňali k riešeniu, požiadať zástupcov sovietskej armády, aby RD 
preťatím jedinej možnej ústupovej cesty znemožnili ústup. “
VARGOŠ, G.: Prečo neprešla Rýchla divízia. VHA Bratislava, ŠZ X - 208, s. 7- 8.
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prednostu 1. oddelenia veliteľstva RD stot. Vojtecha Višňovského bol plk. S. Jurech už 
v druhej polovici decembra 1942 rozhodnutý vyslať cez front prvého kuriéra, ktorý by 
oboznámil sovietsku stranu so zámerom uskutočniť prechod RD na stranu Červenej ar
mády.29 Kuriérom sa mal stať npor. Gustáv Donovál. Ten však navrhol, aby „prvý 
prechod kuriéra cez front, ktorým sa má presondovať schodnosť cesty pre naše budúce 
kuriérne kontakty so sov. stranou a dozvedieť sa jej zásadný postoj k našej ponuke... bol 
zverený jeho osobnej spojke - desiatnikovi Vincentovi Sedíkovi“.30 Jurech s návrhom 
súhlasil a rozhodol, že prechod kuriéra cez front sa uskutoční v úseku p. pl. 20 (vel. plk. 
M. Markus), konkrétne v obrannom podúseku jeho 6. roty. Rozhodnutie bolo ovplyv
nené tým, že veliteľ 11/20 práporu npor. Ján Sulla a veliteľ 6/20 roty npor. Ján 
Gregorčok „boli osobami, ktorých iniciatíva v odbojovom konaní bola aj samotnému 
gen. Jurechovi... veľmi dobre známa. Za spoľahlivosť týchto veliteľov ... zaručil sa 
Sen. jurechovi osobne plk. M. Markus...“1' Okrem toho, zákopy sovietskych a slovens
kých jednotiek tu boli k sebe veľmi blízko (80 až 100 m) a terén bol neprehľadný.

Ráno 9. januára 1943 dostali npor. Sulla a npor. Gregorčok nariadenie veliteľa p. pl. 
20 plk. M. Markusa, aby zabezpečili odmínovanie a vytýčenie trasy prechodu. Po zot
mení prišiel z veliteľstva p. pl. 20 na veliteľstvo II/20 práporu desiatnik Vincent Sedík, 
vybavený listom gen. S. Jurecha, ktorý obsahoval informácie o pripravovanom dobro
voľnom prechode RD na stranu Červenej armády, ako aj žiadosť, aby sovietska strana 
pomohla tento zámer uskutočniť. Pred svitaním 10. januára des. Sedík prešiel cez 
frontovú líniu. Po troch dňoch pobytu na druhej strane frontu sa vrátil s písomnou 
odpoveďou pre gen. Jurecha. Podľa V. Višňovského sovietska strana v nej vítala ponuku 
na prechod divízie a žiadala, aby bol vyslaný dôstojník oboznámený „s celou situáciou 
okolo zamýšľaného prechodu RD“ a splnomocnený jednať ohľadom prijatia spoločnej 
dohody. Úlohu splnomocneného kuriéra mal vykonať npor. G. Donovál, ktorý pravde
podobne v noci zo 17. na 18. januára prešiel cez front rovnakou trasou, ako predtým des. 
Sedík. Výsledkom jeho misie bolo podpísanie dohody dňa 22. januára 1943.32 O deň 
neskoršie sa vrátil k RD.

Z prvého článku dohody je zrejmé, že prechod RD sa mal uskutočniť 23. januára 1943. 
Uvádzalo sa v ňom: „V prípade, ak jednotky Červenej armády pretnú hradskú Sara- 
tovskaja - Krasnodar 23. januára 1943, 1. slovenská motorizovaná divízia okamžite zač
ne orsanizovanýprechod k Červenej armáde...“ V prípade, že by sa sovietskym jednot
kám 23. januára nepodarilo preťať cestu Saratovskaja - Krasnodar, malo velenie RD

29 VISNOVSKY, V.: Tajná dohoda medzi sovietskou Červenou armádou a slovenskou Rýchlou divíziou.
Dohoda storočia. VHA Bratislava, ŠZ X - 147, s. 37.

30 Tamže, s. 38.
31 Tamže, s. 41.
32 Dohodu podpísali: „Splnomocnení velením Červenej armády: 1. plukovník Dolganov 2. plukovník 

femeljanov J. kapitán druhého stupňa Cvetkov. Splnomocnený velením slovenskej Rýchlej divízie: 
nadporučík Donovál. “
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začať organizovaný prechod к Červenej armáde dňa 24. januára o 18.00 h moskovského 
času.

Podľa článku 2 uvedenej dohody, mala Rýchla divízia prejsť k Červenej armáde v pl
nom počte so zbraňami a technikou, pridelenými útvarmi, posilovými a spojovacími 
prostriedkami. Sovietskemu veleniu mala odovzdať operačné dokumenty, rozkazy nemec
kého a slovenského velenia a celý vojenský majetok. V článku 3 bol obsiahnutý plán 
prechodu: ,,a) Jednotky 1. slovenskej divízie, ktoré zaujímajú obranu na kóte 192,0, 
stiahnu sa z kóty 192,0 a ako prvé prejdú na stranu Červenej armády. Po odchode slo
venských jednotiek kótu okamžite obsadia jednotky Červenej armády, b) Štáb 1. slo
venskej divízie na čele s pánom generálom furechom a podplukovníkom pánom Breza- 
nim, ” prejde k Červenej armáde prvý a zástupcom Červenej armády odovzdá všetky ope
račné dokumenty, rozkazy nemeckého a slovenského velenia, výkaz bojového a počet
ného stavu divízie a pridelených posilových jednotiek a spojovacích prostriedkov, po
nechajúc pre riadenie prechodu jednotiek divízie minimálny počet dôstojníkov štábu, 
c) Prechod divízie s jej materiálnym vybavením uskutočniť organizovane (po rotách) 
v 10 minútových intervaloch, d) Poradie prechodu jednotiek divízie sa stanovuje takto: 
ako prvé prechádzajú, ako je určené v bode c) tejto dohody, strelecké jednotky divízie, 
za nimi tanky a delostrelectvo a ako posledné tylové jednotky so všetkým majetkom. 
Štáby jednotiek divízie na čele so svojimi veliteľmi prechádzajú vo všetkých prípadoch 
ako prvé a zástupcom Červenej armády odovzdajú zoznamy mužstva svojej jednotky 
a údaje o jej bojovom zložení, e) Prechod všetkých jednotiek divízie uskutočniť v oblasti 
Orlovaja ščel, odkiaľ sa jednotky divízie po odovzdaní zbraní a dokumentov budú pos
tupne sťahovať do tyla po trase, ktorú navrhne velenie Červenej armády, f) jednotky 
1. slovenskej divízie sa zaväzujú, že pred opustením obrannej čiary zničia celý systém 
obrany alebo jeho časť, odmínujú alebo vyhodia všetky mínové polia vybudované na 
obrannom úseku, ktorý pred prechodom zaujímali, g) Vybudovanie prepráv cez rieku 
Psekups v oblasti prechodu (Orlovaja ščel), 1. slovenská divízia berie na seba. “

V 4. článku dohody sa velenie Červenej armády zaväzovalo, že zabezpečí kryt prechodu 
jednotiek RD zo západného brehu rieky Psekups, že všetkým vojakom a dôstojníkom RD, 
ktorí prejdú k Červenej armáde, zaručí normálne životné a stravovacie podmienky, lekár
sku pomoc, ponechá im uniformy, hodnosti a vyznamenania, osobný majetok a cennosti 
a dôstojníckemu zboru zaručí právo nosiť bodnú zbraň. Po skončení vojny sa podľa tohto 
článku dohody zaručoval všetkým príslušníkom RD návrat do vlasti, alebo do ktorejkoľ
vek krajiny podľa ich želania.

Dňa 23. januára 1943 dostal veliteľ RD rozkaz nadriadeného nemeckého veliteľstva na 
ústup. Podľa tohto rozkazu sa skupina de Angelis mala „odpútať“ od nepriateľa v dňoch 
25. - 27. januára a zaujať novú obranu na čiare Psekups - Grigorjevskaja. RD mala zatiaľ

” Pplk. gšt. Koloman Brezany hlásil príchod na veliteľstve RD dňa 31. decembra 1942 s určením ako náčelník 
štábu divízie.
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udržať svoje obranné postavenia a do 25. januára pripraviť odpútanie svojich jednotiek 
od nepriateľa tak, aby ráno 27. januára mohla byť so zadnými vojmi severne od údolia 
Psekupsu. Podľa operačného rozkazu veliteľstva RD č. 1 z 23. januára 1943 (t. j. zo dňa, 
v ktorom sa podľa dohody mal uskutočniť prechod divízie na stranu Červenej armády), 
mali jednotky divízie ihneď začať prípravy na ústup, udržať svoje postavenia do 
25. januára a v noci z 26. na 27. januára mali hlavné sily divízie začať presun do nového 
obranného postavenia v priestore Edepsukaj - Kasanukaj - Saganšerichablj (južne od 
rieky Kubáň).34 Počas 23. januára bol v úseku RD, až na ojedinelé prestrelky z ručných 
zbraní a slabšieho delostreleckého ostreľovania, pokoj. Nasledujúci deň sa sovietske 
jednotky pokúšali preniknúť k obranným postaveniam jednotiek p. pl. 20, a to najmä 
v úseku 1/20 práporu a 5/20 roty (t. j. v priestore, kde sa mal uskutočniť prechod RD 
na stranu Červenej armády). Podľa hlásenia veliteľstva pluku nepriateľ „bol všade krvavo 
odrazený a pred vlastnými prekážkami zostalo mnoho mŕtvych a ranených “.35 V úseku 
p. pl. 21 došlo po 13. h k útoku sovietskej jednotky (asi v hodnote roty) na pravé krídlo 
1/21 práporu. Podarilo sa jej po „boji z blízka vytlačiť z okopov asi 2/3 tohto krídla... 
Protiútokmi záložných čiat a za podpory suseda (Markusa), vlastné jednotky v tuhom 
boji o 15.40 hod. dosiahli znovu pôvodné obranné postavenie... “ 36 V závere situačného 
hlásenia veliteľa p. pl. 21 sa potom k tomuto boju uvádzalo: „Spoločným úsilím... poda
rilo sa nepriateľa zatlačiť, pri čom mu boli spôsobené ťažké krvavé straty a boli získaní 
zajatci. V úseku bolo narátaných 48 mŕtvych nepriateľov okrem tých, ktorí ležia mŕtvi 
pred postavením... Boli získaní 4 zajatci, ktorí vypovedajú:... Mali za úlohu zistiť, kto je 
pred nimi... “37

Živá bojová činnosť bola aj nasledujúceho dňa. Od 10.30 h sa sovietske jednotky sna
žili postupovať k postaveniam 1/21 a 1/20 práporu (smerom na kótu 192.0, ktorú pod
ľa dohody podpísanej npor. Donovalom mali slovenské jednotky opustiť). Opäť však 
narazili na silný odpor. Boje trvali až do 14.30 h. O ich úpornosti svedčilo hlásenie ve
liteľa p. pl. 20 plk. M. Markusa: „...Nepriateľbez ohľadu na svoje straty stále sa prepra
cováva vpred. Miestami je už tesne pred vlastným postavením. “ 38 Aj preto sa v dennom

34 Okrem dp. 11, ktorý bol podriadený nemeckej 125. div., KPUV (bez 1 čaty) sa mala 25. 1. 43 presunúť 
do priestoru Tugunroj a HKB 11 do do priestoru Lakšukaj. V noci z 24. na 25. 1. 1943 sa do priestoru 
južného okraja Lakšukaj mala presunúť 1. batéria DPLP. 1. a 7. batéria DPLP mali prevziať ochranu mostu 
cez rieku Kubáň severne od Tljuskuchablj.
VHA Bratislava, f. RD, Velit., č. 7.541/Taj., 3. odd., 1943.

35 VHA Bratislava, f. RD, Velit., 2. odd., šk. 34. Záznamy správ. Situačné hlásenia. 24. 1. 1943.
36 Tamže.
37 Tamže.
38 Tamže., 25. 1. 1943.

Vo vojnovom denníku 2. oddelenia štábu RD je uvedený tento popis boja: „10.45 - Silný nepr. útok v sile 
3. rôt smerom na k, 192.0 a celý 1/20 prápor. Nepriateľ z priest, j. Chrebt. Bg. strieľa delostrelectvom do 
celého úseku 1/20 práporu. 10.45 - Podnikol nepr. za mínometnej podpory a paľby TG útok na celý úsek 
1/21 práporu. Nepriateľ ešte neprekročil vl. prekážky. 12.30 - V úseku 1/20 práporu a 3/21 roty, ktorá
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hlásení la oddelenia veliteľstva skupiny de Angelis v pasáži o RD mohlo uviesť, že diví
zia počas tohto dňa „odrazila nepriateľské útoky vedené až do odpoludňajších hodín 
proti predmostiu Psekups - J km severozápadne Bezimjannoje, za vysokých krvavých 
strát pre nepriateľa (250 mŕtvych Rusov). Obranu držiace tam sily t. č. plánovité sťahujú 
sa späť na východný breh Psekupsu. Časť síl (1. prápor) dosiahla Г 205 (vidlica ciest) a bo
la podriadená 125. peš. divízii k ochrane cesty v priestore 4 km severne Saratovskaja. “ 39

Zachované dokumenty, ako aj priebeh udalostí v dňoch, keď sa podľa dohody z 22. ja
nuára 1943 mal uskutočniť prechod divízie na stranu Červenej armády, ukazujú, že ani 
zo strany veliteľstva RD, ani v žiadnej jej jednotke sa nerobili opatrenia, ktoré by naz
načovali čo i len pokus o prechod. Naopak, jednotky divízie plnili úlohy tak, ako to naria
ďoval rozkaz veliteľstva skupiny de Angelis a rozkaz veliteľa RD z 23. januára 1943.

Dňa 25. januára 1943, o 16.00 h začali jednotky peších plukov RD ústup do prechod
ného obranného postavenia na východnom brehu Psekupsu. Ústup hlavných síl divízie 
do nového obranného postavenia sa začal v noci na 26. januára a do večera nasledu
júceho dňa dosiahli priestor Saganšerichablj - Kasanukaj - Edepsukaj. Večer 27. januára 
1943 veliteľ RD (veliteľstvo RD v obci Lakšukaj) vydal operačný rozkaz č. 2 na zaujatie 
obrany na čiare rieka Psekups - Kasanukaj - Edepsukaj 1 - Edepsukaj 2 - rieka Kubáň, 
s úlohou nedovoliť nepriateľovi preniknúť do priestoru južne a juhovýchodne od Krasno- 
daru. Severne od obrany RD pôsobili jednotky 4. horskej divízie (za riekou Kubáň) a juž
ne jednotky 198. pešej divízie. Pešie pluky RD zaujali nariadené obranné postavenia po
čas 28. januára - p. pl. 20 na čiare rieka Kubáň - juhovýchodný a južný okraj Edepsukaj 
II - juhovýchodný a južný okraj Edepsukaj I - východný okraj lesa severne Kasanukaj; 
p. pl. 21 na čiare východný okraj lesa severne od Kasanakuja - východný okraj Ksanukaj 
- rieka Psekups. Delostrelecký pluk 31 bol na základe rozkazu veliteľa skupiny de Angelis 
nasadený v priestore Lenina, na severnom brehu rieky Kubáň a protilietadlové delo
strelecké batérie 1 a 7 prevzali ochranu pontónového mostu severne od obce Tljusten- 
chablj. Priezvedný oddiel 5, ktorý pôsobil v zostave nemeckej 125. pešej divízie, dorazil 
k hlavným silám RD až 29. januára.40

V poludňajších hodinách 29. januára menšie sovietske jednotky prenikli k okraju obce 
Lakšukaj. Veliteľstvo RD, okrem užšieho štábu, sa vzhľadom na kritickú situáciu presu-

susedí s 1/20 práporom, rozhorčené boje trvajú. Nepr. bez ohľadu na svoje straty stále sa prepracováva vpred. 
Miestami je už tesne pred vlastným postavením. Pre 2/20 rotou v údolí je asi 160 mužov, ktorí napriek našej del. 
paľbe neustúpili. Podľa hlásenia veliteľa 1/20 práporu z týchto mužov sa časť plazi k prekážkam pred 2/20 rotou. 
10.30 - Zaútočil nepriateľ v sile asi 2 práporov striedavo na krídla úseku 1/21 práporu a pravého susedného 
pluku. Nepriateľský útok trval do 12.50 hod. a bol odrazený vi pech. a del. palbou bez toho, že by sa nepr. bol 
dostal do HOP. Straty nepriateľa pri normálnom odhade činia najmenej 200 - 220 mŕtvych a ranených. Pred 
postavením sú celé hromady nepr. mŕtvol. 14.30 - Nepr. ustúpil pod silnou vi palbou. Nestiahol sa však do 
pôvodného svojho postavenia, ale zostal v tesnom dotyku pred postavením 1. a 2/20 roty. “

” VHA Bratislava, f. RD, Velit. 3. odd., šk. 46, rádiogram č. 110, Denné hlásenie la oddel. zo dňa 25.1.1942.
40 VHA Bratislava, f. RD, 20. p. pl., , šk. 82, velit. RD č. 7.543/Taj. 3. odd. 1943.
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nulo do Paškovskej (na severnom brehu rieky Kubáň). V dopoludňajších hodinách tohto 
dňa v obci Ponežukaj prešla do zajatia 1/21 rota i s veliteľom npor. Pavlom Marcelym a 
por. Františkom Brezinom (2 dost, a 32 mužov).41

Pretože útoky sovietskych jednotiek na Lakšukaj pokračovali aj v noci, v ranných hodi
nách 30. januára sa veliteľ RD so svojím užším štábom premiestnil na veliteľstvo p. pl. 
20. v Šabanochablj a neskôr do obce Paškovskaja. Medzitým sa priezvednému oddielu 5 
a nemeckým jednotkám podarilo vytlačiť sovietske jednotky z priestoru obce Turgoj 
a južného okraja obce Lakšukaj a uvoľniť tak cestu Lakšukaj - Paškovskaja. 31. januára 
sa do bojov dostali aj pešie pluky. Sovietske jednotky, ktoré prenikli do priestoru obce 
Gatlukaj, zaútočili na pravé krídlo p. pl. 21. Jednotky p. pl. 20 boli vytlačené z priestoru 
Edepsukaj, a do zajatia padla pešia čata a guľometný roj nasadený na severnom krídle 
p. pl. 20, 11/11 delostrelecký oddiel (2. a 4. batéria) sa spolu s nemeckou pechotou, 
ktorú podporoval, dostal do obkľúčenia v obci Tochtamukaj. Večer, o 22.00 h, vydal 
náčelník štábu RD písomné potvrdenie už predtým ústne vydaných rozkazov na ďalšie 
„odpútavacie pohyby“ divízie. Upozorňovalo sa v ňom, že každý budúci pohyb aj tej 
najmenšej jednotky musí byť uskutočnený pod heslom „Šetriť pohonnými hmotami“, že 
armáda nemá dostatok pohonných hmôt, a preto pri ďalšom ústupe nemôže byť odsunutý 
celý počet motorových vozidiel. Podľa týchto smerníc jednotky za každých okolností mali 
vziať so sebou zbrane, ale zároveň sa konštatovalo, že ťažké zbrane, „ktoré pre ťažkosti 
terénne nemožno sebou zobrať, treba zničiť“. Zničiť sa mala aj munícia, ktorú nebolo

41 Tamže. Vo večernom hlásení veliteľa RD na štáb MNO sa o týchto udalostiach udalosti uvádzalo: „Rota 
npor. Marcela na PS bola silnou nepr. skupinou obkľúčená. Až do večerných hodín vrátili sa 4 muži od 
tejto jednotky. Podrobnosti chýbajú. Gros divízie buduje HOP. V odpoludňajších hodinách postúpili nepr. 
úderné skupiny viac raz až na okraj miesta SV RD. K obmedzeniu týchto musela byť zasadená väčšia časť 
personálu štábu divízie. Po zotmení premiestnilo sa SV divízie na nové SV. Veliteľ divízie s užším štábom 
zostal na starom SV. ( F. RD, 4/1/1. Telegram č. 76, 1.2.43) Vo večernom hlásení na MNO zo dňa 30. 
januára 1943 sa k situácii RD uvádzalo: „Nepr. nedosiahol styk HOP, predsunuté PS museli ale následkom 
nepr. tlaku ustúpiť. PO 5 je stále vo zväzku susednej divízie zasadené k ochrane SV div., u ktorej behom 
noci a v ranných hodinách došlo k boju zblízka. Nepr. bol za vysokých strát odrazený. PO 5 malo straty na 
ľuďoch a materiálu. Od roty npor. Marcela sa doteraz vrátilo len 6 mužov. Rota 32 mužov npor. Marcela 
a presunutá sprav. Ústredňa s por. Brezinom (II. odd.) dostali sa pravdepodobne do zajatia. Vlastné 
jednotky pracovali na HOP. “
VHA Bratislava, f. RD, Velit., šk. sign. 4/1/1, telegramy.
Moskovský rozhlas 17. marca 1943 o 24.00 hod.: „Stály spolupracovník moskovského rozhlasu Peter 
Maguran o osude slovenskej RD: ...Prvá rota 21 motorizovaného pluku s npor. Pavlom Marcelym, ktorá 
prešla 29. januára v plnej výzbroji a v plnom stave na stranu Červenej armády u obce Ponežukaj. Ďalej 
prešiel na stranu Červenej armády dôstojník spravodajskej služby štábu divízie por. František Brezina aj so 
svojim šoférom a 7. čata 20. mot. pluku na čele s dôst. zástupcom Samom Mravcom, ktorá prešla na stranu 
Červenej armády 31. 1. v okolí obce Edepšukaj. Ďalej prešla na stranu Červenej armády skupina 45 vojakov 
na čele s poručíkom zbroj, parku Jozefom Jeremiášom... v Paškove/správne je Paškovskaja - pozn. ).B./ 
skupina 37 vojakov na čele s des. štáb. roty Michalom Sečanským... 11.2. vítali títo chlapci Červenú armádu. “ 
VHA Bratislava, f. RD,Velit., šk. 23, č. 4549/Dôv., 2. odd. 1943.
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К

možné odviesť, rovnako tak aj „zimné náradie, ako sane, lyže, sedlá..., ako i veľké zbroj
né dielne“.42

Počas nasledujúceho dňa (1. februára) sovietske jednotky útočili takmer v celom úseku 
RD a v priestore severovýchodne od obce Kasanukaj vnikli do jej hlavného obranného 
postavenia. O 19.00 h veliteľ RD gen. S. Jurech vydal rozkaz na ústup divízie na severný 
breh rieky Kubáň do priestoru Sabanochablj - Paškovskaja.43 Do večera 2. februára boli 
jednotky RD vystriedané nemeckými jednotkami a RD začala presun do priestoru 
Ivanovskaja - Novomyšatovskaja, ktorý pokračoval aj 3. a 4. februára.

V neskorých večerných hodinách 4. februára vydalo veliteľstvo RD operačný rozkaz 
č. 4, v ktorom sa uvádzalo, že jednotky divízie začnú dňa 5. februára presun na Kerč, a to: 
,,a) osoby s najnutnejšou výstrojou a výzbrojou - lietadlami, b) trény (hyp. a aut.), ťažké 
zbrane, zavazadlá a najpotrebnejšie mužstvo - po mori. 1144 Preprava lietadlami mala byť 
vykonaná z letiska v Slavjanskej. Prvých 1 000 mužov malo odletieť 5. februára. V hlá
sení odoslanom v tento deň na štáb MNO však gen. Jurech musel konštatovať, že divízia 
napriek jeho opakovaným návrhom, „aby v ťažkých bojoch, ktoré trvajú už tri týždne, 
nebola úplne rozprášená“, bola lietadlami prevezená na Krym, je ešte stále nasadená pri 
předmostí Krasnodaru.

Podľa hlásenia npor. M. Kučeru, styčného dôstojníka na letisku v Slavjanskej, prvá 
skupina príslušníkov RD (541 osôb) odletela na Krym 8. februára 1943. Ale už na druhý 
deň bol letecký presun zastavený a jednotky RD sa mali presunúť po osi Ivanovskaja - 
Slavjanskaja - Anastasijevskaja - Varennikovskaja - Starotitarovskaja do priestoru Tama- 
ne, kde mali prevziať obranu pobrežia. Ako prvý sa do určeného priestoru 9. februára za
čal presúvať p. pl. 20, zatiaľ čo ostatné jednotky organizovali pochodové celky. Na po
ludnie 10. februára dostalo veliteľstvo divízie rozkaz zastaviť presun jednotiek, pretože 
nemecké velenie opäť povolilo ich leteckú prepravu na Krym. V dôsledku toho peši pluk 
20 dostal rozkaz vrátiť sa do Slavjanskej. Do Tamane pokračoval len presun motorových 
vozidiel a konských povozov s materiálom, proviantom a príslušným personálom, ktorý 
sa mal pod velením pplk. J. Kalia prepraviť na Krym na lodiach. Letecká preprava jed
notiek divízie sa obnovila 11. februára. V ten deň bolo odsunutých asi 1 900 príslušníkov 
pešieho pluku 20, delostreleckého pluku 11 a delostreleckého pluku 31. Dalšich 2 250 
osôb sa zhromažďovalo v Slavjanskej. 12. februára zo Slavjanskej odleteli príslušníci 
pešieho pluku 21, priezvedného oddielu 5 a štábu divízie. Prvým lietadlom odletel veliteľ 
divízie s užším štábom do Simferopoľu. Odlet jednotiek bol poznamenaný chaosom. 
„Nepoučení velitelia a mužstvo sadali do lietadiel letiacich do Mariupolu, Simferopoľu 
a iných miest, ba jedna skupina odletela do Bukurešti... Širší štáb, t. j. oddelenia bez 
prednostov, pristál na obed na letišti Kerč - Bagerovo.... “ Presunuté jednotky divízie sa

42 VHA Bratislava, f. RD, 20. p. pl., Velit. RD, šk. 82, č. 11545/taj 4. odel. 1943.
43 VHA Bratislava, f. RD, Velit., 3. odd., šk. 36, č. 7.552/Taj., 1943.
44 VHA Bratislava, f. MNO, 25/14/1, č. 3333/Taj., 1943. Velit. RD, č. 7.561/Taj.., 3. odd. 1943.
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mali postupne zhromaždiť v priestore Melitopoľ - Michajlovka a potom vybudovať a zais
tiť obranné postavenia v priestore Vasiljevka - Moločansk.45

Ústup RD od Kaukazu na Krym negatívne poznamenal situáciu v jej jednotkách, čo sa 
výrazne prejavilo najmä v poklese disciplíny, ktorá bola hodnotená ako „veľmi uvoľne
ná“. To veliteľa divízie gen. S. Jurecha viedlo k vydaniu osobitného rozkazu, v ktorom 
upozorňoval: „Dobrá kamarátska súdržnosť jednotiek v poslednom čase po ústupe divízie 
povolila až v tragickom rozsahu. Dosah tejto skutočnosti je nedozierny... Skutočnosť, že 
niektoré jednotky sa priamo rozpadli, že jednotlivci sa dopúšťali zločinných krádeží, 
opustili svoje zbrane, neposlúchli svojich veliteľov, je vrcholným upozornením pre nás 
všetkých..., že musíme zasiahnuť všetkou energiou a krajnými prostriedkami, aby RD zas 
tvorila súdržnú, kamarátskym duchom a národným sebavedomím presiaknutú a disci
plinovanú jednotku...“ Po tomto upozornení vyzýval „statočnú väčšinu mužstva, pod
dôstojníkov a dôstojníkov, aby krátkou cestou zakročili proti každému zločineckému 
zjavu rozkladu“ a veliteľom všetkých stupňov nariaďoval, aby usporiadali svoje jednotky 
tak, aby ich morálka a pohotovosť boli zase na takej výške, ako to ich spoločný osud 
a úlohy vyžadujú. Ostro kritizoval nedostatky, ktoré ústup sprevádzali: „Ukázalo sa, že 
niektorí velitelia neudržali ani spojenie so svojimi predstavenými, o rozkazy sa nestarali, 
svoje jednotky zanedbali, opustili, nezakročili energicky tam, kde sa rozklad začínal, 
nestarali sa o pohotovosť a morálku u svojej jednotky. “ V citovanom rozkaze taktiež zdô
raznil, že jeho osobným zásahom a námahou sa podarilo, „že RD bola ušetrená krajných 
strát a útrap, čo bolo možné len tak, že jednotky konali svoju povinnosť vzorne, panovala 
disciplína a rozkazy boli plnené hladko... ak týchto základných požiadaviek nebude, strá
cam základné prostriedky pre ďalšie uchránenie našich jednotiek... Toto musí byť kaž
dému dôstojníkovi, poddôstojníkovi a poslednému mužovi vysvetlené a známe. “46 Nasle
dujúci vývoj však ukázal, že odvrátiť rozklad divízie už nebolo možné.

Jednotky RD, presunuté na Krym letecky, sa na začiatku druhej dekády februára 1943 
sústredili v priestore Michajlovka - Moločansk - Vasiljevka - Prišib. Po postupnom prí
chode jednotiek prepravovaných na lodiach spolu so zvyškami techniky a materiálu 
divízie sa do 19. marca 1943 v novom priestore sústredilo 6 627 jej príslušníkov RD.47

45 VHA Bratislava, f. RD, Velit. šk. 11, č. 875/Dôv., 1. odel. 1943. Vojnový denník 1. odd. VRD,
1. 1. - 10. 4. 1943. f. RD, 4/1/1, telegram č. 1589, Večerné hlásenie gen. Jurecha MNO z 23. 2. 1943).

46 VHA Bratislava, f. RD, Velit., šk. 10, č. 235/Dôv., 1. odd., 1943. Osobitný rozkaz VRD z 22. 2. 1943.
47 V jej výzbroji sa v tomto čase nachádzalo 4 024 pušiek, 1 345 pištolí, 204 ľahkých a 16 ťažkých 

guľometov, 10 mínometov 80 mm, 4 protitankové kanóny 37 mm, 8 protitankových kanónov 45 mm,
4 protitankové kanóny 50 mm, 5 kanónov 105 mm a 1 ľahký tank. Z uvedenej výzbroje bolo 1 000 pušiek 
a 8 protitankových kanónov 45 mm koristného pôvodu, vypožičaných od nemeckých jednotiek. Na za
čiatku druhej polovice marca 1943 prešli do vlastníctva RD spolu s ďalšími 4 protitankovými kanónmi 
45 mm a 18 mínometmi kalibru 82 mm.
VHA Bratislava, f. RD, Velit., 4/1/1., Opisy diaľnopisov od nemec.spoj. štábju pri RD z 1. 3., 13. 3., 14.
3., 17. 3., 21. 3. a 24. 3. 1943. f. RD, Velit., šk. 38, č. 7.598/Taj„ 3. odd., 1943.
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Na začiatku poslednej dekády marca 1943 dostalo velitelstvo RD nariadenie na presun 
na Krym s úlohou prevziať obranu krymských úžin a ochranu železničných tratí.48 Presun 
divízie do určených priestorov prebiehal počas posledných marcových dní a na začiatku 
apríla 1943. Od 2. do 4. apríla jej jednotky preberali určené úseky od nemeckých a ru
munských jednotiek. Priestor rozmiestnenia útvarov a jednotiek divízie bol na severe 
ohraničený čiarou prístav Port Chorly - Kalančak - Gromovka - Novaja Grigorjevka (sev. 
od Geničeska) a na juhu čiarou južne od Išumu - južne od Voinky - južne od Taganašu. 
Ťažisko úloh divízie malo spočívať v prehradení dvoch možných smerov preniknutia 
vojsk Červenej armády z Ukrajiny na Krym, a to cez Perekopskú šiju a na smere Melitopol' 
- Džankoj. Ich realizácia sa začala už pod velením nového veliteľa divízie. Dňa 10. apríla 
totiž velenie prevzal plk. Pavol Kuna.49 V nasledujúcich jarných a letných mesiacoch 
roka 1943, v podmienkach relatívneho pokoja, jednotky RD vykonávali opevňovacie 
práce v určených priestoroch, zabezpečovali ochranu železničných a cestných ko
munikácií, uskutočňovali výcvik, nacvičovali činnosť pre prípad vysadenia ne
priateľských jednotiek a vybráni príslušníci jednotiek sa zúčastňovali školení v rôznych 
kurzoch.

Výrazným zásahom do života príslušníkov divízie bola výmena mužstva a reorganizácia, 
ktorá sa uskutočnila pod velením staronového veliteľa divízie - gen. S. Jurecha, ktorý 
prevzal velenie od plk. P. Kunu 10. júna 1943.

Prvé dva transporty zo Slovenska došli k RD 28. júna 1943. Do polovice júla 1943 
prišlo spolu 191 dôstojníkov, 54 rotmajstrov, 178 poddôstojníkov z povolania, 88 ašpi
rantov a 8 735 vojakov, t. j. spolu 9 246 mužov. Naopak, na Slovensko sa vrátilo 92 dôs
tojníkov, 20 rotmajstrov, 120 poddôstojníkov z povolania, 7 ašpirantov a 2 960 vojakov, 
t. j. spolu 3 199 mužov.

Od výmeny časti príslušníkov divízie sa očakávalo zlepšenie morálneho stavu v jed
notkách, najmä zníženie počtu krádeží nielen civilného, ale aj vojenského majetku, ktoré 
viedli veliteľa divízie k tomu, aby ministra národnej obrany požiadal „o urýchlené za
vedenie štataríálneho stavu, t. j. možnosť trestať smrťou na mieste v prípade odcudzenia

48 VHA Bratislava, f. RD, Velil., 4/1/1, Opis ďalekopisu od nemec. spoj. štábu pri RD z 21.3.1943.
49 VHA Bratislava, f. RD., Velit., Divizny rozkaz č. 143 z 22. 4. 1943.
50 VHA Bratislava, f. MNO, 26/36/1, č. 3.948/Taj., 1/2, 1943.

Podaniu žiadosti predchádzal rozkaz veliteľstva RD č. 165 z 12. júna 1943, v ktorom sa o . i. uvádzalo: 
„Niekoľkokrát som zakázal tak výkup hospodárskych produktov bez povolenia VRD a nemeckých orgánov, 
ako i krádeže a kšeftovanie. Napriek tomu, že na tieto nepekné, nevojenské a nečestné veci aj viac razy som 
upozorňoval, som zistil, že tieto u RD neprestali. Na troch dôstojníkov, ktorí zákaz o nedovolenom výkupe 
nedbali, podal som trestné oznámenie. V posledných dňoch zistila sa širokorozvetvená organizácia, ktorá s 
ukradnutým a podvodným spôsobom vylákaným cukrom, soľou a iným proviantom, ako i statkom 
prevádzala kšeftovanie vo veľkých rozmeroch... Na afére zúčastnení sú tak mužstvo, ako i dôstojníci 
niekoľkých jednotiek. Doteraz som dal zatknúť dvoch dôstojníkov, dvoch rotnikov a 5 hodnostnikov, 
ktorých, ako i neskoršie zistených, postavím pred poľný súd...“
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nejakého proviantu, alebo súčiastok výstroja a výzbroje“.50 Minister národnej obrany 
gen. F. Catloš žiadosti gen. S. Jurecha vyhovel a na veliteľa divízie preniesol právo „na 
vyhlásenie a zrušenie stanného práva pre zločiny krádeže a sprenevery“ pre oblasť divízie.

Reorganizácia divízie bola dokončená 20. júla 1943. K tomuto dňu mala 11 631 prís
lušníkov.51 Po skončení reorganizácie odoslal gen. S. Jurech hlásenie na MNO, 
v ktorom pri hodnotení morálnej hodnoty divízie upozorňoval, že v dôsledku nedostatku 
špecialistov musela byť v poli ponechaná časť mužstva starších ročníkov, čo vyvolalo 
„menší nesúhlas“. Upokojenie nastalo až po prisľúbení frontovej dovolenky. Napriek 
tomu bolo mužstvo starších ročníkov sústredené „v organických zväzkoch, aby nepôso
bilo rozvratné na novoprichodiace jednotky a aby nevnieslo niektoré zlozvyky, vzniklé za 
ústupu vlastných jednotiek“ 52 Kriticky hodnotil poddôstojníkov z povolania, ktorí mali 
malý vplyv na udržiavanie a zlepšovanie morálneho stavu mužstva. Ešte horší stav bol 
podľa gen. Jurecha v rotmajstrovskom zbore, ktorý takmer výhradne vykonával „len 
hospodársku a špeciálnu službu“. Jurech v hlásení uvádzal: „Špatné mravné základy a zlé 
materiálne zaistenie zvádzajú mnoho razy mladých rotmajstrov k nečestným skutkom, 
ako napr. nedovoleným machináciám s erárnym majetkom a materiálom. Skoro väčšina 
z nich je v trestnom stíhaní... K zlepšeniu morálneho stavu kladne neprispievajú.“ 
Reagoval aj na názory dôstojníkov, že je nutné, aby „dôstojníci v poli videli spravodlivé 
plnenie povinností všetkých dôstojníkov, t. j. aby MNO určovalo pre službu v poli 
každého, kto je predpismi pre túto službu spôsobilí. Nikomu sa nesmie dovoliť, aby 
využil rôznych obkľúk a tak sa vyhol frontovej službe. “ V tejto súvislosti veliteľ divízie 
upozorňoval, že podľa informácií dôstojníkov, ktorí prišli v rámci výmeny, mnohí jed
notlivci „využili rôznych známostí a pod rúškom nepostrádateľnosti, nemocí, vyhli sa 
odchodu na front“, že sa o tom hovorí v každej jednotke „s príslušnými ironickými 
a zlostnými poznámkami“. V osobitnej časti hodnotenia morálneho stavu divízie pouká
zal na príčiny takéhoto postupu dôstojníkov, keď napísal: „Počítajú, že za určitého pred
pokladu skončenia vojny vystúpia pred svetom ako rozhodní národovci - ba martýri, kto
rí obetovali svojmu presvedčeniu kus kariéry. Špekulujú na úkor tých poslušných, ktorí 
bez ohľadu na svoje cítenie statočne konajú úlohy, ktoré im terajšie zodpovedné vedenie 
slovenského národa ukladá. Bolo počuť takéto rozhovory: Radšej som sa nechal preradiť 
i prenasledovať, ale na front proti bratom nepôjdem. Terajšie odopieranie konania

51 VHA Bratislava, f. MNO, 27/11/30, č. 4041/Taj., 1/2, 1943.
Organizácia RD k 21.7.1943: veliteľstvo divízie so štábnou rotou, štábnou automobilovou kolónou, 
motocyklovou čatou a poľnými žandármi, peší pluk 20 a 21, priezvedný oddiel 5, delostrelecký pluk 11, 9. 
a 14. batéria DPLP, pioniersky prápor 41, spojovací prápor 2, intendančný park 11, poľná pekáreň 11, 
poľný bitúnok 11, divízna zdravotnícka rota, poľná nemocnica 11, veterinárna ambulancia, asanačná rota, 
divízny zbrojný park 11, pracovná rota 45, nákladná automobilová kolóna 311, 312 a 313, divízne 
automobilové dielne I a II.
VHA Bratislava, f. MNO, 27/11/30, č. 4041/Taj. 1/2, 1943.

52 VHA Bratislava, f. MNO, 27/11/30, č. 4041/Taj., 1/2, 1943.
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vojenskej služby na fronte jasne dokazuje, že nesúhlasia ani s politickým, ani s vojenským 
vedením. Neveria, že vedúci činitelia štátu majú záujem na tom, aby národ viedli po 
správnej ceste. Neveria, že sa snažíme tak viesť vojsko i národ, aby to bolo len na osoh 
národa...“ Veliteľ divízie MNO taktiež upozorňoval na to, že dôstojníci, ktorí v poli boli 
a v poli sú, žiadajú, aby „trpkú obeť a sebazaprenie, ktorú teraz požaduje štát“ znášal 
každý vojak, aby „trpká úloha bojovať na východnom fronte“ bola rozdelená na všetkých 
rovnako, „aby po vojne neboli zdánliví martýri a zaslúžilci a na druhej strane poškvrnení 
účasťou na východnom fronte... “53

V ten istý deň, keď sa oficiálne dokončila reorganizácia RD, náčelník štábu ministra ná
rodnej obrany pplk. gšt. Ján Krnáč na základe rozkazu ministra národnej obrany gen. 
F. Catloša vydal nariadenie o jej premenovaní na 1. pešiu divíziu, a to dňom 1. augusta 
1943. Po premenovaní divízie pokračovali jej útvary a jednotky v plnení pôvodných úloh. 
Podľa správy Nemeckej vojenskej misie zo začiatku septembra 1943, ktorá bola odoslaná 
na slovenské MNO, bola 1. pešia divízia „plne spôsobilá“ na plnenie úloh spojených 
s ochranou pobrežia, na nasadenie na fronte však nepostačovalo jej vyzbrojenie „ťažkými 
protipancierovými zbraňami “.54

Dňa 21. septembra gen. S. Jurech odovzdal velenie nad 1. pešou divíziou plk. Elemírovi 
Lendvaymu.55 V súvislosti s touto výmenou vtedajší prednosta 3. oddelenia štábu 1. pd
stot. M. Skalický neskoršie napísal: ....  ohlásená výmena za veliteľa divízie generála Ju-
recha neprichádzala. Generál Jurech toto meškanie ťažko niesol a častejšie posielal rádio
gramy do Bratislavy, a to priamo do rúk ministra národnej obrany generála Catloša, kde 
urgoval výmenu. Minister národnej obrany generál Čatloš nemal ľahkú úlohu, nakoľko 
čím ďalej tým jasnejšie bolo i v Bratislave, že s Nemcami to dobre nedopadne, a preto ni
komu sa nechcelo na exponované miesto za veliteľa divízie na Kryme. Nezostalo ... 
Čatlošovi iné riešenie, než požiadať prednostu personálií na MNO plukovníka delostre
lectva Lendvaya Elemíra, aby odišiel na Krym..., kým doma minister národnej obrany... 
nájde nového veliteľa divízie, pričom Lendvaymu sľúbil, že to nebude trvať viac ako 
jeden mesiac. “ 56 Podľa neskoršieho vyjadrenia gen. Catloša príčina, prečo gen. Jurech 
naliehal, aby došlo k jeho výmene, spočívala v tom, že po leteckej nehode, ktorú prežil 
začiatkom septembra 1943, „utrpel ani nie tak telesný úraz ako skôr duševný šok, nás
ledkom čoho rozhodol sa zanechať pole a odcestovať na Slovensko“.57

53 VHA Bratislava, f. MNO, 27/11/30, č. 4041/Tajné, 1/2, 1943, príloha č. 3.
54 VHA Bratislava, f. MNO, 24/15/25, NŠ, č. 311/Taj., 1943.
55 VHA Bratislava, f. RD, Velit. 1. pd., dôverný rozkaz č. 41 z 21. 9. 1943.
56 SKALICKÝ, M.: Spomienky, VHA Bratislava, ŠZ. pr. č. 763, s. 44.
57 VHA Bratislava, f. gen. Čatloš, šk. 5, III/C. Dôkazy a vysvetlivky k Čatlošovmu pobytu v poli v septembri 

1943.
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Prílohy

Veliteľstvo rýchlej divízie SV 22. februára 1943
Čís. 235/Dôv. 1. oddel. 1943

Osobitný rozkaz

Dobrá kamarádska súdržnosť jednotiek v poslednom čase po ústupe divízie povolila až 
v tragickom rozsahu. Dosah tejto skutočnosti je nedozierny. Uvoľnenie sväzkov jednotiek, 
uvoľnenie disciplíny a poriadku, súdržnosti a kamarádstva, je veľkým vlastným nebez
pečím pre každého jednotlivca,

Skutočnosť, že niektoré jednotky sa priamo rozpadly, že jednotlivci sa dopúšťali zločin
ných krádeží, opustili svoje zbrane, neposlúchli svojich predstavených veliteľov, je vrchol
ným upozornením pre nás všetkých, ktorí sme si vedomí našej národnej dôstojnosti a cti, 
že musíme zasiahnuť všetkou energiou a krajnými prostriedkami, aby RD zas tvorila uspo
riadanú, súdržnú, kamarádským duchom a národným sebavedomím presiaknutú a disci
plinovanú jednotku, ktorá, nech je situácia akákoľvek, drží pohromade tak, ako nás k to
mu viaže vernosť k národu a k prísahe.

Osobne som presvedčený, že veľká väčšina mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov je 
si vedomá svojej národnej dôstojnosti a že štít a česť slovenského národa a slovenského 
vojaka budú chrániť do krajnosti, aby nás všetkých nestihol vinou niekoľkých zločincov 
katastrofálny osud.

Vyzývam preto tú statočnú väčšinu mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov, aby krátkou 
cestou zakročili proti každému zločineckému zjavu rozkladu.

Velitelia všetkých stupňov usporiadajú svoje sväzky tak, aby morálka a pohotovosť 
jednotiek boli zas na takej výške, ako to náš spoločný osud a úlohy vyžadujú.

Ukázalo sa, že niektorí velitelia neudržali ani spojenie so svojimi predstavenými, o roz
kazy sa nestarali, svoje jednotky zanedbali, opustili, nezakročili energicky tam. Kde sa 
rozklad začínal, nestarali sa o pohotovosť a morálku u svojej jednotky. Mojim osobným 
zásahom a námahou sa mi podarilo, že RD bola ušetrená krajných strát a útrap, čo bolo 
možné len tak, že jednotky RD konaly svoju povinnosť vzorne, panovala disciplína 
a rozkazy boly prevádzané hladko. V tej chvíli, ak týchto základných požiadavkov nebu
de, strácam základné prostriedky pre ďalšie uchránenie našich jednotiek s nedoziernymi 
následkami. Toto musí byť každému dôstojníkovi, poddôstojníkovi a poslednému mužovi 
vysvetlené a známe.
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Tieto dni kľudu využite v tomto smysle a očakávam, že nebude treba žiadnych dra- 
konických zásahov a stačí táto moja velitelská výzva a upozornenie, aby z RD boly 
odstránené všetky zločinné darebácke prvky. O stavu veci sa v krátkom čase presvedčím 
a podľa toho zariadim svoje ďalšie kroky a dúfam, že nebude treba a nedôjde k tej 
hanebnej skutočnosti, že by sme sa stali predmetom cudzích rozhodnutí.

Veliteľ RD: 
gen. Štefan JURECff 
vlastnoručný podpis

Poznámka: Tento rozkaz čítajte všetkému 
Mužstvu a dôstojníkom pri denných nástupoch prvých 
Sedem dní; velitelia doplnia rozkaz vlastnými kon
krétnymi poznámkami v rámci svojich jednotiek.

Dostane: Podľa rozdeľovníka „C“
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Prílohy:

Vojenský prokurátor DÔVERNÉ
v Bratislave Bratislava, 17. februára 1944

Ministerstvo národnej obrany 
Bratislava

Na ústny rozkaz hlásim:

V trestnom pokračovaní proti

Sen. Štefanovi Jurechovi, pre podozrenie, že ako veliteľ rýchlej divízie v bojoch tejto 
proti ruským vojskám na Kaukaze v presne nezistenom čase pravdepodobne v dec. 1942 
dohodol sa s príslušníkmi RD o tom, že divízia prejde na stranu nepriateľa, za ktorým 
účelom nadviazal spojenie s istým veliteľom ruskej vojskovej jednotky, potom v ústupo
vých bojoch RD na južnom brehu rieky Kubáň juhovýchodne od Krasnodaru pokúšal sa 
s niektorými príslušníkmi RD odoslať veliteľovi ruskej jednotky prípis, týkajúci sa pre
chodu divízie do zajatia, teda ako vojenská osoba dohodol sa s inými voj. osobami 
o prevedení zbehnutia k nepriateľovi, /zločin osnovania spiknutia k zbehnutiu podľa 
§ 216, 218 v. tr. z./

a proti npor. pion. Gustávovi Donovalovi, pre podozrenie, že v presne nezistenom čase 
koncom r. 1942 a v r. 1943 počas svojho pridelenia u RD dohodol sa s inými voj. 
osobami, pridelenými k RD o tom, že prejdú k nepriateľovi a za tým účelom vstúpil do 
styku s ruskými voj. jednotkami, rešp. s ich veliteľmi, teda ako voj. osoba dohodol sa 
s inými voj. osobami o prevedení zbehnutia k nepriateľovi, /zločin osnovania spiknutia 
k zbehnutiu podľa § 216, 218 v. tr. z./

doterajší výsledok vyšetrovania pojatý v stručných bodoch je nasledujúci:

Obaja menovaní popierajú v celom rozsahu činy, za vinu im kladené.
Svedok pplk. del. Ján Kallo vypovedal, že v noci 1. II. 1942 za obranných bojov na 

předmostí rieky Kubán u Krasnodaru volal ho telefonicky plk. Markus a hovoril: „Čo 
spravíš, keď celá divízia pôjde do zajatia za podmienok slušného zaobchádzania a keď 
bude v oddelenom zajateckom tábore“, a na námietky pplk. Kalia pokračoval, že vec je
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vážna, situácia mu je iste známa, aby sa vyslovil, čo spraviť s plukom ak k tomu dôjde, 
ďalej na námietky pplk. Kalia a jeho poukazu na rodinných príslušníkov doma odpovedal, 
že vojna aj tak sa skoro skončí a trval stále na tom, aby sa pplk. Kallo vyjadril, načo tento 
odpovedal, že on je na druhom brehu Kubána a teda nie je v takej situácii, aby mohol po- 
mýšlať na zajatie.

Svedok plk. pech. Mikuláš Markuš o tomto telefónnom rozhovore udal toto: „pplk. 
Kalia som sa opýtal, čo by robil, keby divízia padla do zajatia, alebo keby padly do zajatia 
čiastky divízie na juh od Kubána, či by išiel s divíziou“. Na to mi pplk. Kallo odpovedal: 
„Kmotřík, ani mi to nenapadne, ja chcem ísť domov a to radšej ujdem, ako by som padol 
do zajatia“ k čomu pripojil, že jeho vojaci už vedia, že včera bol u mňa Jurech a že o čom 
bola reč. Ja som mu na to odpovedal, že s nim súhlasím, že som tiež toho istého názoru 
ako on, ani ja nechcem padnúť do zajatia. Toto bol celý obsah nášho rozhovoru“., a ostat
né tvrdenia pplk. Kalia v tomto smere sú nepravdivé. Otázku, či pplk. Kallo by išiel s di
víziou, keby táto padla do zajatia, dal som mu preto, lebo som chcel vedieť, či vie o tejto 
veci, alebo či snáď s ním niekto o tom hovoril a chcel som si zistiť, či je aj on toho istého 
názoru, ako ja, totiž nepadnúť do zajatia a vyhnúť sa mu v najhoršom prípade. Ja totiž 
ako vel. p. pl. „Matúš“ mal som svoje SV tesne pri rieke Kubán, kde bola cez rieku kompa 
a tak v tom prípade, keby môj pluk bol zajatý, ja sám som mohol vždycky so svojim 
štábom sa vyhnúť zajatiu, útekom kompou cez rieku na druhú stranu. Pplk. Kallo bol za 
mnou na druhom brehu a preto som chcel vedieť ako sa on zachová a či v páde, že ja bu
dem nútený újsť, či tam niekoho nájdem, keď mi pplk. Kallo sdělil, že on nehodlá padnúť 
do zajatia, radoval som sa, že aj iný je toho istého názoru ako ja a že mám nejakú oporu 
aj inde.“

Ohľadom spomenutého rozhovoru s gen. Jurechom svedok plk. Markuš vypovedá, že 
pred týmto tel. rozhovorom prišiel dopoludnia na jeho SV v Sabanochablu gen. Jurech 
a plk. Dotzauerom, stot. Murgašom a s niekoľkými inými dôstojníkmi SV veliteľstva RD 
z Lakšukaji, ktorá obec bola napadnutá nepriateľom a po prevzatí hlásenia od plk. Mar- 
kuša o situácii v hodinovom rozhovore preniesol úvahy v tom smere, že ak by situácia sa 
stala tak vážnou, že by hrozilo bezpodmienečne zajatie, nenechajú sa pobiť, ale zastavia 
odpor a dajú sa zajať. Načo plk. Markus prehlásil, že nechce upadnúť do zajatia a žiada 
gen. Jurecha, aby tento vymohol u vel. sboru rozkaz, ustúpiť za rieku Kubán a keď i ostat
ní prítomní súhlasili s návrhom, gen. Jurech sa rozhodol to urobiť.

Pplk. Kallo k spomenutému telefonnému rozhvoru s plk. Markusom podotkol, že mal 
dojem, že pri tomto telefónnom rozhovore bol prítomný u plk. Markusa i gen. Jurech so 
svojim štábom, lebo že v telefóne počul hlasy a že druhého dňa ráno počul, že gen. Jurech 
so štábom prenocoval u plk. Markusa. Táto výpoveď pplk. Kalia je však mýlna, nakoľko 
sa s inými svedkami súhlasne zistilo, že kritického dňa obec Lakšuaj bola Rusmi napad
nutá k ránu a že gen. Jurech so štábom prišli k plk. Markusovi až dopoludnia potom.

Pplk. Kallo ďalej vypovedá, že nasledujúceho dňa bol v Paškovskej a hovoril“ „Cestou 
som stretol stot. Krajcara, ktorý mi išiel s úsmevom naproti a vítal ma, na čo som pove-
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dal.“ Joj, už ste tu, veď sme už mali byť všetci v zajatí, už bolo všetko pripravené, spis už 
bol pripravený, ale nemohol byť doručený pre prudkú paľbu nepriateľa.“

Svedkovia stot. Murgaš a stot. gšt. Stanek nič podstatného nevypovedali.
Všetci vypočutí svedkovia poznamenali k výpovediam pplk. Kalia, že podľa ich vedomia 

a pozorovania pplk. Kallo bol voči gen. Jurechovi zaujatý jednak preto, lebo tento ho 
pozbavil vel. motorizovaného del. pl. 11 a ustanovil ho za veliteľa konského del. pl. 31, 
nad čím vraj pplk. Kallo prejavoval svoju nevôľu, jednak preto, lebo nebol prevezený 
lietadlami, ale odsunoval sa po zemi a keď vraj plk. Kallo išiel za ním, dal mu rozkaz 
vrátiť sa ihneď k trénu. Svedok stot. Krajcar vypovedal, že pplk. Kallo sa tu vyjadril pred 
tým, že páni sa previezli lietadlami, že tam má zdochnúť, že Nemci ho nechcú s trénom 
previesť a že on niektorým pánom zakúri.

Je tu ďalej výpoveď čtk. z pov. Vincenta Blažíčeka, ktorý dezertoval k Rusom v dec. 
1942 a v okt. 1943 bol vyslaný ako parašutista k RD, kde bol zatknutý. Tento okrem 
iného sa zmienil, že v marci 1943 v zajateckom tábore v Sandore vyprával neznámy 
slovenský vojak - zajatec - že ešte pred svojim zajatím počul medzi slovenskými pešiakmi 
vyprávať, že údajne prišiel k Rusom slovenský npor. z poverenia Jurechovho vyjednávať 
o prechode slovenských jednotiek, ale že pre rozkaz k ústupu sa prechod neuskutočnil. 
V máji 1943 v zajateckom tábore v Krasnobrodsku pristavil ho iný slovenský vojak 
zajatec, že vraj jeden npor. bol u Rusov a z poverenia Jurechovho zjednával prechod RD 
k Rusom, pri čom povedal, že to bol npor. Donovál.

Npor. Gustáv Donovál poprel, že by bol u Rusov za akýmkoľvek cieľom a vypovedal, 
že vôbec nepočul o žiadnych plánoch, alebo prípravách na prechod k Rusom. Výpoveď 
čtk. Blažíčeka označil za výsledok najrôznejších rečí a chýrov, ktoré vraj kolovaly medzi 
vojakmi najmä v kritických situáciách keď hrozilo zajatie a ktoré kolovaly najmä od tých 
čias, keď v jan. 1943 niekoľko vojakov sa vybralo na výzvu nejakého ruského majora 
z prednej línie do priestoru medzi líniami kde sa rozprávali s týmto majorom, títo vojaci 
vraj museli iste rôzne veci porozprávať tomuto majorovi, lrbno vraj za niekoľko dní na to, 
odvážila sa jedna rota Rusov celkom blízko k našim jednotkám, ktoré vyzývaly k zbeh
nutiu, boly však postrielaní. Ďalej pripisuje to tiež tomu, že ako pionier musel sa často 
pohybovať pred líniami pri prekážkach a mínových poliach, takže bol v predu často 
videný po celom úseku RD.

V ďalšom vyšetrovaní boli vypočutí podrobne pplk. del. Quido Dotzauer, plk. gšt. 
Štefan Tatarko, npor. del. Pavel Mitro, mjr. del. Ignbác Cachoval, des. Jozef Seewald, 
strel, v zál. Jozef Tupý, strel, v zál. Pavel Greguš, stot, gšt. Gustav Vargoš, plk. let. Július 
Smutný, mjr. gšt. Ondrej Hreblay, mjr. del. Metod Koreň-Bakara, sloh. v zál. Ján Filipčan, 
okrem toho bolo prevedené šetrenie u nasledujúcich osôb:

Mjr. pech. Belo Mládek, stot. vet. Laurenčík Pavol, npor. pech. Štefan Bracký, npor. 
pech. Dezider Darida, rtk. rtm. Jozef Viktoryni, stot. Ing. Puchý, pplk. zdrav. Dr. Mitu- 
šinský, npor. hosp. Cunderlík, stot. Štefan Medvecký, npor. del. Jozef Pleva, npor. del. 
Ján Buček, npor. del. Karol Kresánek, npor. del. Ladislav Roško, por. Del. Ján Hra-
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bovecký, zvk. rtk. Ondrej Nodžák, rtk. rtm. Jozef Paliačka, rtk. rtm. Fr. Chovanec, mjr. 
Dr. František Horvát, por. Stefan Kaššovič, stot. del. Kurt Hoffman, stot. vet. Anton 
Krchavý, npor. del. Ján Husovský, npor. del. Jozef Terifay, por. del. Gabriel Kardoš, npor. 
let. Ján Gerthofer, stot. pech. O. Burík, por. hosp. Daniel Vaculík, mjr. Ing. Štefan Zá
vodný, npor. Kliment Culen, mjr. MUDr. Vadimír Bernatovksý, stot. útv. Štefan Lupták, 
npor. útv. Dezider Bohún, npor. aut. Ján Tomeček, por. Aut. Gašpar Cibulka, рог. Peter 
Rezník, mjr. duch. Anton Sviežený, npor. pech. Dedinský, stot. spoj. Jozef Staš, stot. aut. 
Eugen Kusý, npor. hosp. Pavel Podhorský, stot. pech. Štefan Vajda, npor. pech, Štefan 
Šebík, npor. pech. Karol Kuliš - Salinger, rtk. rtm. Jozef Jantoš, stot. pech. Alexander 
Vitalai, npor. pech. Ján Dano, rtk. rtm. Jozef Lazor, stot. pech. Viliam Grinzweig, npor. 
pech. Vladimír Frič, rtk. rtm. Adam Dudák, stot. pech. Imrich Pružina, npor. pech. 
Ferdinand Mintál, stot. pech. Vincent Kiselica, npor. Vojtech Hennel, npor. Andrej Ro- 
zinák, npor. Ludvik Liška, npor. Július Fleschko, npor. Emil Vysušik, npor. Július 
Kundrák, npor. Štefan Zuzík, por. Ondrej Kozák, stot. Ján Dula, stot. del. Ondrej Šeban, 
stot. del. Ladislav Nižňanský, npor. del Juraj Korauš,, d. zást. Augustín Janoška, zvk. rtm. 
Štefan Trgala, zvrk. rtm. Miloš Klč.

Všetci vyššie spomenutí svedkovia nevedeli udať nič podstatného. Podľa doterajšieho 
stavu vyšetrovania okrem už spomenutých nepriamych indícií, /výpoveď pplk. Kalia 
a čtk. Blažíčka/ je zisteným faktom len tá okolnosť, že gen. Jurech na SV plk. Markuša 
v Šabanochablu za prítomnosti svojho štábu hovoril v tom smysle, že ak by divízii hrozilo 
nevyhnutne zajatie, nenachajú sa pobiť, ale zastavia odpor a dajú sa zajať.

Vzhľadom na tento výsledok vyšetrovania trestné pokračovanie proti obom meno
vaným sa zastaví.

Vojenský prokurátor 
Mjr. just. JUDr. Tibor Hajdu 

nečitateľný podpis
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СОГЛАШЕНИЕ.

Сов .í S E K i- S T H 0.

Эк*.;? 4
Ш,уполномоченные командеванлем Красной Армии Содаа Совет

ских Социалистических Республик - полковник ДОЛГАГОВ,полковник 
ЕЖЛЬЯШЙ» капитан 2 ранга UBÍTHDB с одной стороны и уполномочен
ный командуй им 1-й Словацкой мотодивизии р-ном генералом OPEK 
г-н подпоручик ДОЮВАЛ Густав с другой стороны, рая делил чувства 
и желания личного состава 1-й Словацкой дивизии прекратить брато 
убийственную войну,навгеанную словакам гитлеровской Германией 
против братского гю крови Великого Русского народа,пришли к
нижеследуюцему соглашению:

1, В служив перереза частями Красной Армии шоссейной дороги 
Саратовская- Краснодар 23-го января 1943 года 1-я Словацкая 
мотодивизия немедленно начинает организованный переход на сторону 
Красной Армии. О начале перехода командование 1-й Словацкой 
мотодивизии дает сигнал 5 ракет.

2, В том случае.если дорога Саратоfская-Красяодар,по каким 
либо причинам не сможет бнгь перерезана, кома вдевание 1-й Словец-•. 
кой дивизии начинает организованный переход на сторону Красной 
Армии в 18.00 по московскому рремени 24-го января 1943 года.
О начале перехода да*ггсд сиг налы по 5 ракет о обеих договорив
шихся сторон.

1-я Словацкая мотодивизия переходит на оторону Красной 
Армии в полном сроем составе с оружием и техникой,при,данными 
частями и средствами усиления и cfдои,пере,дает в распоряжение 
Красной Армии весь личный состав,оперативные документы,приказы 
немецкого и Словацкого командования и все военное имущество в 
исправном состоянии. '

3, Переход частей 1-й Словацкой л вивии на стосюйу Красной 
Армии осуществить по следующему плану:

а/ Части 1-й Словацкой дивкаии.ваммаотие оборочу на 
вне,192.0 отводятся с гно.19?.0 и первым!? переходят на оторону 
Красной Армии. С отводом Словацких частей высоту немедленно 
занимают части Красной Армии.

б/ Штаб 1-й Словацкой дивизии во главе с г-ном генералом 
•flPSK и подполковником г-ном Та'?,'АШИ переходит не. сторону Красной 
Армии первым и передает представителям Красной Армии "се опоратш- 
ные документы,пр"каян пене гкодо и Слова'кого командования,
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ведомость о боек»* и численном составе дивизии и приданных ей 
частей усиления я средства радиосвязи,оставляя для руководства 
переходом частей дивизии минимальное число офячеров штаба.

в/ Переход дивизии о ее материальной часть*» и тылами 
произвести организованно /по ротно/ Одарен промежутки времени 
10 минут, ..h■ • *

р/ Очередность перехода частей дивизии устанавливается: 
первыми переходят,как указано в пункте "В * настоящего согла
шения,стрелковые тоги дивизии,за яши танки и артиллерия и 
последними тылы дивизии со всем её имуществом. Штабя частей 
дивизии во главе со своими командирами переходят во всех слу
чаях первыми и вручают представителям Красной Армии списки 
личного состава своей части и сведения о боевом ее ооставе.

д/ Переход всех частей дивизии произвести в районе Орловая 
щель,откуда после сдачи оружия и документов части дивизии в 
последовательном порядке будут отводиться в тыл по маршруту, 
предложенному командованием Красной Армии.

е/ Перед о стаете-лен оборонительно:-о рубежа части 1-Й 
С лопаткой дивизии обязуется разрушить всю систему обороны или 
часть ее и разминировать или подорвать вое минные поля.поставлаз 
ные на занимаемом ими но перехода участке обороны.

ж/ Строительство переправ черев р.Псекупо в районе 
перехода /Орлорая щель/ 1-я Словацкая дивизия берет на себя.

4. Командование Красной Армии:
а/ Обеспечивает прикрытие перехода частей 1-й Словачкой 

дивизии на сторону Красной Армии с западного берега р,Пбвкупс,
б/ Обеспечивает и гарантирует ^сем перепедрим на сторону 

Красной Армии о*и\терем и солдатам 1-Й Словацкой мотодивизии 
нормальные условия жизни и питания, меднингокуп по*в*Т1ь, сохра
няет военную форму,знаки различия и ордена,личное имущество

и ценности,а о^ьигерскому составу и право ношения холодного • 
оружия*

и/ По окончании войны всею/ личном»; составу 1-й Слова гкпй 
мотодивизии гарантируется беспрепятственное топ*решение на

рода ну j или в л*бую другую страну по желанию.
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Štefan JURECH (1898-1945) ___________________________________________________________

Osud generála Štefana Jurecha po 29. auguste 1944

Petr ŠVANDA

Koncom augusta 1944 generál II. triedy Stefan Jurech vykonával okrem funkcie veliteľa 
Vojenského vedeckého ústavu (WÚ) so sídlom v Trenčíne aj funkciu veliteľa Velitelstva 
starostlivosti o utečencov, ktoré podliehalo ministerstvu vnútra (MV) a sídlilo v budove 
ministerstva národnej obrany (MNO) v Bratislave (hlavný vchod sa nachádzal na rohu 
dnešnej Heydukovej a Mariánskej ulice, brána vedúca do malého nádvoria bola na 
Heydukovej ulici). V súvislosti s výkonom druhej funkcie sa minister národnej obrany 
generál I. triedy Ferdinand Čatloš rozhodol ponechať Jurecha vo funkcii veliteľa WÚ, 
avšak počas pridelenia k MV musel povinnosti zveriť plk. del. Quidovi Dotzauerovi.1

V utorok 29. augusta 1944 vo večerných hodinách vypuklo Slovenské národné povsta
nie. Podľa svedectva vtedajšieho Jurechovho pobočníka npor. del. Ľudovíta Grígera 
(dnes Grúňa, nar. 1918)2 generál už predtým niekoľkokrát naznačil, že sa na Slovensku 
chystá niečo veľké. Nikdy však nepovedal, čo. O zámere československého (čs.) exilo
vého prezidenta Dr. Edvarda Beneša postaviť ho na vedúce miesto v slovenskom domá
com vojenskom odboji pripravujúcom ozbrojené protinemecké a protifašistické vystúpe
nie (s cieľom obnovenia Československa na princípe rovný s rovným) nehovoril vôbec. 
O Jurechovi ako vhodnom kandidátovi sa v Londýne reálne uvažovalo. Beneš, známy svo
jou až chorobnou nedôverčivosťou voči Slovákom, sa radil s členmi Štátnej rady česko
slovenskej, voči Jurechovi však boli výhrady. Už pplk. gšt. Jan Vastl v hlásení zo 14. mar
ca 1943 ho označil za jedného z najväčších nepriateľov všetkého českého počas pôso
benia v čs. armáde, ktorý sa nikdy netajil autonomistickými snahami, za slovenského 
zradcu, ktorý musí dôjsť spravodlivej odplaty.3 Spomenúť treba aj Benešovu návštevu 
Moskvy v decembri 1943, počas ktorej sa uskutočnilo stretnutie s pplk. aut. Viliamom Já
nom Lichnerom (30. októbra 1943 v Nogajskej stepi padol do zajatia Červenej armády). 
Exilový prezident s ním, okrem iného, debatoval o situácii v slovenskej armáde. V tejto 
súvislosti sa hovorilo aj o Jurechovi.4 Tiež náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta repub
liky (VKPR) div. gen. Antonín Hasal-Nižborský k nedatovanému hláseniu Lichnera (asi

1 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939 - 1945, fondové oddelenie spisy dôverné, sign. 9-4/2-3, 28. 7. 1944.
2 VA-CR Trnava, Kmeňový list Ľudovíta Grúňa; Ďalej ŠVANDA, P.: Posledný pobočník spomína. In: 

Bojovník, roč. LIII, č. 3, 24. 1. 2008, s. 6.
3 VALÍŠ, Z.: Mise ze Slovenska do Sovětského svazu 1944. In: Histórie a vojenství, roč. XLI (1992), č. 2, s. 

146.
4 Vo Výpise z evidence osob významně činných ve veřejném životě slovenského státu (časť prvá, vydalo čs. 

exilové ministerstvo vnútra, 4. odbor-štud. oddelenie, čj. 5 700/dúv/4. odb. 44, Londýn, 10. 5. 1944) sa
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zo začiatku roka 1944) VKPR o Jurechovi (bol v rokoch 1936 - 1937 Hasalovým pod
riadeným na brnianskom veliteľstve III. zboru a neskôr na Zemskom vojenskom veli
teľstve v Brne) vyslovil pochybnosti práve pre jeho autonomistické zmýšľanie a manželku 
Nemku. Lichner k tomu poznamenal, že Jurech sa úplne preorientoval už v roku 1939.* * * 5 
Výhrady voči Jurechovi, ktoré napokon prevládli, ako i ďalšie dôvody, viedli ministra ná
rodnej obrany čs. exilovej vlády div. gen. Sergeja Ingra vo veci vymenovania veliteľa Vo
jenského ústredia k zdržanlivosti. V marci 1944 preto poveril „dočasným vedením vo
jenských akcií na Slovensku“ vtedajšieho náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska 
v Banskej Bystrici pplk. gšt. Jána Goliana. Poverenie sa napokon stalo trvalým. Napriek 
uvedeným skutočnostiam sa členovia ilegálneho Vojenského ústredia (mjr. spoj. Jozef 
Marko, pplk. gšt. Ján Golian) s Jurechom na jar roku 1944 skontaktovali a on prisľúbil 
spolupracovať. Zároveň však zdôrazňoval, že je sledovaný slovenskými, ale najmä ne
meckými bezpečnostnými orgánmi.6 Vo veci zdiskreditovania Jurecha však mohlo ísť aj 
o spravodajskú hru prednostu 4. (obranného - od 1. októbra 1943) oddelenia slovenské
ho MNO a 4. (spravodajského a vojenských atašé - od 1. februára 1944) oddelenia MNO 
- Štábu Hlavného vojenského veliteľstva stot. gšt. Jána Juraja Staneka. Pritom vtedy 
nebolo ešte všeobecne známe (Stanek to však mohol vedieť), že v prílohe k evidenčnému 
listu - prihláške do slovenskej armády z 12. októbra 1939 Jurech uviedol, že bol (počas 
služby v čs. armáde to však utajoval) členom Rodobrany (1924 alebo 1925).7

V priebehu noci z 29. na 30. augusta 1944 si generál Jurech podľa spomienok jeho 
pobočníka telefonicky overoval, ktoré vojenské posádky sa do Povstania zapojili. Roz
prával sa aj s veliteľom trnavskej posádky stot. pech. Andrejom Benkom-Rybárom, ktorý 
sa vyjadril, že bude bojovať proti Nemcom. V Trnave sa situácia 30. augusta dopoludnia 
značne vyostrila. Bol hlásený postup nemeckých jednotiek zo smerov Břeclav a Hodonín. 
Po správe o transporte nemeckého vojska od Bratislavy nechal Benka-Rybár v ranných

na s. 67 o osobe Štefana Jurecha uvádzalo: „ 1939 mjr. gšt., náčelník hl. štábu, pro neshody s ministrem
Catlošem odešel z MNO, 1941 vojenský atašé v Rumunsku, 1943 generál II. tř. , v listopadu 1943 zatčen
pro podezření, že na Kavkaze chtěl s rychlou divisi přejít к Rusům, v prosinci z vazby propuštěn. “

5 VALÍŠ, ref., s. 147.
6 O Jurechových obavách zo sledovania napísal v septembri 1964 Catlošovi plk. v. v. Ľudovít Kubo: „Jurech 

od príchodu do Trenčína (na jeseň 1943 - pozn. P.Š.) stratil veškeru istotu, zostal roztržitý, tekavý a dostal 
strach hlavne pred Nemcami. Mal fixnú ideu, že každú minutu přijde pre neho gestapo. “ VHA Bratislava,
f. Generál Ferdinand Michal Catloš, šk. č. 5, s. 31.

7 VUA-VHA Praha, Kvalifikační listina Štefana Jurecha. Vložka II. Napriek tejto skutočnosti sa autor 
domnieva, že členstvo uviedol hlavne z karieristických dôvodov. Možno bol iba sympatizant. Jeho postoj 
určite ovplyvnili problémy služby v Obvodovom stredisku pre výcvik v Košiciach v rokoch 1920 - 1923
a konflikt s jeho vtedajším veliteľom, majorom francúzskej armády Leónom Tamissierom, pripadne s ďalšími 
dôstojníkmi, ktorí mali výhrady k jeho predchádzajúcej „maďarskej“ (rozumej uhorskej - pozn. P. Š.) 
výchove, vrátane niektorých ním praktizovaných zvyklostí voči mužstvu, ktoré armáda demokratického 
Československa nemala v úmysle tolerovať. Dávali to Jurechovi otvorene najavo, čo však on sám pociťoval 
ako veľkú krivdu.

61



Štefan JURECH (1898-1945)

hodinách na jednom úseku železničnej trate medzi Trnavou a Cíferom odmontovať 
koľajnice. Po 8.00 h telefonoval dopravný dôstojník MNO a nariadil trať opraviť. Dostal 
odpoveď, aby sa obrátil na nadriadené Veliteľstvo pozemného vojska v Banskej Bystrici. 
Vzápätí volal generálny inšpektor armády, pracovného zboru a brannej výchovy generál 
I. triedy Anton Pulanich (počas telefonovania vedeného z miestnosti dozorného dôstoj
níka MNO bol prítomný šéf kabinetu ministra národnej obrany stot. gšt. Ladislav Gesteš, 
ktorý sa doňho aktívne zapájal) a nariadil zrušiť všetky uskutočnené opatrenia veliteľa 
trnavskej posádky (ponúkol vyslať svojho vyjednávača stot. peš. Aurela Stefka). Bol od
mietnutý. Potom telefonoval minister Catloš a nariadil to isté. Ani on však nemal úspech. 
Približne o 11.00 h prišli na posádkové veliteľstvo deputanti prezidenta republiky Tisa 
a ministra Čatloša mjr. gšt. Štefan Murgaš, prednosta operačného oddelenia MNO a mjr. 
kone. Emil Koléner, prednosta personálií MNO. Pokúsili sa prehovoriť dôstojnícky zbor 
a zlikvidovať povstanie. To sa im nepodarilo. Koléner mal okrem toho z Catlošovho po
verenia prevziať velenie nad trnavskou posádkou. Telefonicky sa preto spojili s Tisom. Je
ho sľubom, že Nemci Trnavu neobsadia, nikto neuveril. Na návrh npor. pech. Karola Fra- 
ňa (Golianom určený povstalecký veliteľ posádky), aby prišiel prehovoriť k mužstvu, Tiso 
odpovedal, že je služobne zaneprázdnený, avšak že vyšle svojho zástupcu (mal to byť 
Jurech?). Ďalšie rokovanie sa už neuskutočnilo, a deputanti odišli do Bratislavy s návr
hom, že posádka odíde do Hlohovca a v prípade, že Trnavu nemecké vojsko neobsadí, 
vráti sa späť. Nemci však začali na železničnej stanici v Cíferi vykladať tanky. Asi o 12.00 
h telefonovali z MNO, že ak posádka Nemcov cez mesto nepustí, bude ho bombardovať 
nemecké letectvo.8 Našťastie zostalo len pri slovnej vyhrážke.

Ešte predpoludním 30. augusta Jurech pobočníkovi oznámil, že pôjdu do Trnavy zistiť 
situáciu. Či to bola úloha vydaná samotným Tisom, alebo Čatlošom, prípadne reakcia na 
údajne tajný Čatlošov pokyn opustiť rýchlo Bratislavu, či vlastná iniciatíva generála, sa 
už jeho bývalý pobočník nepamätá. Popoludní nasadli do osobného automobilu typu 
Mercedes (na dřevoplyn) patriaceho štábnej rote MNO, umiestnenej v komplexe Hurba
nových kasární (oproti budove MNO). Generál Jurech bol v civile, pobočník vo vojenskej 
rovnošate. Do Trnavy prišli približne po 16.00 h. V meste už bolo nemecké vojsko. 
Takmer všetci příslušnici trnavskej posádky v počte asi 3 000 (iný údaj 3 500) mužov 
mesto pred 15.00 h opustili. S nimi odišli aj žandári a niektorí mestskí zamestnanci. 
Pobočník si všimol ešte nejakých slovenských vojakov s guľometmi. Mohlo ísť o prísluš
níkov vysunutých na cestách smerom na Bratislavu, ktorí nedostali včas rozkaz na od
chod spolu s posádkou. Po kontrole nemeckou strážou pobočník povedal, že idú na sever
né Slovensko organizovať transport pre ukrajinských utečencov, no stráž ich nepustila 
a nariadila im vrátiť sa do Bratislavy. Napriek tomu sa pokúsili dostať sa na výpadovú

8 JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Bratislava : Obzor, 1990, s. 220-226; Ďalej: Protifašistický odboj v 

okrese Trnava. Bratislava : Obzor, 1979, s. 67-70; Trnavská posádka v SNP. Trnava : Okresná knižnica, 
1989.
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cestu do Nitry. Znova ich zastavili a nemecký veliteľ im dôrazne prikázal obrátiť sa späť. 
Išli cez Budmerice, kde ich vozidlo dostalo neďaleko od brány do parku miestneho 
kaštieľa defekt. Generál poslal vodiča do Bratislavy, aby zabezpečil privezenie novej duše. 
Tomu sa po chvíli podarilo zastaviť okoloidúce nákladné auto a odísť na ňom. Vzápätí sa 
zjavil majiteľ Budmerického kaštieľa František Pavel Pálfi (Pálffy) a pozval generála do 
kaštieľa, kde mu ponúkol občerstvenie a nocľah. Neskôr poslal lokaja aj po generálovho 
pobočníka, ktorý dovtedy sedel v aute. V prijímacej miestnosti zámockého pána potom 
jedli, pili a debatovali, na spánok ani nepomysleli. Pálfi rozprával o svojich zážitkoch 
z poľovačiek, generál počúval, spomínal rôzne príbehy zo svojho vojenského života, veľa 
fajčil. Približne o 2.00 h ráno sa vrátil vodič s novou dušou. Celkom rýchlo ju vymenil. 
Medzi druhou a treťou hodinou potom generál s pobočníkom pokračovali do Bratislavy. 
Vodič odviezol Jurecha do bytu Dr. Jána Kaššovica, šéfa prezídia MV, u ktorého dočasne 
býval.

Ešte počas predpoludnia Jurech prišiel do svojej pracovne na druhom poschodí budovy 
MNO. V kancelárii bol aj nasledujúci deň 1. septembra. Pri vchode stáli ešte slovenskí 
strážni a na ministerstvo sa vchádzalo bez obmedzenia. V sobotu 2. septembra ráno sa 
zistil útek ministra Čatloša. Vtedy pri vchode na ministerstvo už stáli nemeckí strážni. 
Po príchode do budovy Jurecha i s pobočníkom nemeckí vojaci zatvorili na určitý čas 
v kancelárii, neskôr ich však prepustili. Všetkých dôstojníkov nachádzajúcich sa v budove 
ministerstva pozvali na stretnutie s SS-Obergruppenftihrerom a generálom Waffen-SS 
Gottlobom Bergerom, veliteľom nemeckých okupačných vojsk na Slovensku, pričom im 
zdôraznili, že sa to týka dôstojníkov, ktorí sú ochotní s Nemcami spolupracovať. Generál 
Jurech sa uvedeného stretnutia nezúčastnil, jeho pobočník áno. Nemal totiž inú možnosť. 
Keď neskôr hľadal generála v jeho kancelárii, nenašiel ho tam. Jurech už medzitým absol
voval prvý výsluch údajne pred gestapom, čiže nemeckou tajnou štátnou políciou, o kto
rom informoval aj svojho pobočníka. Mohlo však ísť aj o Sicherheitsdienst (SD), čiže 
nemeckú bezpečnostnú (spravodajskú) službu alebo Abwehr, čiže nemeckú vojenskú 
spravodajskú službu, ktorá bola od leta 1944 súčasťou SD.

Generál Jurech bol na MNO aj v nedeľu 3. septembra. Svojmu pobočníkovi vydal 
dokonca pokyn, aby zohnal byt pre vtedajšieho nitrianskeho župana Stefana ffaššíka, 
ktorý sa mal stať novým ministrom národnej obrany. Haššík bol jeho veľmi dobrým 
priateľom už od čias, keď spoločne bojovali v prvej svetovej vojne ako rakúsko-uhorskí 
záložní dôstojníci, príslušníci c. a k. pešieho pluku č. 112 v rámci nemeckých vojsk na 
západnom fronte vo Francúzsku (za účasť v bojoch bol Jurech vyznamenaný nemeckým 
Železným krížom II. stupňa, udelenie ktorého počas služby v čs. armáde v rokoch 1918 
- 1939 nepriznal). Životné osudy obidvoch mužov sa neskôr ešte veľakrát spojili. V pon
delok 4. septembra ráno v kancelárii Jurech stihol ešte svojmu pobočníkovi povedať, že 
v nedeľu bol za ním na byte nejaký Nemec a že ho budú znova volať na gestapo. Pobočník 
potom odišiel do mesta a celé predpoludnie spolu s istým poručíkom hľadali na bra
tislavských Palisádach byt pre Haššíka (mesto vtedy údajne bombardovalo anglo-
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americké letectvo alebo bol iba vyhlásený letecký poplach). Po návrate na ministerstvo 
pobočník furecha v kancelárii už nenašiel. Po telefonáte Dr. Kaššovicovi sa dozvedel, že 
generála zatkli a že v jeho prospech sa nedá nič urobiť. Zároveň mu oznámili, že Jure- 
chovu funkciu veliteľa Velitelstva starostlivosti o utečencov prevzal mjr. gšt. Gustáv 
Vargoš.

Podľa Catlošovho listu z 1. júna 1972, adresovaného redakcii časopisu Život, bol Jurech 
zatknutý už 2. septembra 1944. Exminister argumentoval svedectvom bývalého stot. 
pech. Gustáva Neštiaka, príslušníka MNO - Vojenskej správy, ktorý sa v ten deň ráno 
údajne s Jurechom stretol pred areálom MNO. Generál sa mal práve vrátiť z Trenčína. 
Neštiak sa ho opýtal, čo má robiť? Jurech mu odvetil, že situácia je taká, keď si každý 
musí odpovedať sám na túto otázku a podľa toho sa zariadiť. Potom vošiel do budovy 
MNO.9 Túto skutočnosť však jeho bývalý pobočník nespomína. V roku 2000 autorovi 
generálov synovec Miroslav Jurech (zomrel roku 2005) povedal, že strýko ho 2. sep
tembra predpoludním viezol z Trenčína do Bošáce, odkiaľ neskôr odišiel do Bratislavy. 
V Trnave naňho niekto (?) čakal. Dôvodom Jurechovho návratu na MNO mala byť podľa 
Catloša Haššíkova ponuka funkcie hlavného vojenského veliteľa. Táto informácia 
(vychádzajúc z Jurechových ambícii) pôsobí reálne. Zároveň ukazuje nepochopiteľnú Ju- 
rechovu naivitu. Generál v zložitej situácii jednoznačne podcenil obmedzené ffaššíkove 
právomoci (a možno aj sľuby). Otázne je, či s jeho zaistením súhlasil prezident Tiso. Po 
zatknutí Jurecha nemeckými bezpečnostnými orgánmi Haššík údajne rezignovane 
vyhlásil: „Co si Jurech navaril, to si musí aj zjesť!“ 10 Podľa Jozefa Jablonického sa však 
Neštiak z Bratislavy, kde sa bol (spolu s pplk. gšt. Ladislavom Sišovským, náčelníkom 
štábu MNO - Vojenskej správy) 31. augusta na MNO informovať o situácii a ďalšom 
postupe (s Catlošom sa stretol v prezidentskom paláci) vrátil do Trenčianskych Teplíc 
(bola tam evakuovaná MNO -Vojenská správa) už večer 1. septembra.* 11 Jeho ďalšie kroky 
smerovali na povstalecké územie, do Zemianskych Kostolian.

V povojnovej výpovedi Ladislav Gesteš uviedol, že Jurecha Nemci zadržali v budove 
MNO spolu s ním, ďalej s mjr. gšt. Štefanom Murgašom, mjr. útv. Jánom Kovačovičom, 
veliteľom strážneho práporu v kasárňach na Bratislavskom hrade, mjr. gšt. JUDr. Jozefom 
Parčanom, v tom čase už vlastne bývalým vojenským atašé v Rumunsku a v Bulharsku, 
ktorý bol v Bratislave na dovolenke (po prevzatí funkcie ministra národnej obrany Šte
fanom Haššíkom sa stal náčelníkom jeho štábu, najbližším spolupracovníkom ministra, 
ktorý ho neskôr zmocnil rozsiahlymi právomocami, zároveň ho vláda ihneď povýšila do 
hodnosti podplukovníka), mjr. gšt. Gustávom Vargošom, civilným zamestnancom kabi
netu ministra Holickým a neznámym nadporučíkom (mohol to byt Gríger-Grúň?). 
Stotníka A. Štefka a nadporučíka Juraja Ohřívala z 5. (vojenská propaganda) oddelenia

9 VHA Bratislava, f. Generál Ferdinand Michal Čatloš, ref. 5, s. 28 a 39.

10 Tamže, s. 46.
11 JABLON1CKÝ, ref. 7, s. 235.
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MNO vzápätí po zaistení podplukovník Hans Karl Kroha (pochádzajúci zo Sudet), pred
nosta oblastnej úradovne Abwehru pre vojenský okruh XVII Viedeň, prepustil.12

Generála Jurecha už počas vypočúvania v Bratislave obvinili z organizovania pokusu 
o prechod Rýchlej divízie (na prelome rokov 1942 - 1943) na stranu Červenej armády, 
čiže z velezrady Veľkonemeckej ríše. Dôkazný materiál našli Nemci v tajnom trezore mi
nistra Čatloša po jeho úteku z Bratislavy. Nachádzali sa tam dokumenty z vyšetrovania 
Jurecha slovenskými orgánmi vojenskej prokuratúry, vrátane Čatlošovho vlastného zázna
mu dobrovoľného priznania (výpovede, vyzradenia, či ako sa dá takáto iniciatíva inak 
nazvať) npor. pion. Gustáva Donovala (jedného z Jurechových emisárov vyslaných k Čer
venej armáde), ktorý po svojom návrate z východného (nemecko-sovietskeho) frontu 
v lete 1943 ministra vyhľadal a podrobne informoval.13

V noci z 5. na 6. septembra 1944 previezli Jurecha z Bratislavy do vyšetrovne gestapa 
vo viedenskom hoteli Metropol, neskôr do Kounicovho internátu v Brne. Jeho zatknutie 
4. septembra v Bratislave, väznenie vo Viedni a v Brne je doložené svedectvom profesora 
JUDr. Imricha Karvaša, bývalého guvernéra Slovenskej národnej banky a prednostu Naj
vyššieho úradu pre zásobovanie, ktorý boí v tom istom čase zatknutý a zdieľal s Jurechom 
podobný osud (spolu s nimi bol väznený aj pplk. del. Rajmund Šmarda). Generál Jurech 
už vo viedenskom väzení Karvašovi morzeovkou oznámil (bol jeho susedom vo vedľajšej 
cele), že do Bratislavy sa vrátil na rozkaz prezidenta Tisa (v inom svedectve však Karvaš

12 VA-CR Trnava, Kmeňové doklady Ladislava Gesteša. Dotazník k prihláške do čs. brannej moci. Ďalej VHA 
Bratislava, f. Generál Ferdinand Michal Čatloš, ref. 5, s. 28.

13 Už v septembri 1963 Čatloš uviedol:....Donovál sa odvážil prísť ku mne s privátnou správou o celej veci,
lebo sa dozvedel, že viem, čo sa stalo...Že bol u mňa na jeho vlastnú žiadosť po návrate z frontu, sú žijúci 
svedkovia." V máji 1969 sa k prípadu vrátil: „...npor. pion. G. Donovál, bez zavolania, prišiel...na MNO 
v Bratislave! Rozpovedal Čatlošovi všetko dopodrobna a Čatloš si o tom vlastnoručne aj úradný záznam 
naklepal na stroji! Avšak nielen Čatloš sa dozvedel o Jurechovom pokuse, lež boli aj takí svedkovia, ktorí to 
Dr. Jozefovi Tisoví, prezidentovi oznámili. “ Neskôr, v novembri 1969 ďalej upřesnil: „Jurechovo 
vyjednávanie na Kaukaze so sovietskou stranou bolo na rozhraní rokov 1942 - 1943. Vyjednával npor. Do
novál, ktorý o veci (nevolaný, teda dobrovoľne i spontánne) prišiel referovať na MNO gen. Čatlošovi po 
jeho návrate z poľa, v lete roku 1943. “ V liste redakcii časopisu Život v júni 1972 zasa napísal:
....nadporučík Gustáv Donovál po návrate z poľa v lete 1943 prišiel ku mne, mnou vôbec nevolaný, na
bývalé Min. národnej obrany a podrobne mi rozpovedal všetko súvisiace s vyjednávaním prechodu Rýchlej 
divízie so sovietskou stránkou na Kaukaze. Prečo to urobil spontánne, je ľahko vysvetliteľné. Dozvedel sa, 
že mám o tom už vedomosť a sa chovám k veci benevolentne. On sám bol uistený, že z mojej strany 
nenarazí na nijaké represálie a preto bude vraj lepšie, keď mi to priamo zahlási...Môj tajný záznam o 
výpovedi Donovalovej na MNO sa dostal v trezore do rúk Nemcov v noci z 1. na 2. sept. 1944. “ V 
auguste 1972 napísal o svojom zázname o Jurechovom pokuse prejsť s Rýchlou divíziou na sovietsku stranu: 
„Osobne som môj tajný záznam o ňom (v súvislosti s výpoveďou nadporučíka Gustáva Donovala) musel 
zanechať na MNO v Bratislave, keď ma Tiso dal sledovať ministrom dr. Medrickým a už pripravené spisy 
som neuspel vziať so sebou. Tak sa dostali do rúk Nemcov a Jurecha v nasledujúci deň po mojom odchode 
do B. Bystrice preto zaistili. “ Mohlo to byť ale úplne inak a Čatloš, ktorý Jurecha dlhodobo neznášal, 
usvedčujúce dokumenty nechal v trezore zámerne. VHA Bratislava, f. Generál Ferdinand Michal Čatloš, ref. 
5, s. 45, 38, 14, 27-28, 32.
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tvrdil, že to bolo na príkaz Čatloša). O Jurechovom zatknutí a väznení hovorí aj rádio
gram zaslaný hlavným veliteľom čs. brannej moci div. gen. Sergejom Ingrom 19. októbra 
1944 z Londýna veliteľovi 1. čs. armády na Slovensku div. gen. Rudolfovi Viestovi do 
Banskej Bystrice: „Z prameňa, ktorý považujeme za vieryhodný, dostali sme zprávu, že 
gen. JURECH je už asi 4 týždne vo väzbe Gestapa v Brne. Pri výsluchu doznal všetky 
podstatné veci zo svojej predošlej činnosti. “ 14 V priebehu väznenia a vypočúvania v Brne 
sa Karvaš s Jurechom nestretol.

V utorok 4. januára 1945 večer Jurecha (spolu s Karvašom a Smardom) eskortovali 
z brnianskej železničnej stanice do Berlína. Počas jazdy oznámil Karvašovi po maďarsky, 
aby tomu eskorta nerozumela, že pod ťarchou usvedčujúcich dôkazov a s použitím mu
čenia sa priznal k svojim plánom na prechod Rýchlej divízie na sovietsku stranu v roku 
1943, k rozhovorom s Golianom, respektíve s ďalšími vojenskými činiteľmi Vojenského 
ústredia. Na berlínsku Anhaltskú železničnú stanicu prišli 5. januára okolo 11.00 h. 
Všetkých troch umiestnili v berlínskej väznici Moabit. Podľa vyhlásenia Karvaša pre 
Okresný súd v Trenčíne z 12. septembra 1946 bol Jurech v Moabite do 4. februára 1945, 
keď ho mali odviezť na fyzickú likvidáciu neznámo kam. Podľa jeho miestoprisažného 
vyhlásenia z 24. februára 1965 držali Jurecha v Moabite najmenej do 17. januára 1945, 
keď ho pred Karvašovým definitívnym prevezením do väzenia Hlavného ríšskeho 
bezpečnostného úradu (po nemecky Reichssicherheitshauptamt - RSHA) na Ulici princa 
Albrechta (po nemecky Prinz Albrecht Strafte) č. 8 videl posledný raz. Stál vtedy na 
chodbe vedľa neho a Jurech mu oznámil, že sa vracia domov na Slovensko, do Bratislavy. 
Jeho posledné slová, ktoré povedal pološeptem Karvašovi po maďarsky, boli: “Tieto 
svine o mne vedia všetko!“ (po maďarsky Ezek a disznók mindent tudnak rolami).15 
V Karvašových pamätiach (s podtitulom V pazúroch gestapa) sa však uvádza, že sa 
posledný raz stretli na chodbe moabitskej väznice až 7. februára 1945 (do väzenia RSHA 
bol Karvaš premiestnený 23. februára).16 Ako Karvaš neskôr spomínal, generál Jurech ku 
koncu väznenia v Moabite pôsobil veľmi utýrané, bol vychudnutý a mal povyrážané zuby.

Po odsúdení Imricha Karvaša 27. februára SS-Sondergerichtom (po slovensky oso
bitným súdom) na trest smrti povrazom v zmysle smernice nazývanej Nacht und Nebel 
(po slovovensky noc a hmla)17 ho previezli do koncentračného tábora vo Flossenbúrgu 
(z Berlína odišiel 7. apríla 1945). Umiestnili ho v samotke č. 3, kde našiel na stene vy-

14 VHA Bratislava, Zb. rádiogramy, zl. Londýn-Slovensko 1944, 19. 10. 1944, Zpráva o Jurechovi.
15 VHA Bratislava, f. Generál Ferdinand Michal Čatloš, ref. 5, s. 46.
16 KARVAŠ, I.: Moje pamäti. Bratislava : NVK International, 1994, s. 150.
17 Smernice o stiháni trestných činov proti Veľkonemeckej ríši alebo proti okupačnej moci na obsadených 

územiach, ktorú z Hitlerovho poverenia vydal 7. decembra 1941 šéf hlavného veliteľstva nemeckej brannej 
moci (po nem. Oberkommando der Wehrmacht-OKW) generál-poľný maršal Wilhelm Keitel. Podstatou 
tejto inštrukcie bolo to, že pokiaľ sa nenemecké civilné osoby dopustili uvedených činov, mali byť 
postavené pred osobitný súd a odsúdené na trest smrti. Keď toto riešenie nebolo možné, bolo treba zobrať 
tieto osoby do ochrannej väzby a poslať ich do koncentračného tábora. Ochranná väzba mala trvať do
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škriabané priezviská sprisahancov zúčastnených na atentáte na Hitlera, vrátane gene
rálplukovníka Franza Haldera (prežil peklo nacistických koncentračných táborov) a ad
mirála Wilhelma Canarisa (bol vo Flossenbúrgu popravený obesením 9. apríla 1945 
ráno). V tábore bol Karvaš len osem dní, už 15. apríla ho previezli do koncentračného 
tábora v Dachau. Tam sa stretol s plukovníkom francúzskej armády Ing. Armandom 
Mottetom, väzneným predtým od 21. februára 1945 vo Flossenbúrgu a umiestneným po 
celý čas v samoväzbe v cele č. 37. Ten mu povedal, že koncom februára bol jeho susedom 
vo vedľajšej cele č. 38 generál Jurech, ktorý sa mu sám predstavil a komunikoval s ním 
prostredníctvom morzeovky klopaním na múr cely alebo na vodovodné potrubie, ktoré 
obe cely spájalo. Podľa Mottetovho svedectva Jurecha priviezli do tábora pravdepodobne 
v druhej polovici februára 1945. Jurech ho informoval, že v cele s ním sú ešte traja čs. 
dôstojníci (údajne tiež generáli - Rudolf Viest, Ján Golian?) a dvaja sovietski plukovníci, 
z ktorých jeden sa volal von Stein (pravdepodobne sovietsky Nemec) - podľa Jurecha 
zrejme udavač alebo špiceľ. Jurech tiež Mottetovi oznámil, že v tábore sa nachádza aj ďalší 
slovenský generál Augustín Malár, umiestnený v cele č. 36 susediacej s celou Mottetovou 
(spolu s Malárom bolo v cele ešte päť dôstojníkov českej alebo slovenskej národnosti?). 
Podľa Jurechových správ bolo v tábore väznených viacero významných predstaviteľov 
Povstania, medzi nimi aj jeden civil (Viliam Paulíny?). Rozhovoru Karvaša s Mottetom 
v Dachau sa zúčastnil aj mjr. gšt. Stanek, väznený spolu s Karvašom. Po vojne Karvaš 
o rozhovore informoval generála MVDr. Mikuláša Ferjenčíka, v tom čase (od 14. augusta 
1946) vykonávajúceho v Zbore povereníkov funkciu povereníka vnútra. Plukovníka 
Armanda Motteta vypočul 6. februára 1947 v Paríži osobne legačný radca čs. veľ
vyslanectva Dr. Jozef Vladimír Klvaňa.18

Motteta ako príslušníka francúzskeho hnutia odporu v roku 1943 zatklo gestapo, mu
čili ho a väznili v Paríži, Fresnes, Berlíne a napokon vo Flossenbúrgu. Tam ho SS-Son- 
dergericht odsúdil na trest smrti, ktorý mu však na zákrok švajčiarskej vlády bol zmenený 
na doživotný žalár. Okrem vzájomného informovania morzeovkou sa Mottet stretával 
s Jurechom na vychádzkach a vymieňal si s ním krátke správy. Jurech sa mu ponosoval 
na surové zaobchádzanie zo strany väzniteľov a na nedostatok stravy. Podľa Mottetovho 
svedectva väzňov z ciel č. 36 a č. 38 v druhej polovici marca 1945 popravili obesením 
na šibenici v zákutí dvora (zo svojej cely videl priamo na dvor, kde sa popravy vyko
návali). Ako vo výpovedi uviedol, asi päť dní pred popravou väzňom z obidvoch ciel 
zobrali odev a nechali ich úplne nahých (vomSteinovi odev ponechali) a bez stravy. Túto 
skutočnosť mu stihol ešte Jurech oznámiť klopaním (o odsúdení generálov Jurecha a Ma- 
lára na trest smrti povrazom, ako aj o výkone trestu sa však dodnes nenašli žiadne záz-

konca vojny. O ich osude, prípadne smrti, nesmeli byť podávané žiadne správy príbuzným, priateľom 
a známym, väzni nesmeli mať žiadny styk s vonkajším svetom (nebolo im povolené písať, dostávať časopisy, 
balíčky, návštevy). Český antifašismus a odboj. Praha : Naše vojsko, ČSPB, 1988, s. 264.

18 VÚA-VHA Praha, f. MNO-Úrad štátneho tajomníka, čj. 10 346, 11. 3. 1947.
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namy).19 Mottet taktiež uviedol, že od druhej polovice marca 1945 popravovali vo 
Flossenbiirgu priemerne denne 12 až 15 Cechov a Slovákov, všetko účastníkov Slo
venského národného povstania.

Po skončení druhej svetovej vojny sa začalo pátrať po nezvestných generáloch, ale aj po 
ďalších dôstojníkoch. Na hľadaní sa podieľalo 2. (pátracie) oddelenie Hlavnej správy ob
ranného spravodajstva MNO, 2. (spravodajské) oddelenie Hlavného štábu MNO (pred
nosta pplk. just. jUDr. Anton Rašla), Úrad čs. delegáta v komisii Spojených národov pre 
vojnové zločiny v Londýne a ďalšie orgány. Pátranie však zostalo v podstate bez 
výsledku.20 Na list z 30. júla 1945, ktorý adresovala vdova po generálovi Marcela Marie 
Jurechová, rodená Dostálková, štátnemu tajomníkovi v MNO generálovi Ferjenčíkovi, 
dostala 2. augusta 1945 odpoveď, že sa pátraním zistilo, že generál Jurech bol naposledy 
väznený v Berlíne, odkiaľ ho premiestnili na neznáme miesto. Podobne prednosta Úradu 
štátneho tajomníka v MNO jej 16. apríla 1946 oznámil, že pátraním sa nezistilo nič 
pozitívne. Z tohto dôvodu preto vdova 29. novembra 1946 požiadala Okresný súd v Tren
číne o vyhlásenie manžela za mŕtveho dňom 4. februára 1945. Na základe uznesenia 
súdu z 10. februára 1947 vydal Miestny národný výbor v Bošáci roku 1947 úmrtný list 
na meno brigádneho generála Štefana Jurecha s dátumom, ktorý určil súd.

Na flossenbúrskom popravisku dramaticky končiaci takmer štyridsaťsedemročný ži
votný príbeh bošáckeho rodáka Štefana Jurecha predstavoval pestrú paletu osudov slo
venského vlastenca a antifašistu, dôstojníka troch armád i milujúceho otca, ktorý v ňom 
preukázal oddanosť svojej domovine, vernosť vojenskému povolaniu a silu svojho charak
teru. Napriek tomu, že miesto večného odpočinutia generálovho prachu nie je známe, 
a nedajú sa mu tam z piety položiť kvety, národu prichodí v pamäti a srdci pokľaknúť 
a venovať mu tichú spomienku a vrúcnu modlitbu. Zároveň pripomenúť odkaz básnika: 
„Smrť je len nenávratno. Iba zabudnutie je koniec života. “ Generálovi Štefanovi Jure- 
chovi právom patrí čestné miesto v radoch účastníkov národného boja za oslobodenie 
a proti fašizmu.

19 Autor sa obrátil aj na archív KZ-Gedenkstätte (po slov. pamätník-pamätné miesto) Flossenbiirg, avšak bolo 
mu oznámené, že archív nemá k prípadu nezvestných čs. dôstojníkov, vrátane generála Jurecha, väznených 
na jar roku 1945 vo Flossenbiirgu žiadne informácie.

20 HANZLÍK, F.: V prepadlisku vojny. (Osudy povstaleckých generálov) In: Historická revue, roč. VI (1995), 
č. 1, s. 14-15.
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Odkaz generála Štefana Jurecha 
v národných a vojenských tradíciách 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Imrich PURDEK

Vážený pán generál, vážený pán Jurech, vážení účastníci protifašistického odbo
ja, ctené dámy, vážení páni, milí hostia,

dejiny Slovenska boli dejinami stáročných bojov a zápasov za dosiahnutie základného 
práva Slovákov, práva na vlastné sebaurčenie, práva na život podľa najvlastnejších 
záujmov zvrchovaného štátu.

Objektívne hodnotenie našich dejín potvrdzuje, že Slováci sa na dejinných križovatkách 
svojho vývoja dokázali vypäť k historicky veľkým činom a rozhodnutiam, ktoré vošli do 
svetových a európskych dejín, a na ktoré môžeme byť právom hrdí aj v súčasnosti.

Je prejavom občianskej vyspelosti poznať minulosť svojho národa, štátu, vážiť si du
chovné i materiálne hodnoty predchádzajúcich generácií, overovať si ich platnosť a po
rovnávať ich s potrebami dneška, zhodnotiť ich dosiahnutú úroveň a analyzovať ich mož
ný odkaz, a pozitívne skúsenosti odovzdávať ďalším generáciám. Pre príslušníkov Ozbro
jených síl Slovenskej republiky sú významné udalosti a obdobia, ako aj vojenské osob
nosti týchto udalostí, základným zdrojom pre výchovu k vlastenectvu a hrdosti na svoju 
vlasť, ako aj ozbrojené sily. Je to nevyčerpateľná studnica národných a vojenských tradícií 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Tento krátky úvod som nezvolil náhodne, pretože mojou úlohou je ukázať na historický 
odkaz generála Stefana Jurecha v rozvíjaní a využívaní národných a vojenských tradícií 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som sa po vystúpeniach predrečníkov, ktorí hovorili o generálovi 
Štefanovi Jurechovi, jeho živote, vojenskej činnosti, vojenskej kariére, o jeho bojovej čin
nosti v období druhej svetovej vojny, v krátkosti vrátil len heslovité k obsahu jednotlivých 
vystúpení. Tak napríklad:
- pplk. Caplovič hovoril o službe a vojenskej činnosti generála Štefana Jurecha v období 

čs. brannej moci, t. j. v medzivojnovom období 1918 - 1939;
- pplk. Šumichrast veľmi precízne opísal jeho službu v slovenskej armáde v období rokov 

1939 - 1944;
- doc. Bystrický hovoril vo svojom príspevku o veľmi zaujímavých skutočnostiach, ktoré 

sa týkali jeho priamej účasti na východnom fronte vo funkcii veliteľa Rýchlej divízie, 
ako aj o prípravách prechodu divízie na stranu Červenej armády;
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- Dr. Švanda sa veľmi podrobne zaoberal jeho činnosťou po 29. auguste 1944.
Napokon treba uviesť zvýraznenie významu osobnosti generála Štefana Jurecha v prí

hovore Dr. Jána Stanislava pri pietnom akte kladenia venca k pamätnej tabuli na budove 
veliteľstva pozemných síl, a v neposlednom rade uvítaciu reč pri otvorení tohto seminára, 
ktorá odznela z úst veliteľa pozemných síl pána generálmajora Milana Maxima, ako aj 
tajomníka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pána Tomáša Šveca.

Opierajúc sa o prednesené fakty, je na mieste položiť si otázku: „Má svoje miesto 
generál Štefan Jurech v našich najnovších dejinách, patrí teda medzi tie vojenské osob
nosti, ktoré zanechali pre nás pozitívne skúsenosti, ktoré je možné považovať za trvalý 
zdroj národných a vojenských tradícií pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej re
publiky a jeden zo základných zdrojov pre výchovu k vlastenectvu a hrdosti na svoju vlasť 
a naše ozbrojené sily?“ Myslím si, že na túto otázku môžeme odpovedať: „Niet pochýb o 
tom, že aj napriek tomu, že generál Štefan Jurech bol rozporuplná osobnosť, bol vojak - 
generál, ktorý v období vojenskej služby konal tak ako konal (potvrdené vystúpeniami), 
má svoje miesto ako významná osobnosť v našich vojenských dejinách Slovenska, jeho 
odborné a profesionálne kvality, jeho precíznosť a principiálnosť, oddanosť slúžiť vlasti, 
schopnosť viesť svojich podriadených, náročnosť a zásadovosť nielen k podriadeným, ale 
aj k samému sebe a pod. jednoznačne potvrdzujú, že ide o širokú škálu pozitívnych 
vlastností, ktoré sa zaraďujú medzi tie, na ktoré sa dá nadviazať a uplatniť vo výchove na 
národných a vojenských tradíciách príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. “ 
Toto moje konštatovanie, ktoré sa opiera o seriózne vystúpenia mojich kolegov, potvrdím 
v ďalšom mojom príspevku jednotlivými odôvodneniami a citovaním z historických 
archívnych materiálov.

Ctené dámy a vážení páni,

predtým mi, ale, dovoľte urobiť krátku úvahu.
V rámci rezortu ministerstva obrany bola už roku 1997 prijatá vnútorná norma, ktorá 

komplexne rieši problematiku národných a vojenských tradícií v rezorte ministerstva obra
ny. Ide o „Koncepciu využívania národných a vojenských tradícií v rezorte ministerstva 
obrany“, ktorá bola prerokovaná a schválená 3. kolégiom ministra obrany v marci 1997.'

O tradíciách hovoríme spravidla v spojitosti s konkrétnymi štátmi, národmi, etnikami, 
cirkvami, sociálnymi skupinami a inštitúciami. Tradície vyjadrujú kontinuitu vnímania, 
ochrany a uchovávania základných spoločenských hodnôt a noriem, čím spájajú navzá
jom mnohé generácie spoločnosti, zabezpečujú duchovnú, morálnu, náboženskú a hod
notovú identitu národa, štátu i sociálnych skupín.

1 RMO č. 22 z 24. apríla 1997: Koncepcia využívania národných a vojenských tradícií v rezorte ministerstva 
obrany, Príloha č. 1.
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Vážení prítomní,

denne sa stretávame s takými pojmami, ako sú národné tradície, vojenské tradí
cie, bojové tradície, tradície vojenského útvaru či jednotky. O týchto tradíciách po
čúvame, hovoríme, často o nich čítame. Chcem zvýrazniť, že všetci sme ich nositeľmi, 
vykonávateľmi a spolutvorcami, či si to uvedomujeme alebo nie. Tradície nás spre
vádzajú na každom kroku, na každom mieste nášho účinkovania, v každej oblasti života 
našej spoločnosti, nevynímajúc z toho armádu, resp. v súčasnosti naše ozbrojené si
ly-

Teda: „Vojenské tradície sú historicky vzniknuté normy, pravidlá, zásady, zvyky, oby
čaje správania a konania príslušníkov ozbrojených zborov, vojsk, a to v mieri a za vojny, 
ktoré sa ako osvedčené a životaschopné odovzdávajú z generácie na generáciu vojakov. “2

Uvedená koncepcia, ako vnútorná norma pre uplatňovanie národných a vojenských 
tradícií v rezorte ministerstva obrany, je stále platná a aktuálna aj pre dnešok. Stanovuje 
základné ciele a úlohy rozvíjania tradícií v ozbrojených silách, ktorých cieľom je prehl
bovať úroveň historického povedomia, národného uvedomenia, duchovného povznese
nia a hrdosti príslušníkov rezortu na svoju minulosť, súčasnú štátnosť a príslušnosť k Oz
brojeným silám Slovenskej republiky, ktoré povedie k zvyšovaniu osobného príkladu, 
osobného podielu pri obrane vlasti a pri plnení úloh. Chcem podotknúť, že vojenské 
tradície sú súčasťou národných tradícií.

Koncepcia, okrem iného, definuje čo sú to zdroje a kritériá tradícií novodobej Armády 
Slovenskej republiky, resp. Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú zo 
skutočného poznania dejín a sú ich konkrétnym objektívnym obrazom. Tieto zdroje majú 
jednoznačnú úlohu spájať príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre ich pre- 
durčenosť, stanovenú Ústavou Slovenskej republiky na plnenie úloh, vyplývajúce z medzi
národných zmlúv a zo záväzkov, ktoré Slovenská republika má z hľadiska členstva v Seve
roatlantickej aliancii, ako aj iných, napríklad v oblasti medzinárodného krízového manaž
mentu a v zabezpečení jej obrany a bezpečnosti.

Zdroje národných a vojenských tradícií predstavujú spektrum významných historických 
a vojenskohistorických udalostí a osobností. Tradície našich Ozbrojených síl SR vychá
dzajú z poznania dejín.* * 5

Medzi hlavné zdroje, míľniky našich dejín patria:
1. Zakladateľský impulz Samovej ríše, ktorá bola prvým štátnym útvarom našich predkov;
2. Nitrianske Pribinovo kniežatstvo spojené s prijatím kresťanstva, Mojmírovo, Koceľo- 

vo a Rastislavovo kniežatstvo, ktoré obohatilo európsku kultúru zakotvením cyrilome-

2 RMO č. 22 z roku 1997: Koncepcia využívania národných a vojenských tradícií v rezorte ministerstva
obrany, Príloha č. 1, s. 4.

5 RMO č. 22 z roku 1997: Koncepcia využívania národných a vojenských tradícií v rezorte ministerstva 
obrany, Príloha č. 1, s. 6-7.
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todského duchovného odkazu. Napokon - Svätoplukova ríša, v tom období najväčší 
štát Slovanov v strednej Európe.

3. Osobnosti, ktoré bránili kresťanskú civilizáciu proti tatárskemu a osmanskému nebez
pečenstvu - významné vojenské osobnosti slovenského pôvodu patriace do dejín sve
tového vojenstva.

4. Národnoemancipačné hnutie Slovákov za politické, kultúrne a náboženské práva, naj
mä za získanie národnej a štátnej svojbytnosti. Boli to predovšetkým boje za národné 
oslobodenie a osobnosti s nimi spojené v rokoch 1848 - 1849.

Poznámka: 22. september 1848, prvá víťazná bitka slovenského dobrovoľníckeho zbo
ru pri Brezovej pod Bradlom, sa stala základným historickým odkazom, a preto na jej 
počesť v novembri 1997 minister obrany Slovenskej republiky vyhláil 22. september 
za „Deň Armády Slovenskej republiky“. V súvislosti s účinnosťou zákona č. 321/2002 
o ozbrojených silách Slovenskej republiky od 1. júla 2002 bol 22. september vyhláse
ný prezidentom Slovenskej republiky ako hlavným veliteľom Ozbrojených síl Slo
venskej republiky za „Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky“.

5. Vojenské osobnosti, ktoré prejavili nesúhlas s dovtedajším postavením jednotlivých 
národov v rakúsko-uhorskej monarchii a pričinili sa o vytvorenie ČSR. Dôstojníci 
a vojaci, ktorí ju bránili pred agresiou maďarských boľševikov, ich činy pri obrane 
hraníc a nadšenie, s ktorými ju chceli brániť pri mobilizácii roku 1938.

6. Dôstojníci, vojaci a partizáni, ktorí sa aktívne zúčastnili príprav a bojov v Slovenskom 
národnom povstaní, ako aj dôstojníci a vojaci bojujúci v čs. zahraničných vojenských 
jednotkách a armádach iných štátov proti hitlerovskej koalícii.

7. Vojenskí odborníci v armáde ČSR a ČSSR, ktorí si po vojne, po februári 1948, i po 
auguste 1968 zachovali svoju tvár a vytvorili hodnoty, ktoré môžu využiť i dnešné Oz
brojené sily SR.

8. Činy vojakov, ktoré prispeli k záchrane ľudských životov pri nešťastiach a živelných 
pohromách.

9. Činy vojakov neslovenskej národnosti, ktorí bojovali za slobodu slovenského národa.
10. Dôstojníci a vojaci, ktorí sa v novembri 1989 postavili na stranu demokracie a priči

nili sa o vznik a budovanie Armády Slovenskej republiky.
11. Významné výsledky na poli výcviku, vedeckých objavov, športové úspechy a huma

nitné činy vojakov armády (ozbrojených síl) doma i pri pôsobení v mierových silách 
v zahraničí.

Z uvedeného vidieť, že základným hodnotovým kritériom pre definovanie zdrojov tra
dícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky je Ústava Slovenskej republiky a právne normy 
Slovenskej republiky, ktoré určujú poslanie, charakter a úlohy Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky.
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Ctené dámy, vážení páni,

nadväzujúc na krátky exkurz do problematiky objasnenia podstaty tradícií, chcem sa 
v ďalšom mojom vystúpení venovať niektorým súvislostiam a poukázať vo všeobecnosti 
na využívanie odkazu generála Štefana Jurecha pri rozvíjaní národných a vojenských 
tradícií na rôznych veliteľských stupňoch, zväzkoch, útvaroch a jednotkách Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky. Opäť by som rád zvýraznil, že som toho názoru, že osobnosť 
generála Štefana Jurecha si zasluhuje, aby sme sa nad týmito otázkami zamýšľali a hľadali 
formy a metódy práce, akým spôsobom využívať a rozvíjať tento jeho odkaz v širokej 
škále činnosti profesionálneho veliteľského zboru Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Dovolím si upriamiť Vašu pozornosť na bod č. 5 a 6 (5. Vojenské osobnosti, ktoré pre
javili nesúhlas s dovtedajším postavením jednotlivých národov v rakúsko-uhorskej mo
narchii a pričinili sa o vytvorenie ČSR. Dôstojníci a vojaci, ktorí ju bránili pred agresiou 
maďarských boľševikov, ich činy pri obrane hraníc a nadšenie, s ktorými ju chceli brániť 
pri mobilizácii v roku 1938. 6. Dôstojníci, vojaci a partizáni, ktorí sa aktívne zúčastnili 
príprav a bojov v Slovenskom národnom povstaní,), v ktorých obsahovo je možné hľadať 
súvislosti s vojenskou kariérou, resp. s vojenskou činnosťou generála Štefana Jurecha.

Ctené dámy a vážení páni,

z toho, čo tu odznelo a i sám som načrtol, chcel by som vašu pozornosť nasmerovať a obrá
tiť na výber niektorých základných charakterových vlastností, črt a rysov, ako aj na jeho vo
jenskú činnosť, či kariéru, a na jeho skutočné, neformálne národné, vlastenecké zmýšľanie 
a cítenie. Dovolím si podčiarknuť nasledujúce a zároveň sa pokúsim o ich charakteristiku.

Generál Štefan Jurech bol ctižiadostivý až nedotklivý (pri rozhodovaní stál nad vecou), 
bol sebavedomý a mal schopnosti sa veľmi rýchlo adaptovať na rôzne podmienky...., . 
Bol dôsledný a energický, presný. Tieto slová som vybral zo záverečného hodnotenia 
veliteľa Vojnovej (Válečnej) školy, ako jej absolventa roku 1932.4

Je potrebné povedať, že tieto črty sa napokon stali určujúcimi aj pre jeho napredovanie 
v ďalšom období a zastávame pozície významného vyššieho dôstojníka - generála. Jeho 
odborná spôsobilosť, ctižiadostivosť a precíznosť boli sprevádzané jeho ambíciou rýchle
ho kariérneho rastu. (Tomu zodpovedá aj tá skutočnosť, že po menovaní do hodnosti ge
nerála II. triedy bol najmladším generálom slovenskej armády.) V tejto súvislosti chcem 
zvýrazniť jeho karierizmus, ktorý bol predmetom dosť značnej kritiky. Osobne zastávam 
názor, že vyčítať vojakovi, že chce dosiahnuť v armáde čo najvyššiu hodnosť a pos
tavenie, nie je na mieste. Každý, kto vstupuje do armády, resp. do ozbrojených síl „živí 
v sebe predstavu o sne“ získať tú najvyššiu hodnosť, teda generála. Ak si to nemyslí, tak

4 Hlas trenčianskeho kraja, 22. apríla 1998; Ctižiadostivý, dôsledný, energický ... generál z Bošáce.
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sám seba klame. Veď existuje známa myšlienka a dovolím si ju odcitovať, že: „Každý 
vojak nosí svoju maršalskú palicu. “

Na margo otázky jeho kariérneho rastu si dovolím ešte raz poukázať na jeho bohaté 
skúsenosti priamo z účasti na bojovej činnosti, prehľad, ktorý nadobudol zvyšovaním si 
svojej odbornej vojenskej kvalifikácie a bohaté veliteľské skúseností fyzicky mladého 
dôstojníka:

Vojenská kariéra Štefana Jurecha v období rokov 1918 - 1939:
Do čs. armády sa prihlásil 26. decembra 1918 v pešom pluku 71 v Trenčíne a nastúpil 

slúžiť ako subalterný dôstojník v náhradnom prápore. 2. februára 1919 bol pridelený do 
strážnej roty pri Zemskom vojenskom veliteľstve v Košiciach vo funkcii veliteľa čaty. Od 
28. marca do 31. augusta 1919 sa ako veliteľ roty zúčastnil bojov proti maďarským voj
skám. 1. augusta 1919 bol preložený do kategórie dôstojníkov z povolania a 1. septembra 
odoslaný do vojenskej inštruktorskej školy v Miloviciach. Po jej skončení sa od 1. januára 
1920 stal inštruktorom poddôstojníckej školy v Štubnianskych Tepliciach (súčasné Tur
čianske Teplice). 16. mája 1920 bol ako veliteľ roty pridelený hraničiarskemu práporu 8 
v Starej Dali, ale už 26. mája sa jeho novým pôsobiskom stali Košice, kde potom takmer 
celé štyri roky slúžil ako inštruktor obvodového výcvikového strediska, od 1. novembra 
1920 v hodnosti npor. 2. mája 1924 bol premiestnený do pešieho pluku 6, v rámci kto
rého do konca septembra 1929 prešiel funkciami veliteľa čaty guľometnej roty, dočas
ného veliteľa roty a veliteľa poľnej čaty. Medzitým, v roku 1924, absolvoval armádny 
plynový kurz a roku 1924 - 1925 ekvitačný kurz pre dôstojníkov pechoty. 1. októbra 
1929 povýšený na kpt. pech. 1. októbra 1929 - 30. septembra 1932 bol frekventantom 
Válečnej školy v Prahe. V tom istom období v Prahe absolvoval aj automobilový kurz 
(1929), ďalší armádny plynový kurz v Olomouci (1929) a telegrafný kurz v Turnove 
(1930). 31. júla 1932 bol preložený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu, 1. ok
tóbra 1932 povýšený na škpt. gšt. a určený za prednostu 4. odd. veliteľstva 9. div. v Bra
tislave. Od 15. septembra 1933 bol zaradený na 2. odd. Zemského vojenského veliteľstva 
v Bratislave. Po priznaní štvormesačnej leteckej služby bol 1. októbra 1934 vymenovaný 
za lietadlového pozorovateľa štábu. 22. júla 1935 povýšený na majora generálneho štábu 
(gšt). Od 30. septembra 1936 do 29. septembra 1937 zastával funkciu prednostu 3. odd. 
štábu III. arm. zb. v Brne. 1. októbra 1936 bol vymenovaný za poľného lietadlového po
zorovateľa štábu. 30. septembra 1937 bol premiestnený na ZW v Brne, kde prevzal 
funkciu prednostu 2. odd. štábu. Počas brannej pohotovosti štátu bol od 24. septembra 
do 26. októbra 1938 prednostom 3. odd. štábu II. armády v Olomouci a súčasne až do 
6. októbra 1938 vykonával funkciu ubytovateľa II. armády. Od novembra 1938 bol čle
nom československo-poľskej delimitačnej komisie a na začiatku roka 1939 bol usta
novený za prednostu kabinetu vládneho delegáta Slovenskej krajiny pri MNO v Prahe.5

5 Kol. autorov. Vojenské osobnosti druhého čs. odboja. Praha 2004.
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Tak ako je vyššie uvedené, po tragických udalostiach mníchovských dní a po 
Viedenskej arbitráži sa jeho národné zmýšľanie prejavilo tým, že generál Štefan Jurech bol 
zaradený ako člen čs. -poľskej delimitačnej (rozhraničovacej) komisie. Na začiatku roka 
1939 riadil slovenský kabinet pri MNO v Prahe. Po vyhlásení samostatného Slovenského 
štátu prevzal 14. marca Veliteľstvo V. zboru v Trenčíne.

Ako vojak plniaci si svoje povinnosti, bol po vzniku slovenského štátu ocenený pre ná
rodné, ako aj vojenské odborné kvality, tým, že bol menovaný a naznačený na významné 
posty.

Údaje o týchto postoch, resp. funkciách, do ktorých bol ustanovený, resp. menovaný, 
taktiež odzneli v niektorých vystúpeniach. Aj napriek tomu, chcem v krátkosti zvýrazniť 
len niektoré z nich, ktoré boli významné a zároveň prelomové z hľadiska pochopenia 
osobnosti generála Štefana Jurecha.

Od 25. apríla vykonával funkciu náčelníka štábu Krajinského vojenského veliteľstva 
v Bratislave, 1. mája sa stal náčelníkom štábu Hlavného vojenského veliteľstva a 17. mája 
bol povýšený na pplk. gšt. Od októbra 1939 zastával funkciu veliteľa 2. div. v Banskej 
Bystrici a od septembra 1940 náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska. V januári 
1941 až v apríli 1942 bol vojenským atašé v Budapešti. Od mája 1942 sa stal veliteľom 
Vzdušných zbraní so sídlom v Trenčíne. Dňa 17. septembra 1942 bol vyslaný na východný 
front, kde 23. septembra prevzal od gen. II. tr. Jozefa Turanca funkciu veliteľa Rýchlej di
vize, nachádzajúcej sa v obranných postaveniach v kaukazskom predhorí na rieke Psekups.

Po zistení, že väčšina príslušníkov a časť dôstojníkov divízie odmieta ďalšiu účasť vo 
vojne po boku nacistického Nemecka, pripravoval s antifašistickou skupinou dôstojníkov 
od novembra 1942 do januára 1943 prechod divízie na stranu CA. 1. januára 1943 bol 
Štefan Jurech povýšený na gen. II. tr.

Dňa 26. septembra 1943 sa vrátil na Slovensko a opäť prevzal funkciu veliteľa Vzduš
ných zbraní. V súvislosti s prezradením pripravovaného prechodu RD na stranu CA 
25. novembra 1943 nariadil vojenský prokurátor proti generálovi Štefanovi Jurechovi 
vyšetrovanie a zároveň vyšetrovaciu väzbu. Trestné stíhanie dňa 3. januára 1944 voči ne
mu bolo zastavené pre nedostatok dôkazov. Podľa nariadenia MNO z 22. decembra 1943 
mal byť dňom 1. marca 1944 preložený do výslužby, avšak podľa oznámenia ministra 
národnej obrany gen. I. tr. Ferdinanda Catloša z technických príčin sa preloženie ne
mohlo realizovať. 1. marca 1944 bol Jurech ustanovený za veliteľa Vojenského vedecké
ho ústavu v Trenčíne. Do výslužby bol daný dňa 1. augusta 1944, ale súčasne bol povo
laný do činnej služby počas brannej pohotovosti štátu s určením ako veliteľ WÚ.

V apríli 1944 mu bola pplk. gšt. Jánom Golianom ponúknutá funkcia veliteľa Vo
jenského ústredia, ktorú neprijal s odôvodnením, že je sledovaný nemeckými bezpeč
nostnými zložkami. V júli 944 mal ako člen - poradca delegácie SNR odletieť s Karolom 
Šmidkem do ZSSR. Odlet sa nepodarilo uskutočniť. Po vypuknutí SNP odišiel do 
Bratislavy, kde bol 2. septembra 1944 v budove MNO zatknutý. Gestapom bol vypo
čúvaný vo Viedni, potom väznený v Brne a 4. januára 1945 prevezený do berlínskej väz-

75



Štefan JURECH (1898-1945) ___________________________________________________________________

nice Alt Moabit. Tu bol vypočúvaný v súvislosti s pripravovaným prechodom Rýchlej di
vízie na stranu Červenej armády. Pod tlakom předložených dôkazov sa k príprave pre
chodu priznal. Pravdepodobne vo februári 1945 bol prevezený do koncentračného tábo
ra Flossenbúrg a popravený. V úmrtnej matrike bývalého matričného obvodu v Bošáci je 
dátum jeho smrti 4. február 1945 a miesto úmrtia Nemecko.6

Vážení prítomní,

dovoľte mi ešte v krátkosti sa vrátiť k niektorým problémom, ktoré vyjadrujú a potvr
dzujú, akým vojakom, profesionálom bol generál Štefan Jurech, ako zmýšľal pri plnení si 
svojich povinností. Z obdobia pôsobnosti na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej 
Bystrici vo funkcii náčelníka štábu sa zachovali niektoré materiály v rodinnom archive, 
tzv. „Poznámky služobné (poznámky pre schôdzky)“, ktoré majú tri časti. Delené sú 
podľa toho, na akej úrovni, resp. pre akú schôdzku boli použité ako podklad, t. j.:

a) Veliteľstvo pozemného vojska,
b) Velitelia pozemného vojska a
c) na schôdze v Bratislave.
S Vašim dovolením, zacitujem niektoré poznámky, a z ich obsahu môžte posúdiť, kto 

bol generál Štefan Jurech, aký bol vojak, aký bol odborník a aké mal predstavy o fun
govaní štruktúr armádneho organizmu, o vzťahu veliteľov k svojim podriadeným a pod. 
Aj napriek tomu, že budem citovať len niektoré časti z jeho poznámok, v žiadnom prípade 
nejde o vytrhnutie súvislostí z určitého kontextu. Tak napríklad: 

a) Veliteľstvo pozemného vojska7
.............sme najvyššie veliteľské miesto PV - z toho plynie - my sme zodpovední za výcvik,
výchovu a pohotovosť PV, rozpočet, my riadime, nečakajme výnosy, my musíme byť 
aktívni, my vedieme, chceme viesť dobre, preto: - my musíme byť zbor elitný, vybra
ný, pevne zomknutý, atď. “

- „...i svojim vojenským vystupovaním, - Banská Bystrica musí byť vzornou posádkou“.
- „...medzi nami pravé kamarátstvo, úprimnosť, kto sa ukáže nevhodným, nepatrí medzi

nás!“
- „...každý z nás tým, že je na VPV, má zvýšené povinnosti byť vojakom, tým musí byť

vždy a všade. “
- „...sme pre jednotku a nie jednotka pre nás! Naša autorita podľa hodnoty našej práce!

K našim rozkazom musí byť dôvera, dôvera v ich trvalú platnosť, preto musí byť každý 
rozkaz dobre premyslený a jasný zo všetkých strán, aby ho nebolo treba meniť, 
dokonca snáď rušiť“.

6 Vojenské osobnosti čs. odboja 1939-1945. Praha : Vojenský historický úsrtav Praha - Vojenský historický 
ústav Bratislava, 2005, s. 125-126.

7 „Poznámky služobné generála Štefana (urecha“. Rodinný archív Jarmily Jurechovej.
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- „...vojak nech si vykračuje hrdo a sebavedomo, je plnohodnotným príslušníkom 
slovenskej pospolitosti - toto treba v osvetovej a mravnej výchove tvrdo presadzovať“.

Takto by som mohol pokračovať v citovaní jeho myšlienok, ktoré odzneli na týchto 
zhromaždeniach, resp. schôdzkach, tak ako sa v tom čase nazývali.

Vážení prítomní, dovolím si povedať, že uvedené myšlienky a celý rad ďalších jeho poz
námok, doteraz zachovaných len v rodinnom archíve, hovoria o generálovi Štefanovi Ju- 
rechovi, o jeho osobnej profesionálnej príprave, ktorej venoval veľkú časť svojho života. 
O vojakovi, vysokom dôstojníkovi - generálovi, o človeku, ktorý podriadil svoj osobný 
život služobnej činnosti, službe vlasti (okrem toho to potvrdzuje aj priebeh jeho služby).

Paralelu jednotlivých jeho myšlienok, ktorých autorom bol generál Štefan Jurech, je 
možné, priam si to ich obsah a význam vyžaduje, využiť v práci veliteľov, náčelníkov, 
súčasných profesionálov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Mám na mysli, nie v ich 
mechanickom prevzatí, ale využiť jeho základné charakterové vlastnosti, črty a rysy, ako 
aj jeho vojenskú činnosť, či jeho prístup v službe, jeho skutočné, národné, vlastenecké 
zmýšľania a cítenie, ako historický odkaz a trvalý zdroj národných a vojenských tradícií 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Ctené dámy, vážení páni,

dovolím si podčiarknuť, že aj keď hovoríme o generálovi Jurechovi ako o rozporuplnej 
osobnosti, ale jeho vlastnosti, charakterové črty, profesionálne kvality, vojenské ambície, 
národné zmýšľanie a cítenie vlastenca, to je ten pozitívny odkaz, o ktorý nám ide pri roz
víjaní národných a vojenských tradícií v našich ozbrojených silách.

Po odznení predchádzajúcich slov, ktoré v krátkosti ukázali na bohatú vojenskú službu, 
na jeho vysoké odborné a profesionálne kvality (oni boli predpokladom, že bol menova
ný, resp. ustanovovaný do uvedených funkcií), jeho precíznosť a principiálnosť, oddanosť 
slúžiť vlasti, schopnosť viesť svojich podriadených, náročnosť a zásadovosť nielen k pod
riadeným, ale aj k samému sebe a pod., nám dávajú možnosť objektívne zhodnotiť osob
nosť generála Štefana Jurecha. Zvlášť mi dovoľte po tom všetkom, čo tu odznelo, čo sme 
počuli od jednotlivých referujúcich, aj napriek tomu, že v historických materiáloch sa na
chádzajú rôzne dokumenty jeho hodnotenia, na základe ktorých hovoríme o generálovi 
Stefanovi Jurechovi ako o rozporuplnej osobnosti, urobiť osobný záver:

Generál Štefan Jurech, na základe bohatých životných skúseností, vojenskej kariéry, 
profesionálnych kvalít, schopností a oddanosti slúžiť vlasti, aj napriek určitému nepocho
peniu zo strany niektorých vedúcich predstaviteľov Vojenského ústredia na prípravu 
ozbrojeného povstania, má svoje miesto ako významná osobnosť v našich novodobých 
vojenských dejinách Slovenska. Zaslúži si, aby jeho odkaz bol súčasťou bohatej studnice 
našich národných a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
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Vážené dámy a vážení páni,

po roku 1945 sa o osobe generála Stefana Jurecha veľa nehovorilo. Skôr sa naňho 
zámerne zabúdalo. Uznaním jeho čiastočnej rehabilitácie bolo priznanie charakteru účast
níka národného boja za oslobodenie v roku 1969. Až v súvislosti so storočnicou jeho 
narodenia a v snahe zachovať jeho pamiatku aj pre budúce generácie bola roku 1998 na 
budove Obecného úradu v Bošáci odhalená pamätná tabuľa s Jurechovým menom a po
menovaná ulica v jeho rodnej obci.

Rozkazom ministra obrany SR bol zároveň v septembri 1998 vojenskému letisku 
v Trenčíne priznaný historický a čestný názov „Trenčianske letisko generála Štefana Ju
recha“. Následne v auguste 2004 bola na budove veliteľstva pozemných síl odhalená ta
buľa generálovi Stefanovi Jurechovi.

Vážení prítomní, myslím si, že práve tento seminár pri príležitosti 110. výročia narode
nia generála Stefana Jurecha, ktorý sa vďaka hlavným organizátorom podarilo usporiadať 
na pôde veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, sa stane pre
lomovým, aby sme s plnou vážnosťou pristupovali v hľadaní toho pozitívneho, čo nám 
Stefan Jurech - Slovák - generál zanechal pre dnešok.

Je pravdou, že priznanie čestného a historického názvu Letisku Trenčín po generálovi 
Stefanovi Jurechovi bolo prvé a zároveň posledné. Treba tiež pripomenúť, že dnes už toto 
letisko nepatrí Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, t. z., že sa už ani tento čestný a 
historický názov nepoužíva.

Dovolím si záverom poznamenať, že osobne som presvedčený, že v rámci Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky sa nájdu príslušníci zväzku alebo útvaru, ktorí sa s hrdosťou pri
hlásia k tejto významnej osobnosti vojenských dejín Slovenska v rámci rozvíjania jeho 
odkazu. Súčasne si dovoľujem poznamenať a tento seminár využiť na popularizáciu 
národných a vojenských tradícií v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. S odbornou 
znalosťou veci môžem potvrdiť, a využívam prítomnosť veliteľa pozemných síl pána gene
rálmajora Milana Maxima, ktorý je našim hostiteľom, že pozemné sily majú doteraz naj
bohatšie skúseností vo výchove svojich príslušníkov na národných a vojenských tradí
ciách. Útvary a zväzky pozemných síl pri plnení úloh rozvíjajú odkaz významných histo
rických období a udalostí, ako aj osobností vojenských dejín Slovenska. Je to zdroj ná
rodných a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
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Počet listov: ^ 
Výtlačok jediný

ROZKAZ 

MINISTRA OBRANY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ČÍSLO Go

J-f . augusta 1998 Bratislava

Priznanie názvov a znakov vojenským telesám

V súlade s RMO č. 70/1997 a v nadväznosti na rozvíjanie novodobých tradícií 
vojenského telesa priznávam

1. Letisku v Trenčíne historický názov TRENČIANSKE LETISKO a čestný 
názov LETISKO GENERÁLA ŠTEFANA JURECHA;

2. historický názov 23. tankovej brigáde Kežmarok KEŽMARSKÁ TANKO
VÁ BRIGÁDA;'

3. právo používať nové znaky týmto vojenským telesám:
- 23. tankovej brigáde Kežmarok,
- 36. protilietadlovej raketovej brigáde Nitra,
- 5. základni opráv ženijného materiálu Nové Mesto nad Váhom.

Priznané znaky vojenských telies sú uvedené vo vzoroch tohto rozkazu. 

Ukladám

všetkým veliteľom (náčelníkom, riaditeľom)
a) zabezpečiť používanie priznaných názvov a znakov podľa tohto rozkazu,
b) oboznámiť svojich podriadených s týmto rozkazom.
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2
(oO

RMOČ. /1998

Rozkaz nadobúda účinnosť odo dňa vydania.

Minister obrany SR Ján S I T E K

/

Rozdeľovník č. 3
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Obrazová príloha 1939 -1945

Pplk. gšt. Š. Jurech

Vyznamenanie dôstojníkov MNO SR medailou „Za hrdinstvo“ II. stupňa - október 1939. Zľava do
prava-. 1. mjr. int. František Skrepek - Slavkovský, 2. mjr. pech. Anton Bardon (predtým Bardony), 
3. pplk. gšt. Stefan Jurech, 4. mjr. gšt. Viliam Talský, 5. pplk. aut. Ján Dimitrij Krenčej, 6. mjr. pech. 
Jozef Martin Kristín, 7. mjr. pech. Július Surový, 8. stot. gšt. František Milan Borský
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Lyžiarske preteky príslušníkov armády - Vysoké Tatry, Veľká noc 1940

Štefan JURECH (1898-1945)

Štefan Jurech so synmi Borisom (1932 - vľavo) a Marcelom (1934) pri Kalvárii na Urpíne v Banskej 
Bystrici, leto 1940



Obrazová príloha 1939 -1945

Otvorenie zimných športových hier armády v Banskej Bystrici, pri mikrofóne minister národnej obra
ny gen. I. tr. F. Catloš, v januári 1940 vo Vysokých Tatrách

Štefan Jurech s manželkou a synmi 

v kúpeľoch Lúčky, 1940
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Štefan JURECH (1898-1945)

Veliteľ 2. divízie plk. gšt. Jurech na záverečnom cvičení pešieho pluku 9, Lúčky 13. september 1940

Veliteľ 2. divízie plk. gšt. Jurech na záverečnom cvičení pešieho pluku 9, Lúčky 13. september 1940
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Veliteľ 2. divízie plk. gšt. Jurech na záverečnom cvičení pešieho pluku 9, Lúčky 13. september 1940

Obrazová príloha 1939 -1945

Veliteľ 2. divízie plk. gšt. Jurech na záverečnom cvičení pešieho pluku 9, 
Lúčky 13. september 1940



Plk. gšt. Š. Jurech ako vojenský atašé v Budapešti po nástupe do funkcie, január 1941

Štefan JURECH (1898-1945)

Plk. gšt. Štefan Jurech roku 1941 ako vojenský atašé 

v Budapešti pred mad. min. zahraničných vecí



Obrazová príloha 1939 -1945

Jurech ako voj. atašé v Budapešti na čaji, ktorý dával prednosta 2. odd. maď. min. obrany 
plk. gšt. Ujszássy, Dunajpalota, 2. február 1941

Š. Jurech na spoločenskom obede (hangärpárty) členov diplomatického zboru, Budapešť 1941
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Štefan JURECH (1898-1945)

Veliteľ vzdušných zbraní plk. Jurech (uprostred) na obede, ktorý dával A. Mach na počesť marsala 
Kvaternika, Trenč. Teplice 16. júl 1942

Plk. gšt. Š. Jurech so stot. gšt. G. Vargošom (vľavo)
v Roštové na Done, september 1942
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Obrazová příloha 1939 -1945

Gen.II. tr. Š. Jurech (vpredu 1. sprava) s mjr. let. M. Lisickým (vedľa neho) 
na Kryme v roku 1943

Gen. Jurech na premietaní filmov vo Voinke, sídle veliteľstva 1. pd, august 1943



Štefan JURECH (1898-1945)

Generál II. tr. Štefan Jurech - veliteľ 1. pd.

Na letisku vo Voinke, Krym, leto 1945



Obrazová príloha 1939-1945

Na Kryme, 2. zľava - veliteľ Krymu gen. S. Forster, v strede gen. Jurech, vpravo plk. Š. Tatarko, vedľa 
neho mjr. gšt. Ján Cisárik

Návšteva generála-poľného maršala von Kleista v 1. pd na Kryme, september 1943
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Návšteva пет. veliteľa Krymu gen. S. Fôrstera (1. zľava) pri v 1. pd., Krym leto 1943 (gen. Jurech 
2. zľava)

■Egpr

>*n
Víl -3

Privítanie nového veliteľa 1. pd. pík. del. E. Lendvayho s manželkou (prvá zľava - otočená chrbtom). 
Letisko vo Voinke (Krym) 15. september 1943
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Obrazová príloha 1939 -1945

Rozlúčková oslava pred odchodom gen. Jurecha (1. sprava) na Slovensko, 2. sprava plk. E. Lendvay, 
september 1943 Voinka (Krym)

Posledná fotografia so synom Marcelom 
na svadbe netere Anny, máj 1944



Štefan JURECH (1898-1945)
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______________________________________________________________ Archívne dokumenty

Ministerstvo národnej obrany. Bratislavu,25.oktober 1940.

Ô.: 164.923 Dov./ osob. 1940.

Pán plukovník gšt.

Štefan J u r e o li 
generálny inšpektor pri veli
telstvo pozemného vojsko

Banská Bystrica,

Prezident republiky,velitel brannej moci vymenoval Vás dňom' 

5.októbra 1940 s údinnostou od 1.októbra 1940 podlá ustanovenia 

lit.i/ od3.1, § 38 ústavného zákona zo dňu BI.júla 1939 dis. 105 

SI.z.

za generálneho inšpektora pri 

velitelstve pozemného vojska.

Minister :

Menovanie Jurecha za (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1940, inv. 
č. 93, šk. č. 60, č. j. 16 9 923) generálneho inšpektora pri veliteľstve pozemného vojska
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VESTOU
*V/6 * 

^4 ^ Sf*fm Ф

[INISTERSTVA NÁRODNÍ OBR
ročník XII. Vydáno dne 22. června 1929. Číslo 32.

Obsah: 450. Povolání důstojníků do I. ročníku válečné Školy v r. 1929. — 451. Praktická část kursu pro velitele 
oddílů v r. 1929. — 452. Horské výcvičné středisko r. 1929. — 453. Topografický kurs ve vojenském 
zeměpisném ústavě v r. 1929/30. — 454. Spolky — doplnění seznamu. — 455. Služební smlouva civilních 
smluvních zaměstnanců vyšších služeb. — 456. Oslavy Svatováclavského tisíciletí' — dovolená státním 
zaměstnancům. — 457. Žádosti o lázeňské léčení — závady.-— 458. Výpomocní zřízenci (skontisté) pro 
Národní banku československou z řad déle sloužících poddůstojníků. — 459. Úprava stejnokroje pro gá- 
žisty letectva. — 460. Příděl pohonných látek pro výcvik gážistů dělostřelectva v řízení a obsluze mo
torových vozidel. — 461. Psací (rozmnožovací) stroje francouzské vojenské mise — pátrání. — 462. 
Kontrolní knížky pro koně ze soukromého užíváni — upozornění. — 463. Služební pomůcka pro příruční 
knihovny vet. důstojníků — rozeslání. — 464. Schválení 3. doplňku к sl. předp. D-XV-10. — 465. Schvá
lení vši. pomůcky »Zdravotní statistika čs. armády«, svazek 2. — 466. Změna tovární značky na vý
robcích. — 467. Oprava W. 1925, čís. 44, čl. 529. — 468. Oprava W. 1928, čís. 20, či. 225. — 469. Za
tímní služební pomůcka «Sbírka podrobných výkazů všelikých předmčtů a souprav užívaných (normo
vaných)' u letectva» (W. 1928, čís. 51, či. 690) — oprava. — 470. Pensijní dekret ztracen a prohlášen 
za ‘neplatný. — 471. Ztracený pensijní dekret prohlášen za neplatný. — 472. Pensijní dekret prohlášen 

iza neplatný. — Oprava. — Oznámení: Kpt. Zýma: 1000 slovíček, pro čs. vojína — doporučeni

ivolání důstojníků do I. ročníku válečné školy 
v r. 1929.

Podle vykonaných zkoušek jsou do I. roč
níku válečné školy v tomto roce přijati tito 
[ftstojníci: 
kpt. Fořt František p. pl. 5,

Kočí Ferdinand děl. pl. 112,
ŠlncI Vladimír dělostřelecké učiliště, проб, v děl. 
p1. 7,
poi. pil. let. Šmíd Jan let. pl. 1,
Vi#tj,.Js<n №.prap_3,

Hůlek Rudolf p. pl. 29, 
pal. pil. let. Hanuš Josef let. pl. 1,
Holub Karel děl. odd. 260, 
pal. pil. let. Hurych Jan let. pl. 1.
Kadaluka Jaroslav jezd. pl. S, 
faldfuk Jaroslav p. pl. 6,
Klein Bohumil 1. hor. p. bris., npoč. v hor. prap. ' 
Klement Adolf, MNO., npoč. v p. pl. 17,
Kolářský Mttiě jezd. pl. 6,
Krepl Karel děl. odd. 257,
Marčal Ladislav p. pl. 35,
Merhaut František ZVV. Bratislava, npoč. v p. pl. 12, 
Piltousek Rudolf děl. pl, 7,
Stehlík Miloslav p. pl. 48, 

ir. Brož Jaroslav p. pl. 5,
Jelínek Karel P. pl. 9,
Jurech Stefan p. pl. 6,
Koller Jan děl. pl. 5.
Kryšpin Karel p. pl. 44,

npor. Matoušek Jaroslav tel. ртар. 2,
» Mlkolášek František žen. pl, 2, příd, MNO.,
» Nehyba Jam jezd. pil. 7,
» Přihoda Antonín vozat. prap. 5.

Výnos o zkušených těchto důstojníků bude 
uveřejněn ve W. později.

Cj. 13.182-Ы. št./5. odděl, z 10/6 1929.

451.
Praktická část kursu pro velitele oddílů 

v r. 1929.

K W. 1928, čís. 53, přít. 1, poř. čís. 5:
1. Praktická část kursu pro velitele od

dílů v r. 1929 začne u všech zbraní, vyjímajíc 
telegrafní vojsko, ihned po skončení společné 
části a bude organlsována takto:

a) Pěší vojsko:

od 15. července do 14. srpna 1929 v pěchotním 
učilišti v Milovicích. Podrobný progratn za
městnání vypracuje velitel pěchotního učiliště 
podle zásad stanovených ve výnose MNO. čj. 
886 Dův.-hl. št./5. odděl, z r. 1927 a předloží 
jej к schváleni náčelníku' M. štábu1 skrze hl. št./ 
5. odděl, tak, aby došel nejpozdčji do 1. čer
vence t. r.

b) Dělostřelectvo (mimo dělostřelectvo proti le
tadlům);

od 15. července do 14. srpna 1929 v dělostře
leckém učilišti v Plav. Podhradí. Podrobný

Povolanie dôstojníkov do 1. ročníka „válečné školy“ v roku 1929 (W z roku 1929 č. 32)
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' •/''X.

OSOBNÍ ves
MINISTERSTVA NÁRODNÍ OBRANY ŕ
Ročník XV. Vydáno dne 22. října 1932. Číslo 50.

Povýšeni byli
s účinností a poradím od 1. října 1932:

GENERÁLNI ŠTÁB:

na štábní kapitány generálního štábu:
propůjčením služebních míst 6. platové stupnice syste- 
misovaných pro štábní kapitány ve služební kategorii 

důstojníků generálního štábu:

kapitáni gšt.:
Kolársky Milič, 7. div.;
Marčal Ladislav, 8. div.;
Klein Bohumil, 5. div.;
Hálek Rudolf, 1. div.;
Talášek Jaroslav, 10. div.;
Jelínek Karel, 1.1. div.;
Stehlík Miloslav, 6. div.;
Brož Jaroslav, 6. div.;
Jurech Štěpán, 9. div.;
Příhoda Antonín, 11. div.

PĚŠÍ VOJSKO: 

na štábní kapitány:
propůjčením služebních míst 6. platové stupnice syste- 
misovaných pro štábní kapitány ve služební kategorii 

důstojníků absolventů vojenské akademie:

kapitáni:
Richter Ludvík, p. pl. 12;
Oberthor Prokop, p. pl. 28;
Mocker Ferdinand, p. pl. 41;
Rose Josef, p. pl. 39;
Meitner Vojtěch, hran. prap. 2;
Polák Gustav, hor. prap. 5;
Vávra Gracián, p. pl. 16;
Štaif František, p. pl. 46;
Žídek Bohumil, p. pl. 30;
Kheml Břetislav, hor. prap. 11;
Malík Josef, hradní stráž (p. pl. 5);
Řihák Karel, p. pl. 2;
Prošek František, p. pl. 48;
Uhl Josef, p. pl. 35;
Hudec Gustav, p. pl. 38;
Daněček Antonín, p. pl. 6;

Novák Václav, p. pl. 47;
Řezníček František, p. pl. 2;
Markalous František, p. pl. 39, přiď. pech. učilišti; 
Svoboda Jaroslav, hran. prap. 6, t. č. frekv. vál. školy; 
Preisler Václav, pěch. učiliště, npoč. v p. pl. 13;

na kapitány:
propůjčením služebních míst 6. platové stupnice 

systemisovaných pro kapitány ve služební kategorii 
důstojníků absolventů vojenské akademie:
nadporučíci:

Pospíšil Josef, hran. prap. 9;
Bräuer Jan, p. pl. 17;
Strnad Jaroslav, p. pl. 30;
Pavlík Karel, p. pl. 5;
Hanta Jan, hran. prap. 10;
Brandeis Karel, hran. prap. 1;
Tepera Bohuslav, p. pl. 30;
Bauer Zdeněk, p. pl. 24;
Raděj Antonín, hor. prap. 7, t. č. frekv. vál. školy; 
Nedbálek Jaroslav, hor. prap. 9, t. č. frekv. vál. školy; 
Semonský Josef, VZO., npoč. v hor. prap. 4;
Vepřek František, p. pl. 25;
Urban František, p. pl. 26, t. č. frekv. vál. školy;
Přibyl Josef, hor. prap. 4;
Wagner Ota, hor. prap. 9;
Patera Václav, p. pl. 28;
Libosvár Josef, hran. prap. 5;
Valenta Bedřich, p. pl. 36;
Ehrlich František, p. pl. 46;
Houštecký Bohuslav, p. pl. 34;
Berger Zikmund, p. pl. 4, t. č. frekv. vál. školy;
Vágner Josef, p. pl. 4;
Jakoubek Jaroslav, p. pl. 40;

na nadporučíky:
propůjčením služebních míst 7. platové stupnice ve 
služební kategorii důstojníků absolventů vojenské 

akademie:
poručíci:

Hruška Stanislav, p. pl. 31;
Horák Břetislav, p. pl. 48;

Povýšenie na kpt. gšt. (OV z roku 1932 č. 50)
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.......

OSOBNÍ VĚSTNÍK
MINISTERSTVA NÁRODNÍ OBRANY
Ročník ХП. Vydáno dne 23. října 1929. Číslo 60.

Povýšeni byli s
s učilnností a pořadím od 1. října. 1929:

PĚŠÍ VOJSKO: 

na štábní kapitány:
propůjčením služebních míst 6. platové stupnice syste- 
misovanýc-h pro štábní kapitány ve služební kategorii 

důstojníků absolventů vojenské akademite:

k a p ilt á n i:
Zlámal Jaroslav, hor. prap. 9;
Trnka Josef, p. pl. 18;
Zedníček Augustin, P. pl. 23;
Pach JUndřílch, p. pl. 46;
Hafner Emil, p. pl. 44;
Borovec Frantfiš/ek, p. pl. 38;
Schmiedt Hugo, p. pl. 34;
Chochola Josef, p. pl. 26;
Nedvěd Bohuslav, p. pd. 19;
Pekárek Bohuslav, p. pl. 5;
Wéndl Jaroslav, p. pl. 30;
Mikeš "VJaidíhmír, p. pl. 131;
Diirr Rndblf, p. pl. 36;
Špidra Jaroslav, hran1, prap. 4;
Tauscher Bohumilí, p. pl. 34;
Carda Jbsef, p. pl. 11;
Horáček Jbsef, p. pl. 36;
Král Jaroslav, p. pl. 2;
Zikmund František, hran. prap. 3;
Urban Oldřich, p. pl. 33;
Mařík Bohumír, hran. prap. 7;
Wemhart Karel, p. pl. 46;
Konečný František, 6. p. dSv., npoč. v p. pl. 10;
Kalsler TeodOr, hran. pnap. 6;
Sláma Tomáš, hor. prap. 10;
Brych Václav, p. pl. 12;
Popp Vilém, p. pl. 48;
Kraus Augustin*, voj. akademie, npoč. v hran: ртар. 4; 
Rossmelssl Karel, p. pl. 45;
KratochwlU Josef, p. pl. 37;
Marx Karel, p. pl. 38;
Hrabčík Aloiis, p. pl. 39;

* Matějka Josefy p. pl. 31;
*Raiman Miroslav, hrám. prap. 3, přití, 8. p. div.;

na kapitány:
propůjčením služebních míst 6. platové stupnice syste- 
misovaných pro kapitány ve služební kategorii důstojníků 

absolventů vojenské akademie:

na dpor učí ci<:
Vích Eduard, p. pl. 3d;
Veselý Bohumír, p. pl. 38;
Perlička Eduard-, hor. prap. 9;
Řehoř Antonín a
Bossanyl František, oba p. pl. 22;
Brož Jaroslav, p. pl. 5;
Švehla Alois-, p. pl. 42;
Haweika Reímiholď, p. pl. 40;
Petráček Jbsef, p. pl. 39;
Hanka Joseí, p. pl-. 46;

Wildner Karel, hor. ртар. 10;
Pešat Teodor, lir an. prap. 8;
Zemler Karel, Hor. prap. 10;
Setvín Bohumír, VZO., npoč. v p. pl. 37;
Calábok Jaroslav, p. pl. 20;
Huber Viilém, p. pl. 43;
Laun Antonín, p. pl. 8;
Wikullll Alexander, p. pl. 9;
Cícha Stanislav, p. pl. 17;
Šemík Jaroslav, hor. prap. 2;
Wehle Ferdinand, p. pl. 20;
Tesař Josef, voj. akademie, npoč. v p. pl. 10;
Hájiček Járos-lav, ilnstr. prap.;
Sixta František, p. pl. 9;
Meško Josef, p. pl. 17;
Košík Josef, p. pl. 25;

Klinger Walter, p. pl. 46;
Jurech Štěpán, p. pl. 6;
Krelsel Ludvík, p. pl. 12;
Gartner Arnošt, hor. prap. 2;
Vallna Václav, hran. prap. 1;
Hončík Jindřich, p. pl. 8;
Tobias Mořic, hor. -prap. 4;

*) Povýšení mimo pořadí.

Povýšenie na štábneho kapitána (OV z roku 1929 č. 60) 
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uo verne f

MNO. Drafts!
oj obrany. 

iv.zahr.pol.4G.

Vec: ŕlk.^t.Steian Jurech,ustanove
nie voj.attaché v Budapešti a 
bukuresti - schválenie vlády.

Osobné oddel.MftO.

Předsednictvo vlády oznámilo 6is.4748/1.res,1940 zo 

dna Z.decembra 1940, že vláda vo svojej schôdzi konanej dňa 30.no- 

vembra 1940 schválila ustanovenie plk.gšt.otefana Jurecha voj.at

tache pri Vyslanectve Slovenskej republiky v budapeSti a nukureStl.

Dostane na vedomie: obranné oddel..učtáreň jffiO a 

osobné oddel*MkO.

Z rozkazu:
Dáčelnik Štábu ministra:

Dôverné
materstvo národne)

flosto dna

Ustanovenie plk. gšt. Štefana Jurecha za vojenského atašé v Budapešti a Bukurešti v roku 1940. (Fond 
MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1940, inv. č. 12, šk. č. 13, č. j. 167 692)
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Návrh

■na ustanovenie vyšších veliteľov podľa ustanovenia 
lit.i § 38 ústavného zákona zo dňa 21.júla 1939
čís.185 Slov.zák.

Prílohy: ^

Menovanie pík. gšt. Štefana Jurecha za veliteľa vzdušných zbraní v roku 1942 (Fond MNO rok 1939- 

1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 319, šk.č. 260, zn. sp. 70 2/9.) - návrh
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Príloha: 1

Ustanovuje'm:

za veliteľa pozemného vojska

dňom l.jiíla 1942: 
so sídlom v Banskej Bystrici

gen. I.triedy ■ 

Pulanicha Antona.

I
Príloha: 2

Ustanovujem:

za veliteľa vzdušných zhraní

dňom l.mája 194?: 
so sídlom v.Trenčíne

plukovníka gšt.

Jure o h a Štefana.

Menovanie plk. gšt. Štefana Jurecha za veliteľa vzdušných zbraní v roku 1942 (Fond MNO rok 
1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 319, šk. č. 260, zn. sp. 70 2/9.)
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- ^dpis -
aiaiSSäRdWO ЗШАК7 '3.o!rfcóbra 194».',
31з1р» -30» -S^ - ll/%

„ - Л -•

1 Я&1

plk*ROli. Stořftti J a ť ® o U,

Г g e o 5 ž а»
m*

Эпос: 2» ofetéfera A 94 2 odvaldma lTáe & funkolo vojtnkCta 
a lotaoJtóíí» afeaůd г® v íiiraa*

%&laUi čuittvuil-щаЬ vri&i vstav sfioaivu^e^ V«k» poaiedaýa 
daaa iJlijta.'OtSiw руаопалгапАа eiuäíiy vojca&idho citová SlovoaaJsoJ 
ЩрыЪШф v iJlae.

BiaAatúí i 
podpis v.r.

Odvolanie z funkcie voj. a let. atašé SR v Ríme (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy 
dôverné, rok 1942, inv. č. 338, šk. č. 280, zn. sp. 88 3/2 5)
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— Odpis -

SIIIÍST3R3TV0 !íXEOD!íEJ ОВ8Л5.Т Bratislava, 9.októbra 1942*
SíbIoi 106.856 -П/5. 1942*

plk.gšt. Štefan J u.r e o h (

T r e n S í n.
m.

3Úon за.októbra 1942 odvolávam Vás a funkole vojonnkóho 
ataáó alovGuai;aJ republiky v Budapešti. Výplatu EabraaiSaýoh 
prídavkov snstavujora Vára r.ooladnýni dnom skutečného vykonávania 
° u2by vojjeaakébo ntaád Slovenskej republiky v OudapeÔti,

Vo Jonakým atouíd pri Vyalruiootve ЗП v Sudnpoatl uetano- 
vll som pplk.pooh* Alojza AndrovlSs, ktorý nastúpi 
úrad dňa PO.októbra 1942*

3 1 n 1 9 t O r I 
podpis v.r.

Personálie Щ0, 
Bratislava.

vedomie a k óaliiemu pokračovaniu Dôverné
,Z rozkazui

%- h

fo-tovur,
'H- to, vi.

Odvolanie z funkcie voj. a let. atašé SR v Budapešti (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie 
spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 338, šk. č. 280, zn. sp. 88 3/2 6)
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Vníilpfs*’"? zhraní
timtKsm-nmmtt-mm’---

ČÍ3.7 «1308.1942

Vec: Mftrfttí' e hlásenie
podtu озбЬ odchádzajúcich 

do póla - predlohe
-Prílohai_l_

23.septembra 1942

Z/X?

9 118
Ministerstvo národnej obrany 
11/3.oddelenie

B £_£_í.i_5_i.£_í_2

IÍ£-5SEiM2-5íSt2Zi9ěŠ-Bělií5í^l5.i2iSi
V prílohe predkladám зоиави voj.osôb,ktoré odiali do pole k BD dňa 17. 

9.1942 podľa ner.KKO dís.l04.660 D8v.II/3 1942 /i WZ 5íe. 73.729 D8v.osob. 
1942 :/.

Dostanú__v_r6znom_2není£ Ш0-1И/15 oddel. ,MM0-II/3 oddol. ,BD,DPL3P a let.
pluk.

Z roxkerui
NáWiift Bábo

x
xx

urv-, T
l,v Ц-Ui

\ i 5^S ■*> ■ лг f- c soriiy

Zoznam osôb odchádzajúcich s Jurechom do poľa v septembri 1942. (Fond MNO rok 1959-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 270, šk. č. 215, zn. sp. 52 5/9 118) - sprievodný spis
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Vnl r sni kW
K Sis.73.034 a6v.coofc.1942

S_o_s_a_o_n

vojenslcýoh ooôb ktorá odchddanjú s plk.sSt.ätofonon Juroohon do polo.

Юлой,
tol.

Hod no o ť
D

branný
ponor

рвввявввмйаямваЕ1

Meno o
priosviolco

luoannaROti

Doň, 
шея. 
c r,
nnr.

■ всаианашшма

Bronué
Sialo

iar«nHe«uetj0na

Trveló 
bydliako

мпвмввквв«в1в

Zmeny

tfflO plk.cSt. ätofon
7 u r e oh

9.6.
1696 TronSín

17,9.1942 
OdlSiol k BD

elofc. Ctuntev 191 íj. ао/езааа/ Cf-r. rr XTŕ\ n 17.9.1942
LP press, el. MUculaJSÍk 1920 41 odlSiol k RD

strel. Ouaíov 11.10. 60/04097/ 17.9.1942
DPLI- press.ol. У o 1 s 1 o r I960 41 Drotioleve OdlSiol k RD

strel. Povol 66.1. 19/09660/ Val.Rovnú 17.9.1942
» press.al. 0 r e e u S

■ иииНШВНИ|М11йПП№

1919
*ЧИМ1С*41»М«1Ы|]

40
m « e s m м i s m ta t n в

okr.V.HytBo
гашамиыпмшмпа

odISlol к НИ

нимпнивпяинн

Zoznam osôb odchádzajúcich s furechom do poľa v septembri 1942. (Fond MNO rok 1939-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 270, šk. č. 215, zn. sp. 32 5/9 118)

105



Štefan JURECH (1898-1945)

ЛЬ

Návrh
» 1 * v

Па рСЮ,Šfin7.'Stefana J v й 3 c H -

na generála II.triedy_______________

Návrh na povýšenie Jurecha na generála II. triedy. (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie 
spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 252, šk. č. 200, zn. sp. 16 3/47 5) - 1 strana
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1

Meno e priezvisko, 
rok, mesiac a deň narodenia 

Národnost

Predbežné vzdelanie,
stručné chronologické vylíčenie doterajšej služby 

alebo zamestnania

Plukovník 

gen.štábu

Štefan

Jurech

9. júna 1898

Bošaca,

Slovák

rla.kat.

Dáta
e poslednom 

menovaní

!Plk. gšt. Štefan Jurech 1.1.1940
parodii aa 9.6.1898 v Bo- povýšený 
Sáče na Slovensku.tam prljs— na 
iiušaý ,r Im. kat. náboženš tva!, plukov- 
iaárodnostl slovenskej, nika
jl 910—1918 vychodil 8 trie 1 gen. štábu 
gymnázia a maturoval 27. prepožl- 
:.1818.Odvedený bol 24.5.j Saním 
916 ako jednoročný do- služot»ô4 
rovoTník k pešleim pluku bo miestu 
l.Dňa 24.5.1916 nastúpil s.plató- 

Vojenskú služku.Po^absôl- veQ. stúp* 
v oraní školy pre dôstojní* nice v 
Írov pechoty v zál.ód 1.8. služobnej 
1916 do SO.11.1916.Dňa l.jjcategóril 
*■ 2.1916 odoslaný do poIa>M*tojnl- 

de vykonával službu poe-kov gene- 
pne od velítela roja dopélneho 

elitela roty do 1.marca 
918 u pešieho pluku 71.

1.2.1918 bol vymene
ný ža poruSlka pechoty 
zél.,od 2.marca 1918 

o 28. 10.1918 konal slu 
u v poli u рей.pluk 112 

o velitel čaty neskôr** 
ie poInej i údernej ro
ty z toho 5 mesiacov na 
raneúzkom fronte.Dňa 26

Celkový
kvalifikačný

posudok

1941 
výtečný

jštábfc* . 
Rozhodnu
tie preži- 
sňte re-

ir zél.,od 2.marca 1918 fcubllky 
do 28. 10.1918 konal slúž# zo dna

SO.márca 
L 940.
Tntlmat 
Sls.
3368/2-1-

L2.1918 nastúpil vojen- zo S/4.13

Ílálcu službu v býv.čsl.armáde 
ко poručík pech.v zál. 'i 
náhradného práporu peä. 

pluku 71.Od 28.5.1919 do 
jpl. 8.1919 velitel roty v bojoch pr 
Ц919 preložený do skupiny dkatojní: 
Od 1.9.1919 do SO. 9.1929 JLnštrukto: 
škole , neskôr vo výevlko rom střed 
tom velitelom čaty a rotyf 1.11.19, 
ka pech. 1.10.1929 povýše: 

d? SO.9.1932 frekventant 
1932 do 13.3.1939 postupni 
vízie, štábu,sboru a Stál 
skupiny dôstojníkov gener 
na štábneho kapitána gšt.
14.3.1939 nastúpil službu 
IfcBt.. 1.5.1939 Ustanovený

Celková započíta teľn 
služobná doba 

Slúžne

tl Ha

na kapi' 
e dne j š] boly v 
prednosta Stál 
ŽW.31.7.1932 
neho štábu.l.lt 

.7.1935 povýšeni 
v slovenskej 
za náčelníkom š: 
povýšený na^pod]

(gšt • ,
voj.velitelstva.17.5.1939 .
20.10.1939 ustanovený velítelom 2.<11vízie 
šený na plukovníka gšt.30,9.1940 Ujítanove 
štábu velltela pozemného trójska.4.!..1941 
vojenského atačé v Budapešti.1.5.1942 ustanovený za ve- 
iátel’a vzdušných zbrani.
17. júla 1942 odišiel do pjjrla

Započítatolná 
služobná doba 
ku dňu

1.júla 1942

26 rokov

Slúžne S

I.služobné 
trieda

5/a plat.stup

ročných

Ев 39.000.—

áJro I
m.Dnom 1.8.

:ov pech!. z povolania.
.Ôstojnlcke j’ 

šlolach a po
jte ňý na nadparui 

Od 1.10.1929 
ahe, od 1.10. 
oddelenia dl- 
eložený do 

.1932 povýšený 
na majora gšt 

éde ako major 
ábu Hlavného 
lukovnlka gšt. 
1.1.1940 pový- 

za náčelníka 
stanovený

«ко lltel fýcfalej divízie

ti И

Priebeh služby - v návrhu na povýšenie Jurecha na senerála II. triedy. (Fond MNO rok 1939-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 252, šk. č. 200, zn. sp. 16 3/47 5)
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Štefan JURECH (1898-1945)

Úsporný koralaár г 
ilk.int.Filip Cram*

b 7 8 9

i
Oil*Iné tmercdílné dáta (tyttetnizááa), 

vyjadrenia téčaítnenývh rezortov aid.
Návrh Odôvodnenie Poradová číslo

a. xíL • nor. z f. 1926 $ 103

Platové . b C d Poznám
ka

' J 5
3 3

2 2 2 . i •

3 S3 7 46 13 •

4 B9 M 25 17 •

5 1 74 >8 jL 06 25 •

6
»

7

8.

Čaka
telia

33 144 m

■avrhuj* sa na po- Valmi schopný,nadaný, 
výSenie na generál-,iniciatívny,pracovit
'* ” ' - - * --------dôkladný a húževnatý

výSSi dôstojník gen. 
Štábu,veImi dobrý 
vojan aký ataché a 
velitel divizi* a 

velitel vzdulnýoh zbrani 
Je od 17.júla 1943 
v poli a velitelob 
Rýchlej divizi*.

la Il.trtady a u- 
delenlm služobné
ho miesta v II.

Služobnej triede,
3 platovej stupni 
v služobnej kate
górii dôstojníkov
absolventov vojei 
skej akadémie s
údinnosťou od 1.
januára 1943.

J A+-44Í

Bratislava,9.december 1942.

TI h i n 1 a

■r

; * ri

7^

Pokračovanie spisu návrhu na povýšenie Jurecha na generála II. triedy. (Fond MNO rok 1939- 
1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1942, inv. č. 252, šk. č. 200, zn. sp. 16 3/47 5)
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4 vtev ■&VUYH, Л. /^wWíiľ ЛОу!Ч uMiiíC řtV ОдУ oni AJctfsu&d. ОЛУ .

iпп> 7vnW.ŕv f»*/ ct< 'IrJLU’tAAAsfrt CA\) totfoiim/ V tŕbCjtCífcisM. -

11 ■ Ä- f tn£cbtj&wu OA^
>1^ i<*S(^LcCalvj__ cť^nv /0«- VY.

W'tX Of^cLifiČ rkfyb dj£, .s/Át. GU*U cCtf^ toffbbouvia* л/ fbv*- - hjtcAs yi\j. 
•-US^bbCU iru/vc \rcC&Cí\s . / 7

V/PV ft. Р*ур&лл1оеи /--
VDO 4 J/u*<*£i<C —

• ^Oj/VCiA* /tu?|*/ur (Vkt^vo

-^u/u а£лУ~~ ЪъМимЬ
Ъ ■ - . ✓*•• •

"f~4- д .
IJ , SiiVumv ШЧллА 1gvy wCCoičZ fvu 0 AoUtJi лЛллл-tL

гсО 4Пф*.Ми «АйА. »í,w.

^ CÍmÍool/iu/ уСоА*?' ‘u^í-viAA*0~VVb>u/l^ -7. otmoo. /fgytj
— c^eiv. K. ^,. ЛГ. v, ^ejfcvkva/ e^*s^ce/CL) vbOjUC» ^a^ícmUtlo

'wAič.iulix, ittej-OMuJ no (úí^Ä/w-t/ V tAtobéZCiv a/ otiZtvw. <ysf™r&<l~
V4W '** *• ‘,4Лй» ^ 0^,Upb>h 7йкои>
'e^w£ľ/Wi/ »eŕi«&, OctvLe^

V^Wftvtr -v /Wuw.

fbCd-bCdjc.bw Мл^пл/ 1. OUtVvCťV /y vy

- 4M-_oOX. or. v. (Wjloy a«Wi^ л jnío-f. ju-oí.. -r.ir.'Zu^jt^ou

IwVC?r^ * Л®Г*й^ WitW „WrtW *. «*«*•«**, *, w, MU.

v^/ '/*°'1/ ^ r*» «-«i. ^«4..

4-c^-l •„

Menovanie za veliteľa Vojenského vedeckého ústavu v roku 1944 (Fond MNO rok 1939-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1944, inv. č. 326, šk. č. 475, zn. sp. 70 2/4 2)
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Štefan JURECH (1898-1945)

sptsqjvne

Označenie súrnosti, 
dôvernosti, tajnosti

Predchádzajúce spisyvybavené

’'“Jurech Stefan ,gen.II.tr.-preloženie do výslužby /nesup/.

red schválením

t k. pech. F ran Lič

Podnáčelník štáb

Náčelník štábu

Schválil 
Minister:

Vráťte

Pred odoslaním

Po odoslaní

Srovnal 15, УН 7944
!nosta' peV protokole poznamenal i

Došlo do
výpravne

Odoslal z

Znovu predložte V koncepte zostane 
Z konceptu vyzdvihol 

a priložil k č...............
Trvalé uschovaí jj

ЧФРМ 7/■■!■/■/■/■

Preloženie do výslužby v roku 1943 (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné,
rok 1943, inv. č. 164, šk. č. 381, zn. sp. 71 2/182) - 1 strana 
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K veci: Gen.l.tr.štefŕSi Jureoh bude dňom'1.mar c a 1944 preložený do
výslužby /nesup/ Jla mesiace jan.a febr.1944 uděluje sa menovanému 
zdrav .dovolenka g. nástupom dňa 1.1.1944.

fЛ

Pán gen.XI.tr, Stefan Jurech

V

v
Oznamujem Vám,že budete dňom l.maroa 1944 preložený do 

výslužby /nesup./.

Dekrét o preloženie do výslužby /nesup,/ bude Vám doručený
Vneskoršie,

Ka mesiace január a február 1944 udělujem Vám zdravotnú 

dovolenku s plnými požitkami.

Aby poukazovanie jiaopatrovaoíoh platov bolo voas vykonané 

je treba,abyste hlásili VaSe trvalé bydlisko vo výslužbě /nesup,/ a 

súôasne predložili MHO prehlásenie o tom,že nemáte dedlajäieho príjmu, 

ktorý presahuje oiastku 12.000 Ks roóite^dalej svedeotvo o štátnom 

obéianstve^sobášny list , rodné listy Vaäioh detí pokial na nioh 

dostávate výohovné a obecné svedeotvo o tom,že sú stále nezaopatrené, 

bez samostatného zárobku alebo dôchodku a vo Vašej opatere,

Minister :

Preloženie do výslužby v roku 1943 (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, 
rok 1943, inv. č. 164, šk. č. 381, zn. sp. 71 2/182) - 2 strana
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Štefan JURECH (1898-1945)

kancelária prezidenta republiky 

еы. 1071/t946A
Přílohy *“

km. 258.626-1/3 dÓv.1343.

Jurech Stefan, «en.ll.tr.; 
vyznamenanie.

Ministerstvu národnej»obrany

v Bratislavě.

Pán prezident republiky rozhodnutím zo díla 3.mája 
li 143 udelil gon. H. tr. Stefanovi Jureehovi Vojenný víťazný 
kríž IV. triedy za činnosť u ttD.

0 tom ViVh Kancelária prezidenta republiky upovedomu
je vzhľadom na tamojSÍ návrh zo dňa 22 .apríla 11)43, číslo 
£68.626-1/3 dňv.11)43.

Za KanoeP
Na stráži 

iu prezidenta republiky iáriur
Mlnlslufsivi) nafňdngl oltranv BmfisiYa

Udelenie Vojenného víťazného kríža IV. triedy. (Fond MNO rok 1959-1945, fondové oddelenie spisy 
dôverné, rok 1945, inv. č. 196, šk. č. 402, zn. sp. 90 2/5 104)
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Dôverný rozkaz

Ročník 1943 Trenčín.30onovembra 1543»

Obsah:

NP

,V
Velitelstva vzdušných zbraní

Číslo 67

Cl.353o^ Jurech Stefan,gen,,zdrav,dovolenka - udelenie. 
Č1.-354» 'Kontrola vej .-.osôb.pri cestovaní po železnici - 

Vxorgánr.ii VDV,ŽSO a St.vel. - nariadenie»OrgciliĽll V-UV* Zx, _ ___w
Si.355» i/Riešenie ubytovacíoh otázok v armáde 
Cl.336, Iíostričky na miniaturky obj

závady.

m

Cl.352* Juroch StefanAgenilzdray.doyolenka-udeleniОт
Ш0 povolením čís.276.052 Dôv-I/3-1943 u- 

.delilo gen. .Jure oh- Štefanovi' 9 týždňová zdravotnú do
volenku s nástupon 29oOktábra 1943»

Nástup služby dňom 31,deoembra 1943. 
Cís„45o634 Dôv.osob.zo dňa 24.novembra 1943«

!iii2e!Íi'.i_íí-22Í:í2i2..I2iz222,k..Eíi_222£2,v'22í_E2_É2i25ľ
2i2i_2£Sá2L4..IElI.il§2..2.kl£iľ2i.i..::_2£ľi22£2;!:2'
Ш0 poverilo príslušníkom VDV,230 a Stwel. 

kontrolou vojenských osôb rovnakej a nižšej hodnosti pri 
cestovaní vlakom a na stanioiaoh, Sponénuté voj.dopravná 
orgány oprávnená sú proti kontrolovaným osobám aj služobne 
zakročiť vtedy, ak to uznajú za potrebné.

Všetoi velitelia poučia o tomto ioh pod
riadených, • ■

Sís„45o635 Dôv.osob.zo dňa 19,novembra I947.

Ě3:iŽ5§i_Ěí2Š22i2_'fSZÍ2y22Í2iJ_2Íé.?2l!: y_агггйdo_— 
závady.

Nar.MNO čís.275»008 D0v.il/6~1943 dáván 
v plnon znení na vedomie a prosná dodržanie:

„ Stávajú sa prípady, že ubytovalo Otázky 
veliteľstiev a Jednotiek armády sa vioäia teš vedomia uby- 
tovaoej složky Ш0. Tým sa stáva, že rozkazy vydávané uby- 
tovaoou složkou a veliteľstvami ako ubytovaoími inštancia
mi nekoordinujú.

Nariaďujem preto všetký.,1 složkám Lilnlst 
atva národnej obrany. Veliteľstva pozemného vojska, Vejit 
stva vzdušných zbraní a Veliteľstva praoovnóho sboru ITO,po
kiaľ riešia ubytovacie otázky /dislokáoio/#aby všetky roz
hodnutia činily po predohádzajúooj dohode s ubytovacou slož 
kou Ш0. Hlásto preto všetky zanýlľané zmeny v dielokáoil 
vopred ubytovaoej aložke Ш0 /МТО-11/б/ ”,

C£s,l?.079 D3v.org»zo dňa 24.novenbra 1943

Dôverný rozkaz WZ č. 67, čl. 353 z 30. novembra 1943 o udelení zdravotnej dovolenky, (Fond 
WZ, inv. č. 4, šk. č. 1)

113



Štefan JURECH (1898-1945)

dOvsrní Hozic.z
velitelstva rýchlej divizie

Ročník I. 

Obsah:
12.jun 1945 Oislo:10.

1.29. (Jen.Jurech Stefan - prevzatie velenia RD.
1.30. Gážiati - príchod,zadelenie,odoslanie.
1.31. Nedodržanie termínu - upozornenie,
1.32. Plynové' komory - zriadenie.

Cl.29. Gen.Jurech Stefan - prevzatie velenia RD.

Dna 10.6.1943 prevzal som velenie RD od plk.pech.Kunu 
Pavla. '

Uís.:1.451/Dov.l.oddel«,z 10, juna 1943.
Ol.30. Sážisti - prichodpzadelanie,odoslanie„

ne TRU:
Dia 1.5.1943: «ял,Jurech Stefan.MNQ,k VID, 

Oís.:1.432/Dov.l.oddel.z 10. juna 1%3.
Dna k VRD7.S. lr43: mjr.zdrav.HJDr.Caohovan'Iraáo,voj.nem.l, 

ako přednosta zdrav,správy, 
por.zdrav.MJDr.Solárií: Viliam,voj .nem.l,k DZR, 
рог» zdrav JílJDr .Antal František,voj .nom. 11,к 
DZH,8.ko velitel DZR,'
or.zdrav.v zálJÍUDr.(Jaray Stefan,voj.паш,2,к

Dna 8.5.194-3:

Dnr 8'srn?

or.zdrav.v zál.MUDr,T3!r8k Imrich, voj .nam.l,к
рог .zdrav, v zál.MÍIDr.Dráč František, voj.nem.ž, 
к pol.mot.nem.,
por.pom.zdrav.Hajduoh Ján,voj.nam.il,k JZR, 
por.duoh.v zál.Noužka ftivol,voj.aem.ll.k D5R, 
ako duohoVrý DŽR,
npor.zand.yyk.Bernarit Frantisek,HV",k VRD ako 
velitel pol.zand.,
por.správ.zbroj»Zborovjan Jozef,del.pl,12,k DZP- 
11 ako velitel D55P-11,
zvk.rtm;správ,zbroj.Mračlcr-. latou, dol.pl. 2,к 
k DdP- H •
zvk.rtm'.spráV.zbroj.Budaj Leopold;Z-II,k DZP-11, 
svk.rtm.deIm,Marcele Stefan,dal.pl,12,к dal.pl.3l

отЛа.npor.^QC
mot.

ČÍS

.Jrafet* JánR„p.p'l,3,od mot.p.pl.20, 
npor.del'.Mitro' Pavla.daf„nl,12,od dol.pl.31 
porjpaoh.v zál.Medzanslcý Stefana,p.pl.2,od i
por.íoťlv zál.Kulla Valentina,dol.pl.12,od del. 
pl.Sl.
zvk.rtm.delm.Morávok Jozof%dol.pl,12,od del. 

:l.A'f *1 „odděl, z 10. june 1943.
•*/9

Dôverný rozkaz velitelstva Rýchlej divízie o prevzatí velenia RD (Dôverný rozkaz veliteľstva 1. pešej 
divízie č. 10 z 13. júna 1943, čl. 29, fond RD, šk. č. 3) - 1 strana
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-2-

81.31. Nedodržanie termínov - upozornenie.
Jednotky.k^oré podlá vlastného čí3.25.520/raj.2.odd. 

191? zamestnávajú rus .voj.zajatcov upozorňujem na. dodržia
vanie termínu predlohy výkazu počtov.Výkazy predkladajte 

. podlá' nového vzoru.ktorý Vám bol zaslaný pod vl.či s.25.620 
I/Taj,2.oddel.zo dne. 2o.decembra 1912,

Jednotky.ktoré za uplyrailý mesiac tento výke.z nepřed
ložily, učinia tak ‘ihneď s od j vodne ním prečo stanovený ter
mín nebol dodržaný.

Zároveň čo, na i dôraznejšie upozorňujem na predkladá-’ 
nie hlásenia podlá div.dôv„rozkazu číaJ3,čl.22 z roku 19LÍ.

Cís.:4.716/Sôir.2.oddel.z 8.júna 1913.

Cl.32. Plynové komory - zráadonic.
V ubytovacích miestach v ktorých je ubytovaná najme

nej jedna, stotina,nariaďujem, z-riadit. do konca juna t.r. 
improvizorné plynová komory. ,

Cks.; 7.8S8/Dov.3.odac 1.z U.juna 1943.

Velitel RD 
gcn.Stofan JURE'

Dôverný rozkaz veliteľstva Rýchlej divízie o prevzatí velenia RD (Dôverný rozkaz veliteľstva 1. pešej 
divízie č. 10 z 13. júna 1943, čl. 29, fond RD, šk. č. 3) - 2 strana
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Štefan JURECH (1898-1945)

v»

Ročník 1943

Dôverný rozkaz

Velitelstva vzdušných, zbraní

Trenčíny„decembra I943
1

Číslo 68

Obsah: Cl.357. Turech Stefan,gen.,predĺženie kúp.liečby - 
povolenie.Cl.358. Jánoš Anton,civ.zam.vyš.sl. - prijatie do za
mestnania.Cl.359. Barborák Ferdinand,civ.zam.vyš.sl. - prijatie do 
zamestnania.Cl.360, Farský Karol,šat.z pov. - menovanie pol.pil,letcom.

Sl.357» Jurech Stefan,gen..predĺženie kúp.liečby - 
govolenie.

то nariadením čís.274.823 DôvíIII/11-1943 
povolilo gen. J u r e o h Stefanovi predĺženie kúpelnej- 
liečby vo Voj.kúpelnom ústave v Pieštanooh o 14 dní, t,J. 
od 29.októbre do 11.novembra 1943 za nezmenenýoh podmienok 
stanovených predpisom Srn 100,51.466.

№0-1-3.oddel.súhlasilo s udelením potreb-
ne'j dovolenky,

• ‘ Cís.45.825 Dôv.osob.zo dňa 29.novembra I943.

Cl.2£8._Ténoš_An.toa4oiv.zam.v3ršAsli_-_£r£4gt:le_d2
zamestnania^.

Dňa 1,decembra I943 nastúpil službu u WZ 
civ. zanuvyš.služieb Jánoš Anton, ktorý bol паг.ШО 
čís.219.087 I/3-I943 prijatý do služieb voj,správy.

Menovaného přidělujem tým, istým dňom na 
Velitelstvo letištnej dopravnej skupiny Vajnory.

Sís.45.862 Dôv.osob.zo dňa l.deoembre 1943*

5iiŽ52i_§£í22réí_?2í2i52&242í;2't52S*ľZši2i*_f_EIíil£ľ

Dňa 1. decembra 1943 nastúpil službu u WZ 
civ.zam.vyš,služieb Barborák Ferdinand, ktorý bol 
паг.ШО čís.219.087 1/3-1943 prijatý do služieb voj.správy.

Menovaného přidělujem tým istým dňom na 
Velitelstvo letištnej dopravnej skupiny Vajnory.

Cís.45.818 Dôv.osob.zo dňa l.deoembra 1943.

5i*2§2i_?äE2ííí_52E2ÍAŠ2Sa5_E2yi_r_:S2S2r£EÍ2-E2ii
nil.letoom.

Podlá služ,predpisu Sm 85,21.13 a 18 menujem

'b'Aýo\

Dôverný rozkaz WZ č. 68, čl. 557 z 3. decembra 1943 o predĺžení kúpeľnej liečby. (Fond WZ, inv. 
č. 4, šk. č. 1)
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/9*0'm .RO/lCkZ

veliteľstva 1. pešej divízie

Bočník I 31»septembra 1943

Obsahn ífl. 118.0dovzdf tis velenia nad 1,pešou divíziou.

'

Číslo 41

=*=£äsj ==5S'33dO=5= — ==

čl. 1X6.Odo vzdá ;is velenia na=d l.pesôu divíziou.
'.-У ж л. m 9s ta -

VDna 31. septembre. 1S43 odovzdal som velenie nr.d 1,pešou 

divíziou môjmu nástupcovi

pil, dal r L 3 i< 1 '£ Slainéuovi.

Odchádzam a lúčim s:, a c všetkými príslušníkmi 1.pešej

divízie^ . v v
5c kuj er.: vs :tkýa do sto j nikom, ro tme j strom,poado stoj nikom

e. mužstvu zc svvCi'.mító .-'bstr vé služby,ktoré ste v záujme služby 

e. národ , vyksrrli.

Výkenáv-jto svoje p: vívo'sti tok vzorná гкэ .ôcter-z r. i ar* 
S-loj kráčejte. v šlrpvjich 7=3 i oh str-rších ко nr. rát o v, ktorí &■ 

svojimi hrdí a akými činmi *»rpí?:?li zlotými písmenami d: dejín slo

ven okého národ".

Žalára Vám mnoho vojenského šíV.stiF. do budúca® o ší-otaý 

n á vr o t do vl" fit i.
Ш r t r á ž l

Veliteľ PD 1 
gčá». Štefan JUBSOfí
t ЭД/

Dôverný rozkaz veliteľstva 1. pešej divízie o odovzdaní velenia nad 1. pešou divíziou (Dôverný rozkaz 
veliteľstva 1. pešej divízie č. 41 z 21. septembra 1943, či 118, fond RD, šk. č. 3) Я^ S!ov%

l-aV-
541/1

117



Štefan JURECH (1898-1945)

■'én 1 •‘"•'■ii.'átor
■/ v Brn, •■■'ye.

SiNřSTERSTVO. NÁRODNEJ -OBRANY

1944

Qi p i

Usnes eni-e.

Podja а '78 y.tr.por. nariaáujem vyšetrovanie proti 

gen.otefanovi J u r e c h o v i, WZ, 

pre podozrenie z trestného činu, uvedeného v pripojenom tatýkacom 

rozkaze.

Proti obvinenému som nariadil vyšetrovaciu väzbu.

ITa vedomie: KNO-osob. odd. ,
UNO-just.odd.,

Bratislava 2J. nov. 194-3-

Vojenský prokurátor: 
mjr. just. JUÍ)r. Tibor Hajdu v.r.

L
ŕ&Ýfý % /

' í'=*-^сгг л^_са^

■ r
K, 1 ÍO'ílÁ

Uznesenie o začati vyšetrovania proti gen. Jurechovi. (Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie 
spisy dôverné, rok 1944, inv. č. 244, šk. č. 440, zn. sp. 20 5/11 2)
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Označenie súrností, lehoi 
dôverností, tajnosti

Predchádzajúce si

lomení g úo vú£by /00

Pred schválením

d-- vy&itariXe sluš» О эЪу lea dh
Výpočet slučoTmej doby pripojujem* ;2rW/5 1?44:*>

' Iaten<tenol»> :ш) — уы 
Я» doplneiiia komMLtu -

[dndčelnlk stdb
nViď vložkul
-17I/XI.1944.

?edno BÄ/Iat end%fac: 
pplkyi^í JuadislftW

áčelník štábu

váÚ9l.

odoslanít
X/ Vu prtrvaa г >ä 
í / E.fdaH*ls ‘Wi

Po odoslaní

^7)- 1/1ауУУ^
шмм><

[protokole poznamenal

výpravne

1 vu predlolle
V koncepte zostane . 
Z konceptu vyzdvihol 
a prllolll k 1.....М3

TVaJUi mwHWňtf
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^ íy. fj"'
-goahoqnutla greasedarelPiti vtaág да dna HНя?
íí sa ...^f;.V..4^.&*f<A.............................

K veoi: Podia
preloží 
do výslužby /nesup./ dňom .

Pán №Л\'Ъ/№.

cembla 1942

;WH>.
о

yfjktUi* T1 *v: n::.:.y /.ArfUj

•„tswfoire tiivim
-. / ídfCť * Htv 1/ í)

4/
M

Redakoia OV......................................... ............................ . 6/
' ^4tvj i аМм/л <Vv4 ^ •

1/ - 5/

|V J ?

. Prekladám Vé« podlá uetanoVénia i 51 druhý odeek za
.....ft..........................  zákona, »íe.76/1922 Sb.z.a n.

dňom A.Wtym.*' 1944
do výslužby /nesup./ a vzhľadom na Vašu °elŕ?^/apfj5t.iyetaIn^ 
alužobnúdobu рте výmeru výslužného ku d/l'u 4v.Jľ.. vr’* ui
t.jlroffiřov, .<^.*¥‘|/tne3Íaoov ja ...у.л» dní , /okjáhle rtvľ f 
rokov/, priznávam Vára odo dňa ./. ... .vTНд«.. tieto
zaopatrovaole platy: '

/: ďalej píš z,vložky intendanoie MNO od .4^... do"4“:/

Bydliako: , ,...,................. ..
„ adreeu eaatote pýtame Mtntatene fcnán á i-ŕ, ’

a»V.IA3r-voj »pe-na. likvidatúre v Bratlalavi.

i h i ■ t e r i

2/ . /
/na priepise ad 1/ / ’

'JUiLililŕ veáomie,prlloSen^ 4«toét dorušte^jA'ŕlfeí 

........ftW.na potvrdenku, ktorá zašlite MNO -1/5.
1 príloha. \ /

./.
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/na priepis* ad 1/. /.
Na-vedomie

/na prieplse/ad 1/ / 

záznam a pou! Qvanie • zaopatrovacíeh .platov oď 
. Výpis z likvidačnej khlljy Při 

-eďbežný. súhlas/ste dali Vaším lí^íí,/.3;

príloha. "Ы/ Щм+лф Wfi***" A Jfi&.WH. í
i ' Й,!? ■ /Ж»у АА*яДНл1 )-W/

•«•A/V viwt^v

/да prie pis é "ad 1/ /

№ záznam

Príspevok pre OV

Pre kladám 
do výslq.žhUfc/nesup./ t
dňom Jf...

ýVJY^íV'l; /y^j,,,,,,,

.i. jíyv.O^'ľ?!
k dispezíoil DOV ^ .............,
Bydliskor pTWtŕfft/..................... ..
.№..Ŕ-.1]?;^4M /. <Í44
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/a&aBg: ^-a

MINISTERSTVO NÁHODNEJ OBHANľ, 
Číslo: 456.534 DĎv.-1/3-1944.

Veo: JURECH Štef an,gen.II.tr. 
preloženie do výslužby.

Přílohy: Svfizok.

Brat i sleva, cňe 13.júla 1944.

Dôverné
lilnisterstvo financií, odb.l/з.

Súrne

Zasielam opfitne na predbežný súhlas.
ICečže ‘Je veo velmi súrna, prosím o urýchlené vybavenia.

Na stráž t
Prednosta personálií liNOt 

•íJr.kono.Emll >:oléner

#WNiStěRSTV J FlNAMClI

У
/‘//C'. '

Stefan Juraoh,generál XI.tr.Výměr 
trvalej penzie.
K aia.i 45554/P0v-X/3-1944 z 1?.VII.1944.

V Bratislave dňa 14.júla 1944.

Ministerstvu národnej obrany
v Bratislavě.

Súhlasím e poukazom až na to,že podľa ustanoveni druhej 
voty § 16 ode.3.zákona B.60/1944 Sl.z.nemožno menovanému zapo
čítať pre nárok a výmer od^oBivnýoh platov priznanú leteckú služ
bu v roku 1942,t.j.5 mesiaoov.

flinf tedy osiková elužhftá doba menovaného zapoBitateľná 
pre nárok a výmer odpoBivnýoh platov správne 4,2xrokov ,10paée. 
u 6 dj/£ vo výslužbo odp. platov nenastáva žiadna zmena 

V Podľa toho opravte svo'j výmer.spisy vraoiam.

Na e t r ú ž I
Za ministrai 

vz.LukdBi v.r.
ZA SPRÁVNOSŤ VYHOTOVENIA
iftdfUŕTWwlétilil nrln

Superarbrítačné pokračovanie s sen. Jurechom v roku 1944 (Fond MNO rok 1939-1945, Fondové 
oddelenie spisy dôverné, rok 1944, inv. č. 329, šk. č. 479, zn. sp. 71 2/172)
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Odpis !

Cislo kmeňového 
listu: , /,
Br .č .98/52 131/16

Odvodný ročník

Rok narodenia: 1898

Kmeňový list.

1 Priezvisko a meno J. U E S C H Štefan

2

Domovské
doplňovacie okresné veliteľstvo

3

Poradové í. a zn. 
protokolu odveden.

4

Kmeňová stotnina

5

Špeciálny výcvik

и»

33
Spôsob odvodu 

a doba služobnej 
povinnosti

24/5 ,.16 . dobrov. , , 12 ...
Jako jednoročný dúbrovomík
služby. Služobná povinnosť v L zálohe do 81./12. 19......., v П. zálohe do 31./12. 19........

34 Zaradený 
do brannej moci Ma.......ťh.J.Ř.............. a vtelený к... JLJULj&L...............................

Cís. skl. 7/6-hl.
Štátna knihtlačiareň v Bratislave 1455-42

dňa, mesiaca, 
roku

v politickom

9/6 1898

Bošaca

Trenčín 20 Školské vzdelanie

slov . .mad., nemeck y

slov . ,maá . .nemecky

5. t r .lua.školy,
8.tr.gymnázia s mat

obce 3ošaca

politického
okresu Trenčín

Priezvisko 
a meno otca Jurech Ján

Rodné priezvisko 
a meno matky Adamot Anna

Národnosť a lovenská

Občianske
povolanie

(zamestnanie) dôstojník z povolán íä9

Stav ženatý

Náboženstvo rím.kat.

Adresa rodičov 
alebo najbližšej 

rodiny

Zvláštne schop
nosti

• /•

vlasy gaštanové
fúzy ./
oči

obočie gaštanové

obyčajný

gulatá
obličaj gulatý
telesné

rozmery 158

zvláštne 
znamenie 

alebo vady ./ . ■

Klasifikácia 
a rozhodnutie 

o odvode

Schopný bez val y 
Odvedený

Superarbrítačné pokračovanie s gen. Jurechom v roku 1944. Titulná strana kmeňového listu, súčasť 
zložky
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Štefan JURECH (1898-1945) _

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY 
Kontrolný odbor

Vípoilet

pre prípadné zvýšenie platovej stupnice generála XI* triedy Štefana Jurecha ku dnu.
31. júla 1944.-

podla §. 59 zákona fiíe. 80/1943 Sl. z.*

služba v zápoli od 1./6.1941 do 31./8.1942*
15 mesiaoov x 30- 450 dní...... z toho 1/4-
112 dní -.............. .....................

služba v poli od 1./9.1942 do 30./9*1943*

13 mesiacov x 30 - 390 dní.... z toho polovica

195 dní.......................................
služba v zápoli od 1./10.1943 do 31./7.1944*

10 mesiaoov x 30 - 300 dní... z toho 1/4 - 

75 dni........................................

k tomu v doterajšom plat. stup. odslúžená
doba od 1.Д.194З d.o 31./7.1944.........

Spolu zapošltatelná služobná doba odslúžená
plat. stup. 2/a, X. služ. triedy........... . 2 roky 7 mesiaoov a 22 dni.-

Chybajú pre postup do plat. stup. I-2/b- 5 mesiaoov a 8 dni.- 
Bratialava, dňe. 3« júla 1944.-

MINISTERSÍVO NÁRODNEJ OBRANY 
Kontrolný odbor

Přednos}* Kwiímtnét» odboru MNO: 
PlutnivrTik int František Slavkovský

K superarbritačnému pokračovaniu s gen. Jurechom v roku 1944 (Fond MNO rok 1939-1945, 
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Vložka do konceptu číslo 456.554-Bôv.1/3-1944»

l./výslužné 54.000.j-Ks 
aspäťdešiatštyritisíc 00/10Ó ко:slovom:päťdešiatštyritisíc 00/10Ó korún ročne,t.j.vo výmere 100 % 

penzijnej základne 54.000.-Ks,stanové ne j podlá ustanovenia § 6 zá
kona číslo 76/1922 Sb.z.a n.,resp.§ 154 zákona číslo 105/1926 
Sb.z.a n.a podľa služného I.služobnej triedy,2.platovej stupnice, 
stupňa a/ podľa § 105 platového zákona.

2./výchovné 5.000»-Ks,
slovom:tritisíc 00/100 korún ročne podľa ustanovení §§ 144^a 160 zá
kona číslo IO5/I926 Sb.z.a n.na Vaše dve dietky pokiaľ budu nezaopa
trené bez samostatného zárobku,dôchodku a v opatere Vašej.najdlhšie 
však do dovŕšenia 18 roku veku a to na synov:Borí sa,nar.3.sept embra 
1952^-dovrší 18 rokové veku 2.IX.1950,a Marcela,nar.5.mája 1934,dovr

ší 18 rokov veku 2.V.1952^
Ked sa zmenší počet dietok pre nárok na toto výchovné 

o jedno dieťa,sníži sa výchovné na Ks 1.800,-ročne a zanikne úplne 

len čo nebude možno prihliadať ku žiadnemu dieťaťu.
5./drahotný prídavok 5.000.-Ks,

slovomspäťtisíc 00/100 korún ročne p<j£ľa ustanovenia § 5 zákona čís
lo I29/I942 SI.z.vo spojení s čl.I zákona číslo 102/1945 SI.z.a čl.
I а III zákona číslo 169/1945 SI.z. :

Priznané odpočivné platy bude Vám vyplácať penzijné 
oddelenie Učtárne Ministerstva financií prostredníctvom Poštovej 
spořitelně v Bratislave v lehotách mesačných,prvého dna každého me
siaca vopred dospelých a štvrtého dňa splatných s podmienkou,že ich 

budete užívať v tuzemsku.
Súčasne Vás upozorňujem na ustanovenie § 45 vládneho 

nariadenia číslo 580/1938 Sb.z.a n.,podľa ktorého ste povinný ozná
miť horeuvedenej učtárni každú okolnosť,ktorá má vplyv na trvanie 
nároku alebo m výšku priznaných odpočivných platov.Najmä ste po
vinný oznámiť k všetky štátne alebo neštátne verejné platy,na ktoré 
máte alebo nadobudnete nárok ako i každý zárobkový príjem podrobený 
г1ягИ dôchodkovéj.Salej ste povinný oznámiť každú trvalú zmenu svoj

ho bydliska. , $
Nesprávne udania alebo zanedbanie týchto povinnosti 

sú trestné podľa všeobecných predpisov trestných a disciplinárnych^
17.III.1944.

Prednosta Intendancie MNO 
pplk.iáť.Ladislav Kasl y

K superarbritačnému pokračovaniu s sen. Jurechom v roku 1944 (Fond MNO rok 1939-1945, 
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Povolanie do činnej služby. Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1944, 
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K veci: bol nar.MNO 5. hfP.'ľjl .*. -ЧУ.. dňom

preložený do výslužby.kťeuže však ЩГО nemá dostatok‘vše
stranne skúsených starších dôstojníkov na dôňfžité miesta v. 
zázemí, ktoré treha za brannej pohotovosti štátu doplniť, 
aby riadny cbffid služ&y v anjnáde nehol hatený., -nav/vfráva sa
. ..........dňom á-í

do činnej služby nočas brannej pohotovosti štá^u s urče
ním ako ......

s-
Pán .^4".í'. í4.' v./\ ' ■■■UGi ! AJ+J

*r w^'

!. i j. Q./4(д«Doplňovacie okresné velitelstvo

Ministerstvo financií yódb.l/3 . - Bratislav4 ..............P 3-/
.ť.........../................./..................Ĺ.. 4 ./ŕ&í7$0 /- ý]/ g J Cliv,

"ŕPr........'7......7 ^4^- " 7-1
i./ - ff./

y<Povolávam Vás dňom K.rvrVftТТ../Л; podlá §-u 3,odsek 5 zá
kona zo dňa 26.marca 1943,č.30/1943 SI.z.,prechodne do_činnej služ- 
Ъулросаа hra/nvaj pohot^osy. štátu s určeníď íf/řr. . ............

Vstupom do činnej služby zostáva váš doterajší poměr''/vý
služba/ nezmenený.

MNO môže Vás z tejto,služby sprostiť akonáhle dôvody pomi
nuly, pre ktoré ste boli povolaný do, činnej služby počas brannej 
pohotovosti štátu. / TffäfSlužbu nastáplt. dň. /ШШ/ШЪг?..:....Г777..:.

JP.očas činnej 3lužby za brannej pohotovosti štátu prislú- 
oha Váto služobný plat podlá ustanovenia §§ 39 až 42 zákona zo dňa 
10. júna 1943,čís.80/1943 SI.z.

Minister:

Povolanie do činnej služby. Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1944, 
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MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANÍ,

-1944
o 1J±

<1459135....D6y.--l/3-i9.44._

2
 - £

---------------------- --

П 2 3
Zároveň vybavené Predchádzajúce spisy

/______
\y/> Spracoqftl V* (Г

JURECH Stefan,gen.II.tr., odsunutie preloženia do výslužby /nesup./ na neskoršiu dobu.

Pred schválením
•■‘.'ífc

~ёфШГулТ-мц

/Vecí odosi

řoiat
po^piiev

/
Vráťte

Opísal

Srovnal ^li-му AJLí-^
И protokole poznamfna

у /
DoSlo do

výpravno
\f^A

Odoslal z L
Znovu predloite ..........V.......  . 79.

ľyratär' v. rokli3....'J*Q.......... 19

17-2-1 -
v

Po odoslaní

"ednesta psfsbíiáfiTWKiO.
—■' 1 “i**

----------

К koncepte zostane 
Z konceptu vyzdvihol 
a priložil к čí

—............ kusov

Odsunutie preloženia do výslužby. Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 
1944, inv. č. 329, šk. č. 479, zn. sp. 71 2/172 3 - 1. strana
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K veci: Podľa паг.МЫО zo dňa 22.decembra 1943 š.279.031 Bôv.-I/3.-1943
mal byť gen.II.tr.Stefan -Jure ch dňom 1.marca 1944 greložený 
do výslužby /nesup./. Keďže však nastaly technické prekážky vykoná' 
sa jeho preloženie do výslužby neskoršie. 0 veci treba menovaného 
upovedomiť. - ’

Priamo-Súrne!
Pán generál XI.triedy Štefan Jurech, Voj.vedecký ústav -Trenčín 1/

Otvorí velitel.

1/

Vaše preloženie do výslužby /nesup./ nemôže byť z 
technickýoh príčin'uskutočnené dňom l.maroa 1944 tak ako 
Vám to bolo pôvodne oznámené nar.MNO č.279.031 Dôv.-1/З.- 
1943 zo dňa 22.decembra 1943 a stane sa tak neskoršie.

Vyššie spomenutým nariadením boli ste tiež vyzvaný 
na predloženie svedectva o slov,štát,občianstve, sobášneho 
listu a rodných listov Vnších nezaopatrených detí s obecným 
svedeotvom, že sú nezaopatrená bez samostatného zárobku 
alebo dôchodku в vo Vašej opatere.*#*sa však doteraz nestalo 
a preto predložte *e>lvq vlastnom záujme do lO.maroa t.r,
MNO.

lozte *»>(yo vlasti:

Minister

Odsunutie preloženia do výslužby. Fond MNO rok 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné, rok 
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• j m i
HI8TCROTVO KAROBNEJ SBRAlft, spisovne

'čcnle sOi-nozA, 
mostl, tajností

Predchádzajúce spisyZároveň vybavené

V e c

Velitelstvo starostlivosti o ute6encov /VSU/ - zriadenie

Před 'chváleném

VSU :

Prednosta odd.

Podnáčelník Štábu

Nilelnlk Štábu

Schválil

Pred odoslaním

У protokole poznamenal

Dollo do

Odoslal z

19. V koncepte zostane 
Z konceptu vyzdvihol 
a prílolU k t—.........19

Zriadenie Velitelstva pre utečencov - menovanie J mecha za veliteľa (Fond MNO rok 1939-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1944, inv. č. 227, šk. č. 429, zn. sp. 9 4/1 2) - predná strana
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----2i' Podlá rozhodnutia vlády príjme RS asi 50.00Q uvakuovaných
Ukrajincov. Za týmto cieľom ряххм&кхМхнххзпаизккя požiadané 
bolo MNO Q spoluprácu, tým , že sa zriaďuje» Veliteľstvo 
starostlivosti o utečencov a záchytné stanice pod velením 
dôstojníkov , ako tiež tábor pre utečencov vo VT Lešť.

Podľa rozdeľovníka;

Podľa rozhodnutie vlády RS poskytne azyl 
ukrajinským , poľským a ruským utečencom.

Na základe rozhodnutia vlády vydalo Min. 
vnútra dňa 29. júla I944 nariadenie č.l52a-29/7*4- 
1944/D I23/2 podľa ktorého organizovanie starost-f 
livosti o utečencov pred ifch zaradením do práce 
prevádza MNO v Bratislave, - Veliteľstvo starost
livosti o utečencov -/VSTJ/. Sídlo VSÚ je MNO 
v Bratislave.

MNO sa zapojí do tejto akcie výpomocou perso
nálu a do pridelenia utečencov do práce ,príp.J» 
do ich rozdelenia politickým okresom vypomáha tiež 
zásobovaním utečencov.

VSÚ bolo dotované z osôb vojska v rámci MNO.
Dnom 3I.7.I944 určujem gen.II.tr.Štefana 

Jurecha za veliteľa VSÚ pri zastávaní jeho 
doterajšej funkcie a prideľujem mu npor.del. íudovita 
Grígera , del.pl.11 а рог.pech. v zál. Imricha paulíka 
p.pl.3.

Dňom 27.7.I944 nariadením MNO š, 474.063 Dôv.- 
1/2-2/1944 zrušuje sa výcvikové stredisko Lešť a 
tábor sa dáva k dispozícii na ubytovanie utečencov 
z Ukrajiny.

Zriadenie Veliteľstva pre utečencov - menovanie Jurecha za veliteľa (Fond MNO rok 1939-1945, 
fondové oddelenie spisy dôverné, rok 1944, inv. č. 227, šk. č. 429, zn. sp. 9 4/1 2)- k veci
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u и ( S'

ЛЛл, CíA - 1 ■

-H?/
Veliteľom tábora pre utečncov v Oremovom 

baze ustanovujem pplk.del. Vsevoloda Milodanoviča, 
k jeho dispozícii prldelujem všetkých dôst?rsfá- 
leho stavu YT Lesť a to tiež strážny oddiel prac. 
roty 18 a návestný oddiel del.strelnice. Návestný 
oddiel po zistení skutoční potreby mužstva prípad
ne po dodaní mužstva osobitne určeného pre ciele 
tábora evakuovantov bude odvolaný.

Dnom 3I.7.I944 na ústne požiadanie VSÚ 
nariadilo KNO aktivovanie záchytnej stanice pre 
utečencov v Čadci s ulohou zachytenie stráženia 
a sprevádzania utečencov.

Za veliteľa záchytnej stan.pre uteôenoov v 
Čadci ustanovujem m j r. pech .JulLusa Hanusa, VDV, 
za zástupcu veliteľa npor.pech. v zál.Leopolda 
Horňáka, p.pl.3.

Súčasne sa nariaďuje PV v Žiline pridelenie 
asistenčnej jednotky / baterie/ v sile 1 dôst. a 
120 mužov v tom 3 cyklisti ako spojky,

Dnom 2.8.1944 aktivuje sa záchytné stanica 
pre utečencov v Starej Ľubovni, za veliteľa usta
novujem mjr.áazd.pavla Duchnovského, TSb - /AV/. 
Jemu k dispozícii pridelí veliteľ 2.brigády TSb 
asistenčnú jednotku v sile 3 zál.dôstojníkov a 120 
mužov.

Y priestore armády na východe štátu zriadilo 
AY z vlastnej iniciatívy komisie na zachytenie a 
sústredenie prebehlíkov /utečencov/ Tieto komisie 
nariaďujem zrušiť dňom 5.8.1944 a zakazujem pre
púšťať utečencov cez obranné pásmo armády. Utečenci 
nech sú dirigovaní západným smerom cez Muszynu do 
Starej Ľubovni.

MNO podporuje akciu starostlivosti o utečen
cov až do iqh umiestnenia politickými úradmi po 
stránke zásobovania , stráženia príp.ubytovania 
starostlivosťou ШО-VS,ktorá k tomu vydá patričné 
зи*гя±мх nariadenie.

Prepravu transportov utečencov riadi VDV 
podľa pokynov veliteľa VSU.

postenú:MNO-VS , VDV,AY, 2.brig.TSb Lipt.Sv. 
Mikuláš,PV Žilina, VT Lešť, del.pl.11, p.pl.3, 
Záchytná stanica pre utečencov v Čadci a starej 
Lubovnifna vědomost Min.vnútra a okr.úr.čadoa,Žilina

Zriadenie Veliteľstva pre utečencov - menovanie Jurecha za veliteľa (Fond MNO rok 1939-1945, fondové 
oddelenie spisy dôverné, rok 1944, inv. č. 227, šk. č. 429, zn. sp. 9 4/1 2) - pokračovanie zložky
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sovietsky postup.-iacíarckou rovinou k Budapešti ovlivr.il i ne
meckú situáciu na Slovensku. hemecké vojská neprejavujú v poslednej 
dobe útočnú aktivitu ani na tých sacrock, kde do nedávna lekalo 
ťažisko ofenzívnych operácií, či došlo k osla.ei.iu jednotiek proti 
1. armáde"zasadených, režete zistiť a posúdi!’ najlepšie sám na 

mieste*
2 predpokladov, že je situácia pre to vhodná, súdim, že ty holo 

záhadné uvažovať o zahájení miestnych útočných akcií, a to jak z 
dôvodov vojenských, tak i politických a v nie poslednej rade i pre 
zvýšenie bojovej morálky vlastných vôjsk. Lát na mysli akcie s obme
dzeným, dobro voleiým cielan, dohre pripravená, aby úspech bol zaru~ 

šerý.
Pri použití síl pre tieto ziestne útočisá akcie bude nittiiá роэ-

tapovať tak, aby nebol oslabený žiaden priestor dôležitý vašej ob
rany* bebo nemožno ani ten. z vylúčiť pri Solšon; vývoji sovietskych 
ofenzív cez i-aSarsko a cez karpatské priesmyky', Soky mekla vznik
núť situácia, za ktorej by íicr.ci boli nútení sa pokúsiť o likvido
vanie Vášho odporu, tuk sme na to upozornili v smcrniciach-vi2 de
peše ZZ—37. To je trela ani’ na pachti hlavne v prípade, žeby sittsá- 
cia dovolila útočné akcie vo smere južnom, k maďarským hraniciam.

Venujte tiež pozornosť vytvoreniu ústrednej zálohy. ra.
^16*10.194 4 « botaz ohľadne Г.ТУ.

Viest: Colian svojho čaču nesúhlasil, aby plk. 1Г.Н0 bol odos
laným Slovensko. bdel, či со situácia zmenila tak, žeby 1ГЖ mo

hol byť odeslaný*
DJGH.

^1^.10.1944. 2 práva o duroch ovi.

C-en* Viest: Z prameňa, ktorý považujeme za víeryhodiý, dostali 
sme zprávu, že f*n*«JUH£CK jc už asi 4 týždne vo väzbe Gestapa v 
Drnč» tri výsluchu doznal všetky podstatné veci zo svojej predošlej

Správa o sen. Jurechovi (Zbierka Rádiosramy, zložka Rádiogramy Londýn - Slovensko 1944)
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činnosti. :ů byť v nujbliŽSej dole prepustený. к bude prepu3terý, 
Je nhjvýS pravděpodobné, že dostal úkol, aby sa pod ur Itcu zámien

kou dostal de r.«Bystrice o pracoval proti*
Postupujte preto pri jeho eventuálnom príchode ve Tří opatrei e. 

Snéd budeme m8cť Vrt sdělit’, akýn úkolar bol od Gestapa poverený.

kl.lG.l'j-'i. nozi:,-z uvrnccvim

Vláda v dohode s prezidentom sa dnen uaniesla, aby ute s Šlem i 

vládn j delegácie ihr.eS ocišdcl na slobodné územie Podkarpatskej 
Ukrajiny n diľador- on to, že nastáva situácia predvídané sovietako- 
CIsl* dohodou o správe oslobodeného.úzeaia. Súčasne žiadam sovietske 

'Grady, aby umožnily ezodkladný odchod vládnej delegácie, lýka ш 
taktiež ;eru Kižborakého.

BAíilRHU

^ ^t.lC.lb i ;. Inštrukcie pře Viesta»
Obnovenie гюpriateľskej útočnosti a joj rozšírenie na nové- sme

ry je pokraéovoj^ín nemeckej srnky uvolnit" obe hlavné pozdlžné komuni
kácie než so k Vám e£te viac priblíži ČA* Lebo ohrozením trati Miš

kovec - DudapeSť nadobúdajú obe slovenské trate zvýSenoj strategic
kej dôležitosti.

Preto z dôvodov olecxyci: i našich o vláč tri;, ch so musí vynaložiť 

krajné úsilie, aby na strednom slovenskú, trebárs a,. v obmedzene jike 

priestore, sa udržel súvislý, organizovaný odpor ой do príchodu Сл.

Sú dobré dôvedy k predpokladu, že Kemci ne’.udú mať dosť "osu likvi
dovať Váš súvislý odpor, ak bude využite výhod terenu, zosilneného

A
opevneniami na svderých miestach.

Kaliehame na vSetqtrnrmé zir tenzívnenie pomoci ruskej a no maté
riu} nu pomoc od áritev a Američanov a vyhliadky sa zdajú byť nádejné.

Verím, že Ti budem, môcť skoro blahopriať k prekonaniu tejto 
novej- a dúfam poslednej- krízc v tamto ťažkom boji.

IKCR.

Správa o gen. Jurechovi (Zbierka Rádiogramy, zložka Rádiogramy Londýn - Slovensko 1944)
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Odhalenie pamätnej tabule v auguste 2004

Veliteľ pozemných síl genmjr. Oto Nečas pri slávnostnom odhaľovaní Pamätnej tabule generálovi 
Štefanovi jurechovi na budove veliteľstva pozemných síl v Trenčíne v auguste 2004

Čestná stráž pri Pamätnej tabuli generálovi Štefanovi jurechovi na budove veliteľstva pozemných síl 

v Trenčíne
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Veliteľ pozemných síl genmjr. Oto Nečas pri odovzdávaní čestných dekrétov veliteľa pozemných síl 
veteránom - príslušníkom národnooslobodzovacieho boja v období druhej svetovej vojny, august 2004

Prítomní veteráni - príslušníci národnooslobodzovacieho boja v období druhej svetovej vojny na 
slávnostnom akte odhalenia Pamätnej tabule generálovi Štefanovi Jurechovi v auguste 2004
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Odborný seminár, 24 jún 2008

Odborný seminár - bývalí vysokí dôstojníci a príslušníci druhého odboja pred začatím pietneho aktu 
a seminára k 110. výročiu gen. Jurecha, 24. júna 2008

Veliteľ pozemných síl genmjr. Ing. Milan Maxim 
v pozdravnom príhovore k účastníkom seminára
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Odborný seminár - počas prestávky v rozhovore genmjr. Milan Maxim sgenmjr. v. v. Jánom Strculom 
(vpravo) a plk. v. v. Tomášom Švecom (vľavo)

Odborný seminár - hostia počas pietneho aktu - prvý vľavo mladší syn sen. Jurecha pplk. v. v. Marcel 
Jurech
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Odborný seminár, 24 jún 2008

Odborný seminár - kladenie kytíc 
k Pamätnej tabuli gen. S. Jurecha

Členovia SZPB počas spomienkovej slávnosti...
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Medzi účastníkmi 1. zľava mladší syn Š. Jurecha, Marcel Jurech

Veliteľ pozemných síl genmjr. Ing. M. Maxim prijíma hlásenie o začatí slávnostného aktu
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Z pietneho aktu, 24. jún 2008

Účastníci slávnostného aktu...

Nástup príslušníkov velitelstva pozemných sil v Trenčíne...
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Vystúpenie veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR generálmajora Ing. M. Maxima

llr <T ' B • i v
v)

Účastníci odborného seminára
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Odborný seminár, 24. jún 2008

Pozdravný príhovor Ing. T. Šveca - tajomníka ÚR SZPB

Príhovor k účastníkom odborného seminára - mladší syn generála - pplk.v. v. Marcel Jurech
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Vystúpenie riaditeľa VHÚ pplk. Mgr. M. Čaploviča, PhD.

Príspevok prednáša pplk. PhDr. P. Šumichrast, PhD.
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Odborný seminár, 24 jún 2008

Referát prednáša pplk. v. v. Dr. P. Švanda, CSc.

Vystúpenie Dr. I. Purdeka
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Vystúpenie genmjr. ]. Strculu

Pozdravný príhovor podpredsedu OblV SZPB v Novom Meste nad Vähom plk.v. v. Ing. Repčika
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О AUTOROCH

Mgr. Tatiana BABUŠÍKOVÁ (1956)
- vedúca Archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici. V rokoch 1995 - 2005 vedúca 

dokumentačného oddelenia Múzea SNP. Venuje sa spracovávaniu a sprístupňovaniu 
dokumentov z obdobia rokov 1938 - 1945, s dôrazom na Slovenské národné povstanie, 
a to aj prostredníctvom prednášok a publikačnej činnosti v odborných zborníkoch a ča
sopisoch: Osobný fond Július Nosko (2007); Osobný fond Ján Golian (2006); 
Dnešok a perspektívy Múzea SNP (2008). Je autorkou scenárov dokumentárnych 
výstav: Slovenské národné povstanie; 50. rokov Múzea Slovenského národného 
povstania; Gen. Ján Golian; Gen. Július Nosko; ...

doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. (1950)
- v rokoch 1994 - 2000, 2002 - jún 2008 bol riaditeľom Vojenského historického 

ústavu v Bratislave, v súčasnosti vedecký pracovník Vojenského historického ústavu. Vo 
vedeckej činnosti sa zaoberá dejinami druhej svetovej vojny, s dôrazom na čs. vojenský 
zahraničný odboj, ozbrojený protifašistický odboj na Slovensku, výstavbu a nasadenie 
slovenskej armády na východnom fronte a v Taliansku. Je spoluautorom publikácií 
Dejiny vojen a vojenského umenia (1989), Za obnovu státu Cechů a Slováků 
193S - 1945 (1992), Letka 13 v dokumentoch a obrazoch (2004), Vojenské 
osobnosti československého odboje 1939 - 1945 (2005), Ozbrojené sily Slo
venskej republiky, História a súčasnosť, The Armed Forces of the Slovak Republic, 
Post and Present 191S - 2005 (2005) a i., autorom desiatok vedeckých štúdií a 
odborných článkov a viacerých vysokoškolských skript.

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. (1971)
- riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave. Je členom slovensko-českej 

komisie historikov, redakčnej rady časopisov Vojenská história (Bratislava), Historický 
časopis (Bratislava) a Historie a vojenství (Praha). Predseda Sekcie pre vojenské dejiny 
pri Slovenskej historickej spoločnosti SAV. Venuje sa vojenským dejinám v období rokov 
1914 - 1939, s dôrazom na 1. čs. zahraničný odboj a čs. armádu v medzivojnovom ob
dobí.

Autor monografie Branné organizácie v Československu 191S - 1939 (2001), spo
luautor IV. zväzku Vojenských dejín Slovenska/1914 - 1939 (1996); Kroniky Slo
venska 2. (1999); Do pamäti národa (2003); Slovensko v Československu 191S- 
1939 (2004); Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945 (2005);
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Ozbrojené sily Slovenskej republiky - história a súčasnosť 191S - 2005 (2005); 
Ottova encyklopédia Slovensko A-Ž (2006); Slovensko. Vojenská kronika (2007); 
Ozbrojené sily Slovenskej republiky - história a súčasnosť 19IS - 200S (2008), 
spolucditor zborníkov Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik - vojak a diplomat 
(1999); Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky (2005) 
a Exiting War: Post Conflict Military operations (2007).

Svoju publikačnú činnosť rozvinul v rade štúdií, dokumentov, personálií a odborných 
statí vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, ale aj vo vedecko- 
popularizačných a historicko-publicistických článkoch v periodickej tlači.

pplk. v zál. Dr. Imrich PURDEK (1953)
- zástupca riaditeľa Odboru vojenskohistorických výskumov Vojenského historického 

ústavu v Bratislave. V odbornej činnosti sa venuje problematike Armády Slovenskej 
republiky, resp. Ozbrojených síl Slovenskej republiky po roku 1993, ako aj otázkam 
heraldiky a faleristiky. Je spoluautorom publikácie v dvojjazyčnej mutácii V službách 
vlasti, demokracie a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993 - 2008. 
In the service of country, democracy and peace. 15 years of Slovak Armed Forces 
1993 - 200S (2008), ako aj reprezentačnej knihy Ozbrojené sily Slovenskej re
publiky. História súčasnosť 191S - 2005 (2005), Vojenská symbolika Slovenskej 
republiky 1993 - 2006 (2006), encyklopédie Naša vlasť (2004) a spolueditorom 
zborníka Slovensko vo vojnách a konfliktoch v 20. storočí (2003). Je tajomníkom 
Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, aktívne par
ticipuje na práci medzivládnych komisií pre vojnové hroby (slovensko-českej, slovensko- 
maďarskej, slovensko-ruskej, slovensko-rumunskej).

PaedDr. Ján STANISLAV, CSc., (1942)
Od mája 1995 do apríla 2006 vykonával funkciu riaditeľa Múzea SNP. Od mája 2006 

dodnes vedecký pracovník múzea. Vypracoval Koncepciu múzea SNP na roky 1995 - 
2000 a Koncepciu Múzea SNP pre 21. storočie. Výsledky vlastnej rozsiahlej výskumnej 
činnosti zúročil v rôznych publikáciách, zborníkoch, odborných časopisoch, na 
vedeckých konferenciách, v oponentskej a recenznej činnosti.

Autorsky sa podieľal na príprave a realizácii Slovenskej národnej expozície Tragédia 
slovenských Židov, inštalovanej v KT v Osvienčime (2002), stálej expozície Represálie 
nacistov a príslušníkov POHG v Nemeckej (2003), stálej expozície Múzea SNP 
v B. Bystrici (1996 - 1997) a na príprave a realizácii novej stálej expozície Múzea SNP 
k 60. výročiu SNP: Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v г. 1939 - 1945 
(2004).
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Autor samostatnej monografie Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie 
a jeho účasť v SNP (1996), spoluautor publikácie Fašistické represálie na Slovensku, 
I., II. vydanie (1982, 1990), Slovenské letectvo 1944 - 1945, III. diel (2003), 
Zápisky gen. Rudolfa Viesta (2002), Francúzi v SNP (2003), autor monografie 
Sovietsky vzdušný most a SNP, In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej 
Európy (1999), spoluautor publikácie Neboli sme sami (1994).

Mgr. Mária STANOVÁ (1960)
- výskumná pracovníčka Vojenského historického ústavu v Bratislave, je vedeckou re

daktorkou časopisu Vojenská história. Spolueditorka zborníkov Armáda a spoločnosť 
v kontexte európskeho vývoja 194S - 196S (1997); Generál Dr. Milan Rastislav 
Štefánik - vojak a diplomat (1999); Karpatsko-duldianska operácia - plány, realita, 
výsledky (2005) a Exiting War: Post Conflict Military operations (2007). Spolu
autorka Ottova encyldopédia Slovensko A - Z (2006). Zodpovedná redaktorka zbor
níkov Slovensko a druhá svetová vojna (2000); Armáda, mesto a spoločnosť od 15. 
storočia do roku 19í S (2001) a publikácie Slovensko. Vojenská luronika (2007). 
Ciastkovo sa podieľa na spracovaní osobností vojenských dejín Slovenska.

pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. (1967)
- zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu v Bratislave. Je členom vedeckej 

rady Vojenského historického ústavu v Bratislave a redakčnej rady časopisu Vojenská his
tória. Venuje sa vojenským dejinám v období druhej svetovej vojny (1939 - 1945), s dô
razom na vojenské letectvo v rokoch 1939 - 1945 a slovenskú armádu (1939 - 1945).

Autor monografie Slovenské letectvo na východní fronte 1941-1943 (2006), je 
spoluautorom Slovenského letectva 1939 - 1944 2. zv. (2000); Messerschmitt B f 
109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944 (2001); Messerschmitt Bf 109 F, 
G-2 a G-4 slovenských pilotov 1942-1943 (2002); Avia B-534 a Bk-534 slovens
kých pilotov 1939 - 1944 (2003); Letka 13 v dokumentoch a obrazoch (2004); 
Messerschmitt Bf 109 G-6 (2004); Letov Š-32S a Š-52S (2004); Vojenské osob
nosti československého odboje 1939 - 1945 (2005). Vedecký redaktor publikácií: 
GABLECH, I.: Halo, airfield control, go ahead. Spomienky vojnového pilota 
(2005); TÓTH, J.: Pamäti generála Tótha. Slovensld letci v Povstaní (2005).

Svoju publikačnú činnosť rozvinul v rade štúdií, dokumentov, personálií a odborných 
statí v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, ale aj vo vedecko-populari- 
začných a historicko-publicistických článkoch v periodickej tlači.
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pplk. v. v. Dr. Petr ŠVANDA, CSc. (1950)
- bol riaditeľom Vojenského historického archívu v Trnave (1999 - 2002). Specia

lizuje sa na históriu čs. vojenského letectva, vrátane jeho školstva od roku 1918. Osobit
nú pozornosť venuje osudom významných vojenských osobností. Okrem toho sa zaoberá 
dejinami hradov a históriou fortifikácií na území Slovenska. Je autorom mnohých po- 
pulárno-vedeckých statí a článkov s historickou tematikou v odborných časopisoch, 
zborníkoch a v periodickej tlači.
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Mjr. gšt. Š. Jurech drží v náručí syna Marcela, Bratislava 1937

Archívne dokumenty

Mjr. Š. Jurech v Bratislave na návšteve v kruhu rodiny, 28. september 1936

i*



Štefan JURECH (1898-1945)

2889147191

Fotografie - obálka

Predná strana: 1. Príslušníci 1. pešej divízie na Kryme v lete 1943, 
gen. S. Jurech uprostred

2. Škpt. gšt. Š. Jurech, Bratislava 1933

Zadná strana: Mjr. gšt. Š. Jurech ako príslušník štábu Zemského
vojenského velitelstva v Bratislave na vojenskej prehliadke 
pri príležitosti výročia republiky, 28. október 1935

Fotografia na dvojstrane: Súdobý pohľad na Bošácu

Fotografie: Pozostalosť generála Stefana Jurecha vo vlastníctve syna 
pplk. v. v. Marcela Jurecha, VHA Bratislava, Archív Múzea SNP 
Banská Bystrica, Zbierka pplk. v. v. PhDr. Petra Švandu, CSc., 
pplk. v. v. Jozef Žiak, rtm. Róbert Hložka, František Pálka
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